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Blekinge Tekniska Högskola – Kandidatarbete 2008 – Slutreflektion 
Dynamisk webbapplikation Tandklinik.se 
Percy Mattsson, Vien Hoang 
Förord 
Nuförtiden görs de flesta webbapplikationer i programmeringsspråken PHP1, ASP2 och 
JSP3. Vi har testat Ruby on Rails4 som är ett ramverk för webbapplikationer med 
programmeringsspråket Ruby5 i spetsen. Ruby on Rails är relativt nytt, det lanserades 
2004 och har inte riktigt fått lika stor genomslagskraft i Sverige som i andra länder, 
exempelvis USA och England. Det dröjde inte länge efter vi hade testat Ruby on Rails 
förrän vi mer eller mindre var fast i det. 
 
Vårt projekt gick ut på att ta fram en ny webbplats åt en tandklinik. Det skulle visa sig att 
valet på Ruby on Rails skulle vara som gjort för detta ändamål. 
 
Arbetet har varit präglat av vissa motgångar men med en hög ambitionsnivå har vi lyckats 
tackla detta på ett mycket bra sätt. 
Vi har utvecklat våra kunskaper gällande detta ramverk, som vi valt att tillämpa, och även 
när det gäller projektflöde rent allmänt. 
 
Vi vill tacka Marcus Leyman, som arbetar som mjukvarukonsult. Han har funnits till hands 
för tekniska frågor som dykt upp under projektets gång. 
 
Vi vill även tacka Tandklinik som varit väldigt samarbetsvilliga under denna tid och för att vi 
fick göra detta kandidatarbete. 
 
Slutligen vill vi även tacka Google6 för dess eminenta sökmotor som hjälpt oss att finna 
lösningar på många av våra problem som uppstod.

1 PHP - Hypertext Preprocessor, scriptspråk 
2 ASP - Active Server Pages, scriptmotor för dynamiska webbsidor 
3 JSP - JavaServer Pages, Javateknologi för att bygga dynamiska webbsidor 
4 Ruby on Rails – Ramverk för att utveckla webbapplikationer med programmeringsspråket Ruby som 

grund 
5 Ruby - Ett programmeringsspråk grundat 1995 av Yukihiro Matsumoto 
6 Google - http://www.google.com, världens mest använda sökmotor 
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Blekinge Tekniska Högskola – Kandidatarbete 2008 – Slutreflektion 
Dynamisk webbapplikation Tandklinik.se 
Percy Mattsson, Vien Hoang 
Abstrakt 
Vårt projekt är en produktion av en ny dynamisk webbplats åt Tandklinik.se. 
Syftet med webbplatsen är att den ska vara tilltalande både ur grafisk synpunkt och 
användarvänlighetsperspektiv. Webbplatsen ska dessutom ha ett komplett 
administrationssystem där man kan gå in och uppdatera eller lägga till innehåll på 
huvudsidan. 
 
Webbplatsen har funktioner såsom nyhetsbrevsutskick, målgruppsbaserad information och 
en jobbrekryteringsdel. 
 
Denna text beskriver hur vi har arbetat mot en extern uppdragsgivare och hur vi lyckats 
tackla vissa problem som just detta medfört. Vi tar även upp hur processen från idé till 
själva utförandet har gått till. 
 
Nyckelord: 
 
Ruby on Rails, webbplats, dynamisk, administrationssystem, programmering, 
webbutveckling, Tandklinik, extern mottagare, serveradministration, Linux, Ubuntu 
 
 
In English: 
 
This project is a production of a new dynamic website for Tandklinik.se. (Translation: 
Toothclinic.se) 
The purpose of the website is that it should be appealing when it comes to graphical 
design and usability. The website has also a complete administration which one can use to 
update or edit the contents on the main page. 
 
The website has features such as newsletters, target group based information and a job 
recruit section where people can apply to various vacancies at the clinic. 
 
This text describes how we worked with an external assigner and how we successfully 
managed to solve problems along the way. We will also discuss the process from idea to 
completion.  
 
Keywords: 
 
Ruby on Rails, website, dynamic, administration system, programming, web development, 
Tandklinik, external receiver, server administration, Linux, Ubuntu.
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Percy Mattsson, Vien Hoang 

Kapitel 1 – Arbetsbeskrivning 
Vi har arbetat fram en webbapplikation åt Tandklinik som ägs av Tandklinik on demand AB. 
Tandklink on demand AB är ett företag som i dagsläget har tre stycken kliniker runt om i 
landet: Karlshamn, Helsingborg och Gnarp. Deras mål är att erbjuda tandvård till ett 
kraftigt reducerat pris. 
 
Vårt syfte med projektet har bestått i två sektioner. Kunskapsspecifika syften samt 
projektspecifikt syfte. 
 
Vad gäller det kunskapsspecifika syftet, så ville vi få mer förståelse för hur det är att arbeta 
mot en extern mottagare för att på ett annat sätt få kännedom om hur det fungerar i 
verkligheten.  
 
När vi kommer till det projektspecifika syftet så var tanken att bygga om hela Tandkliniks 
webbplats från grunden och lägga till viktiga grundstolpar. 
Dessa grundstolpar är allt från ett enkelt administrationssystem till hög användarvänlighet 
för besökarna på hemsidan. 
 
Vi hade även som målsättning, innan vi skulle leverera produkten, att webbapplikationen 
skulle vara väldokumenterat och väl testat. Allt för att inga otrevliga överraskningar skulle 
dyka upp i efterhand. 
 
Man skulle kunna dela upp webbplatsen/hemsidan i dessa två delar: 
 
Huvudsida 
 
Det första man möts av som vanlig besökare på Tandklinik.se är en Sverigekarta med röda 
punkter. Dessa röda punkter är placerade på orter där det finns en klinik etablerad. 
När man klickar på en av dessa punkter så får man fram kontaktinformation och öppettider 
gällande just den kliniken7. Därefter kan man, om man vill, gå vidare till huvudsidan. 
 
På huvudsidan finns det funktioner såsom prenumeration på nyhetsbrev och funktion 
”Fråga tandsköterskan”. Detta är en funktion som innebär att besökarna kan skicka in sina 
frågor och sedan få svar på dessa av en tandsköterska. Det finns även en rekryteringsdel8 
där besökarna kan skicka in ansökningar om tjänster som tandkliniken har annonserat ut 
samt en funktion för att målgruppsbasera innehåll. 
 
Utöver dessa ”specialfunktioner” finner man ett enkelt och överskådligt upplägg på 
hemsidan när det gäller navigation och information9. Huvuddelen av navigationen är 
uppbyggd med hjälp av flikar. Dessa flikar kan variera något beroende på vilken klinik man 
valde på kartnavigationssidan. Väl inne i en flik så kan det även finnas undermenyer i form 
av länkar. Vi kan ta fliken ”Vårdbank” som exempel, där under finns det ytterligare 
undermenyer i form ”Tandblekning”, ”Kosmetisk tandvård” etc. 

7 Se bildbilaga 1 för en illustration över kartsidan 
8 Se bildbilaga 2 för en illustration över rekryteringsdelen 
9 Se bildbilaga 3 för en illustration över hemsidans helhet 
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Administrationssystem 
 
Navigationen är vårt administrationssystem största styrka. Här har vi två typer av 
navigering. Ett ikonbaserat och ett toppmenybaserat navigationsfält10. Tanken bakom den 
ikonbaserade navigationen är att man enkelt och smidigt, samt på ett pedagogiskt sätt ska 
kunna navigera runt på webbplatsen. Detta med hjälp av stilrena och grafiskt tilltalande 
bilder. 
 
Styrkan i toppmenyn ligger dock i att när man väl lärt sig vart alla funktioner finns, så går 
det betydligt snabbare att navigera runt på administrationssystemet än att gå via ikonerna. 
Som exempel så har man direkt åtkomst till underfunktioner för varje sektion. Vi kan 
förklara detta lite närmare genom att beskriva stadssektionen. Vill vi lägga till en stad så 
kommer vi åt funktionen genom toppmenyn istället för att gå via ikonerna. 
 
Som det nämndes tidigare, är alla funktioner på sidan grupperade i sina huvudsektioner 
t.ex som i stadssektionen. Där finns funktioner för att radera, ta bort och ändra. Dessa är 
återkommande för de flesta huvudsektioner i administrationssystemet. 
Administrationssystemet är till för den personal på tandkliniken som sköter uppdatering av 
hemsidan.  
 
 

10 Se bildbilaga 4 för en illustration över administrationssystemets första sida 
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Kapitel 2 - Projektplan 
Medietekniks examensprojekt är tänkt att vara kunskapsutvecklande inom just 
medieteknik. I examensprojektet ska man tillämpa de kunskaper man har vad gäller 
projekt och produktionsprocesser. Detta ska i slutändan resultera i en gestaltande 
produktion. 
 
Innan projektet inleds, tilldelas man en handledare baserat på områdesval, exempelvis 
programmering eller grafisk design. Under projektets första del, som omfattar produkton i 
15 veckor, hålls delexaminationer för handledaren som kontrollerar att arbetet går i rätt 
riktning. 
 
I vår projektplan beskrivs vad vi har för mål och syften med projektet. Där finns även 
dokumenterat hur vi ska gå tillväga med svackor i motivationen eller vad vi ska göra för att 
hålla tidsplaneringen.  
 
Veckovis ska vi även ha skrivit en rapport med reflektioner över hur arbetet har gått i, form 
av idéutvecklande, teamarbete, framgångar/motgångar samt en individuell reflektion. 
 
Allt detta knyts samman med en slutrapport, som skrivs de 5 sista veckorna. Där 
reflekterar vi över projektet och produktionsprocessen för att sedan avslutas med offentliga 
presentationer för allmänheten. 
 
Examinationen går ut på att vi visar upp och utför en muntlig redovisning, på 
produktionsdelen, för handledare och andra personer som är med och examinerar. 
Därefter ska slutrapporten inlämnas och godkännas. 
 
Vår projektplan finns som bifogad textbilaga 1
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Kapitel 3 – Veckorapporter 

Arbetet tar fart 
Första mötet med tandkliniken var väldigt framgångsrikt. Vi kom snabbt överens om vad 
som skulle ingå i kravspecifikationen och vi bestämde även hur och när de framtida 
mötena skulle äga rum. Vi hade blivit lovade att få information som skulle läggas in på 
sidan redan under första veckan. I och med det så kändes det som att både vi och 
tandkliniken drog åt rätt håll redan efter första mötet. Arbetet inleddes med att strukturera 
ett upplägg för applikationens viktiga delar. Själva struktureringen gick relativt smärtfritt 
och färdigställdes under första veckan. Dock började ambitionsnivån att dala nedåt. Detta 
på grund av att vi inte fick tillräckligt med information från uppdragsgivaren som lovat, 
vilket gjorde att arbetet kom igång senare än väntat. 

På väg uppåt under andra veckan 
Efter inledningsfasen i produktionen, var arbetet i gång på allvar. Idéutvecklingen snurrade 
på och vi lyckades räta ut några frågetecken om hur vi skulle gå tillväga med några 
funktioner. Dessa var exempelvis hur sidan skulle anpassa sig beroende på vilken klinik 
man valt i kartnavigationen och hur vi skulle kunna få in engelsk information på sidan på 
ett sådant sätt att det smälter in med helheten.  
 
Ytterligare bevis på att arbetet var inne i en bra fas var att funktionen för jobbansökningar 
började bli nästintill klar och därmed pekade ambitionsnivåkurvan rakt upp. 
Ett möte bokades in med uppdragsgivarna där vi visade upp det som kommit till på 
hemsidan. Vi förklarade hur vi hade tänkt oss sidans uppbyggnad och uppdragsgivarna 
var väldigt nöjda. 

Arbetet fortlöper  
Vi hade lite diskussioner om hur gamla ansökningar och platsannonser skulle tas bort från 
jobbrekryteringsdelen men förutom detta så hade vi ganska klart för oss vad som skulle 
göras. Exempelvis hur strukturen på hemsidan skulle se ut. Det innebar att vi kunde köra 
på med arbetet utan några större frågetecken i bakhuvudet. 
 
Vi hade också ett bra möte med tandkliniken där de var nöjda med hur arbetet fortskred. 
Nu var vi också inne i en period där vi upplevde att arbetet var monotont. Motivationen var 
varken hög eller låg, samtidigt som arbetet fortsked utan några större problem. 

På väg nedåt 
Efter att ha utvecklat idén om hur funktionen för målgruppshantering skulle utformas så 
började motivationsskurvan peka nedåt igen. Anledningen till denna svacka beror till 
största del på att vi lyckades ´köra in i en stor vägg´ vad gäller både programmeringsbiten 
och designbiten. Detta resulterade även i att motivationen nästan försvann helt. Den enda 
ljuspunkten som vi kunde ta med oss från denna period var ännu ett framgångsrikt möte 
med uppdragsgivarna. Motgångarna till trots så tyckte de ändå om det designförslag och 
upplägg på sidan som vi presenterade. Det var nog det mötet som gav lite extra 
tändvätska att kämpa på trots att det var en tung period.
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Utbyggnad av hjälpfunktion 
Vi bestämde oss för att lägga fokus på den målgrupp som har problem med synen. Detta 
löste vi med att lägga in en funktion för att förstora all text på sidan. 
Anledningen till denna funktion är för att vi tycker att det saknas på många hemsidor idag. 
Även om det finns tangentbordsgenvägar för detta, så har kanske inte alla den datorvana 
som krävs för att känna till dessa tangentbordsgenvägar. En annan viktig motivering till 
denna funktion är att webbplatsen handlar om tandvård, vilket medför en mycket bred 
målgrupp. I övrigt var det finslipning av grafik och en påbörjad bilduppladdningsfunktion 
som gällde. 

Gör om gör rätt 
Att kopiera en funktion är inte alltid så lätt som man tror. I detta fallet pratar vi om Gmails11 
bilageuppladdningsfunktion. Vi fastnade för dennna och ville ha en liknande i 
administrationsdelen på vår webbplats. Efter att ha tittat på liknande exempel12 på diverse 
hemsidor lyckades vi till slut implementera denna funktion. Resultatet blev över förväntan 
för att den verkligen såg ut som vi hade tänkt oss. 
 
I övrigt så har det varit reproducering av funktionerna ”Fråga tandsköterskan” och ”Vanliga 
frågor” som helt plötsligt vägrade samarbeta med sökfunktionen som vi lagt till. 
Reproduceringen tog en del tid för oss, men det kändes bättre att göra grunden stabil än 
att anpassa det som skulle läggas till. 

Bortglömt möte 
Ett hittills lyckat flöde av möten med uppdragsgivarna tog plötsligt slut. Vi hade ställt in oss 
på ett möte och hade planerat väl vad som skulle visas, samt var taggade till tusen. När vi 
sitter och väntar på uppdragsgivarna kommer ett bakslag. Efter cirka tjugo minuter ringde 
vi och då visade det sig att de hade glömt bort det helt. Det kanske kan tyckas som en 
bagatellartad företeelse, men det var motivationssänkande i detta skede. I synnerhet när 
det gäller en webbplats som de ska använda. Vi tappade helt enkelt förtroende för 
uppdragsgivarna och själva uppdraget. 

Optimering 
Vi började närma oss en färdig applikation. En viktig del av färdigställandet tar fart, 
nämligen optimering. Exempel på detta är att undersöka var applikationen känns långsam 
för att sedan försöka hitta en lämplig åtgärd. Detta är inte alltid så enkelt många gånger då 
man inte har stor belastning, på webbplatsen i produktionsstadiet. Då gäller det att hålla 
koll på loggfilerna13 för att avläsa hur många sidförfrågningar som görs, samt hur lång tid 
dessa tar. Där i sin tur får man försöka gå igenom källkoden för applikationen och försöka 
städa bort onödiga delar som kanske skapar extra förfrågningar från hemsidan. Tumregeln 
är väldigt enkel när det gäller detta, ju kortare tid desto bättre. 

11 Gmail - Sökmotorn Googles e-posttjänst 
12  Se ”Gmail filuppladdning” under referenser i källförteckningen. 
13 Loggfiler - Vanligtvis filer innehållande text, av teknisk karaktär, som skapas för att underlätta utvecklingen 

av exempelvis mjukvara eller webbplatser. 
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Sidkartans vara eller icke vara 
I initialskedet av projektet diskuterade vi en sidkarta14 på hemsidan. Vi kände att sidan var 
tillräckligt lättnavigerad och att en sådan funktion stjälper mer än vad den hjälper. Så vi 
uteslöt helt enkelt denna från produktionen. 

Ökat förtroende 
Samarbete är verkligen nyckeln för att ett projekt ska fungera. Likaså möten med en 
extern part. Då är det viktigt att kunna kompromissa för att få saker och ting att dra åt 
samma håll. 
 
Vi gav tandkliniken några alternativ när det gäller drift av server. Dessa var bland annat att 
antingen hyra in sig hos ett webbhotell eller skaffa en egen dator som står som server. De 
valde det senare.  
 
Men vad har detta med samarbete och kompromiss att göra? Tandkliniken hade redan ett 
webbhotell som tyvärr inte hade stöd för Ruby on Rails. Men de var väldigt villiga att skaffa 
en egen server eller byta webbhotell. 

Webbläsare hit och dit 
En utmaning som dagens webbutvecklare står inför är att en webbplats ska fungera på 
flera webbläsare och olika plattformar15. Detta börjar dock suddas ut något, men 
problemet kvarstår till viss del, vilket ställer högre krav på utvecklarna. 
 
Anledningen till att detta problem finns är för att de olika webbläsarna tolkar källkoden lite 
olika. Som vi nämnde finns det standardiseringar som fler och fler tillverkare tillämpar. 
Vi lyckades anpassa hemsidan till flertalet webbläsare utan några större motgångar, vilket 
kändes skönt. Då detta brukar ta en hel del värdefull tid. 

Land i sikte 
Efter en lång tid ute på det stormiga projekthavet så började vi äntligen skymta land. 
Trots att vi var i slutskedet och hade produktionsstopp när det gällde funktioner så har det 
ändå kommit till några. Dessa är sådana att tandkliniken själva kan lägga in policytexter 
och engelsk information. I övrigt låg ambitionen på topp och det enda som återstod var att 
´sy ihop segeln´ för att vi ska kunna ta oss till land. 

Användarmanual 
För att vi skulle kunna lämna över sidan till tandkliniken, utan att de skulle behöva vara 
beroende av oss, så behövdes det någon form av dokumentation. I och med det försökte 
vi att ta fram en komplett beskrivning över hur administrationssystemet fungerar. 
I övrigt så har vi bara arbetat med dokumentation och planering inför den stundande 
redovisningen. 

Plötsligt kaos, redovisning och slutförande 
Något som inte fick ske, men som skedde ändå, var att allt började krångla de dagar som 

14  En samling länkar över de olika funktionerna och delarna på webbplatsen 
15 Plattformar - Vanligtvis, i vardagligt språk, operativsystem 
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vi skulle planera redovisning. Serverinstallationen hos tandkliniken gick inte så bra, vi fick 
återkomma en annan dag för att slutföra, samtidigt som servern på högskolan, som vi 
skulle använda för redovisningen, låg nere. 
 
Till slut, efter lite övertidskämpande, lyckades vi komma till rätta med dessa saker och 
lyckades genomföra en bra presentation av vår produktion. Vi tyckte att vi fick positiv 
feedback och det kändes som en bekräftelse på att vi lyckats väl med detta projekt.
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Kapitel 4 – Reflektion 
Under de tre år som vi läst på medieteknik har vi lärt känna varandra bra både socialt och 
kompetensmässigt. När det sedan kom till examensarbetet, visade det sig att vi ville göra 
ungefär samma sak. Eftersom vi kompletterar varandra på ett ypperligt sätt så var 
projektgruppen Tandklinik.se ett faktum. 

Projektets början 
Långt före examensarbetet, redan i kursen ”tematisk fördjupning”, började vi fundera på 
vad vi ville göra som examensarbete. Vi hade en idé om att göra en bytessajt för tv- och 
datorspel. Till en början tyckte vi att denna idé var mycket intressant och skulle vara rolig 
att utföra. Efter en tids efterforskande och djupdykningar i ämnet visade det sig att det inte 
skulle bli så enkelt som vi först trodde. När vi säger enkelt så menar vi inte enkelt som i 
utförande, utan rent praktiska saker runt omkring.  
 
Några frågor som dök upp var: 
 
• Ska vi stå som mellanhand eller ska användarna själva komma överens hur bytet ska 

gå till? 
 

• Vilka juridiska aspekter kommer att uppstå? Exempelvis om något spel kommer bort. 
 

• Har vi kapital för att utföra en sådan tjänst? 
 
Vi kände även att om vi skulle anta utmaningen så innebar det alldeles för stor risk för vårt 
examensarbete.  
Med denna slutsats i bakhuvudet började vi fundera på vårt ´gömda kort i rockärmen´. 
Nämligen arbeta mot en extern part. 
 
Till en början vände vi oss till våra handledare för att höra om de kände till något eller 
några företag som behövde hjälp med en webbplats. Svaret vi fick var att vi skulle kontakta 
Netport16. Där kom vi i kontakt med Kerstin Nensén som är marknadskommunikatör. 
Vi bestämde ett möte med henne där vi berättade att vi var intresserade att göra en 
webbapplikation med tillhörande administrationssystem. Kort därpå mailade hon ut 
intresseförfrågningar till företag som är anslutna till Netport.  
 
Det dröjde inte länge innan vi fick svar från det första företaget som var Commersen17. Ett 
möte bokades hastigt in där de förklarade att de ville ha en ny design till sin hemsida. Vi 
blev dock tvungna att tacka nej eftersom det uppdraget inte hade någon större teknisk 
karaktär i form av programmering. 
 
De andra företagen som nappade var EC Passage18, Visual Units19 och Tandklinik.  

16 Netport – Ett kompetenscentrum där näringsliv, Karlshamns kommun och Blekinges Tekniska Högskolan 
samverkar. 

17 Commersen – Är en gratis lokaltidning för Karlshamnsområdet och har funnits sedan 1985 
18 EC Passage – Företag i Karlshamn som tillverkar ett chip som installeras i skidor och snowboards. Detta 

för att de ansvariga på skidorterna ska kunna spåra utlånad utrustning. 
19 Visual Units – Företag i Karlskrona som tillhandahåller gps-mottagare som används för positionering av 

13 

                                                



Blekinge Tekniska Högskola – Kandidatarbete 2008 – Slutreflektion 
Dynamisk webbapplikation Tandklinik.se 
Percy Mattsson, Vien Hoang 
Även EC Passage ville ha ny design så det passade oss inte heller.  
När det gäller Visual Unit, så skulle det inte vara tillräckligt mycket arbete för ett godkänt 
examensarbete. 
 
Kvar blev Tandklinik där vi allra först diskuterade vad de var i behov av. Deras dåvarande 
sida var väldigt dålig och omodern. De ville göra om den helt och de ville även att den 
skulle vara dynamisk så att man enkelt kan lägga in information utan att behöva gå in i 
källkoden och ändra. Även om detta skulle omfatta designarbete så ligger det en stor 
grund av programmering i botten. Därför tyckte vi att det lät intressant och hade nu 
äntligen hittat en uppdragsgivare som passade våra preferenser. 

Projekthantering 

Projektplan 
Innan projektet startade skulle en projektplan vara inlämnad till handledaren. 
Denna skulle beskriva projektet och innehålla tidsplanering, målsättning och syfte med 
projektet samt vilka risker projektet medför.   
Vi menar att tidsplanen är nyckeln för ett fungerande projekt, eftersom det är denna vi 
främst arbetar efter. Vi lyckades hålla tidsplaneringen med endast små förändringar.  
Vi fick byta ut delar av tidsplaneringen eftersom tandkliniken från början nämnde att de 
ville koppla deras dåvarande journalsystem till hemsidan, så att man där igenom även 
kunde göra tidsbokningar. Detta gick dock bort eftersom de bytte till ett annat system och 
där fick de inte tillräckligt teknisk dokumentation för att vi skulle kunna hjälpa till. Vi och 
tandkliniken kom fram till att det var bäst att ta bort kopplingen till journalsystemet och 
istället lägga större vikt på funktionalitet och testning av den nya hemsidan. 
 
I efterhand tycker vi att det är bra att det blev som det blev. Webbplatsen hade nog inte 
känts lika komplett om vi skulle lagt till de extra delarna i form av journalsystemet. 
Nämnas skall även, att vi inte alltid följde tidsplaneringen till punkt och pricka utan kanske 
bytte om lite grand i veckorna. T.ex om vecka 9 hade nyhetsbrev som tema medan vecka 
10 hade bilduppladdning så hände det att vi bytte så att det blev tvärtom istället. 
Anledningen till att det blev så var för att vi skulle få en rakare motivationskurva. Om vi 
verkligen inte kände för att göra en viss en funktion, en viss vecka, utan vi ville göra en 
annan funktion som också förde projektet framåt, tyckte vi att funktionsbytet var helt 
acceptabelt. 
 
Förutom de ändringar som vi nämnt tycker vi att vi lyckats följa tidsplaneringen väldigt bra 
jämfört med tidigare projekt vi gjort under studietiden. Vi har nu erfarenhet av att jobba i 
projekt och planera dess tid. Att man ger mer för examensarbetet tror vi är en annan 
orsak. 

 

budbilar. 
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Möten 
Som vi har nämnt tidigare i denna rapport så är möten A och O vid genomförande av 
projekt åt en extern mottagare. Det upplägg vi hade på våra möten har kanske inte varit 
lika formella som riktiga möten ute i arbetslivet, men de har ändå fungerat 
tillfredsställande. Intervallen på våra möten varierade mellan en till två veckor. Mötena 
inleddes ofta med att vi presenterade det som tillkommit på webbplatsen samtidigt som vi 
motiverade och förklarade varför vi har gjort som vi har gjort. Därefter fick vi feedback på 
detta t.ex vad som skulle kunna göras bättre eller om något har missuppfattats totalt och 
sedan fått göras om. Till sist så diskuterades projektets fortlöpande och andra eventuella 
idéer som uppdragsgivarna hade vad gäller projektets natur. 
 
Nu i efterhand har vi forskat i vad ett bra möte är och vi har kommit fram till följande: 
Enligt Vasakronan20 (Tillgänglig: 2008-06-08) ska mötet vara en förutsättning för att både 
individer, organisationer och företag ska utvecklas positivt och nå sina mål. Före mötet är 
det viktigt att man har alla förberedelser klara och att det finns ett syfte med mötet. 
Exempel på detta kan vara problemlösning, sprida information, avrapportera beslut eller 
planera ett arbete. Andra viktiga delar är vilka förväntningar man själv och de inbjudna har. 
För att motivera ett möte är det bra att skicka ut en agenda till dem som ska bjudas in.  
Agendan bör innehålla minst två punkter som känns angelägna för mötet. På frågan om 
det är nödvändigt att ha ett möte så kan man ha som tumregel att fråga sig om det inte går 
att informera på annat sätt till exempel via mail. 
 
Med facit i hand så ser vi att våra möten har skiljt sig lite från mer formella möten ute i 
arbetslivet. Vi har till exempel aldrig skickat en agenda i förväg om vilka punkter som ska 
diskuteras. Som sagt har det ändå fungerat tillräckligt bra för att mötena blev en av 
projektets drivkrafter. Dessa drivkrafter är all positiv feedback som vi får av 
uppdragsgivarna. Då känner vi verkligen att vi vill lägga ner extra kraft på arbetet. 
 
Vasakronan. Vad är ett bra möte. (Elektronisk)  
Tillgänglig: <http://www.vasakronan.se/sv/Inspiration-tips-rad/Att-skapa-bra-moten/> 

Användarvänlighet 
Vi har tidigare nämnt att ett av fokusområdena har varit användarvänlighet. Nielsen (2000) 
21 säger att ett system som är utformat så att det blir lättanvänt kan kallas för 
användarvänligt. Ett användarvänligt system ska inte innebära problem för användaren, 
samt att det ska vara logiskt, konsekvent, effektivt och intuitivt.  
Det ska med andra ord vara enkelt och behagligt för användaren att interagera med 
systemet. 
 
Några vanliga fel som gör att användarvänligheten på en webbplats blir lidande: 
• Man strukturerar hemsidan så att den speglar företagets organisation istället för att 

spegla funktionaliteten och informationen så att den passar besökarna. 
• Man fixerar för mycket på utseendet och ”coola” saker så att sidan blir svårare att 

20 Vasakronan. Vad är ett bra möte. (Elektronisk)  
Tillgänglig: <http://www.vasakronan.se/sv/Inspiration-tips-rad/Att-skapa-bra-moten/> 

21 Nielsen, Jakob (2000). Designing Web Usability 
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interagera med. 
• Försöka ”stänga in” användarna på sin sida genom att dra ner antalet eller helt utesluta 

länkar till andra webbplatser. 
 

Några viktiga saker att tänka på för att öka användarvänligheten på hemsidan: 
• Webbplatsen ska fungera på flera webbläsare och operativsystem. 
• Webbplatsen ska fungera för de vanligaste skärmupplösningarna. 
• Responstiden på webbplatsen ska inte vara för lång. 
• De olika delarna på webbplatsen ska ha sidtitlar 
• Sökfunktion är viktigt då många användare går direkt på sökfunktionen för att hitta det 

de söker. 
• Fast navigering. Att det alltid följer med någon form av meny så att man inte fastnar i 

någonting som kan liknas vid en labyrint. 
 
Slutsatsen som vi kan dra är att vår webbplats följer alla dessa punkter, men brister 
fortfarande inom ett visst område, liksom många andra webbplatser, det vill säga 
användarvänlighet för de som har ett handikapp. 
 
Enligt Nielsen (2000)  ska man anpassa sidan så att den är enkel att använda, inte bara 
för synskadade, utan även för de som har något kognitivt handikapp (exempelvis dyslexi) 
eller har någon form av rörelseförhinder som gör att det kan bli svårt att använda mus eller 
tangentbord. 
 
Vi har endast lagt fokus på en utsatt målgrupp och det är de synskadade, med en funktion 
som gör att man kan förstora texten på webbplatsen. Vi anser att navigationen och 
upplägget är tillräckligt enkelt för att till exempel personer med just enklare kognitiva 
besvär ska kunna använda sidan fullt ut. 
 
Lumano. (2002) Användbarhet vs användarvänlighet. (Elektronisk) 
Tillgänglig: <http://www.lumano.se/branschinfo/artiklar/anvandbarhet.php> 
 
Nielsen, Jakob (2000). Designing Web Usability 
 

Produktionsprocessen 

Idéarbete 
Idéarbete innebär att ta våra idéer och utveckla något konkret av dem, Hur vi har gjort är 
baserat främst på influenser vi fått från andra webbplatser. 
 
För oss började det hela med att vi, efter att vi bestämt oss för projekt mot tandkliniken, 
utforskade runt på nätet för att se om det fanns många hemsidor som handlade om 
tandkliniker och hur deras struktur var uppbyggd.  
 
De flesta vi hittade var riktigt fula utseendemässigt och inte särskilt förtroendegivande. 
Designen var oftast omodern, det var svårt att navigera runt på sidan samt att det inte 
fanns många bra funktioner. Till exempel prenumeration på nyhetsbrev och sökfunktion.  
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Vi hittade en hemsida som såg relativt modern ut och det var HAHS Tandklink22. 
Färgmässigt såg den ”kliniskt ren” ut i blåa nyanser men viss funktionalitet var däremot 
inte så optimal, exempelvis huvudmenyn. Anledningen till att vi tycker att navigationen 
brister är för att den känns lite seg, vilket beror till största del på att den är gjord i Flash23 
och det är något vi undviker att använda oss av. Dels på grund av att hemsidan kommer 
vara mer tidskrävande att ladda, samt att ingen av oss kan Flash. 
 
För att nämna saker som vi fastnat för och tillämpat i vår produktion är bland annat Gmails 
bilageuppladdning. Denna fungerar så att när man valt en fil i formulärfältet så kan man 
enkelt skapa flera fält utan att behöva ladda om sidan. På så vis kan man ladda upp flera 
filer på en gång på ett väldigt smidigt sätt. 
 
En annan sak som kanske har en lite mer fundamental betydelse för sidan, är hur vi byggt 
navigationen för administrationssidan. Vi har tidigare nämnt i rapporten att 
administrationsdelen har en ikonbaserad navigering där inspirationen är hämtad direkt ur 
Surftowns24 administrationssystem. Anledningen till att vi valde denna är för att det kan 
kännas liter mer pedagogiskt om man kan se bilderna som gestaltar funktionerna. 
För att ta ett exempel; Som ovan datoranvändare kan det vara svårt att hitta bland de 
vanliga textbaserade fönstermenyerna jämfört med att klicka sig fram på datorn via ikoner. 
 
I övrigt så har vi sammanvävt sidan med hjälp av de erfarenheter vi dragit på oss genom 
åren och den inspiration som man får undermedvetet när man surfar på nätet.  

Arbetets tillvägagångssätt 
Ta ett lyckat arbete som ett kassavalv. Det är inte lätt att ta sig dit om man inte har de rätta 
nycklarna. Vi anser däremot att vi nådde dit. Men vägen dit var stundtals krånglig och det 
var kanske inte alltid det lättaste att hitta ”dessa nycklar”. 
 
En viktig punkt som vi hållit på hela det tredje läsåret, är att ha fasta tider och att sitta i 
högskolans lokaler. Detta har hjälpt oss att motverka motivationsproblem som beror på att 
man har en rubbad arbetsrytm. När arbetet slutar flyta på och man har svårt att hantera 
situationer så brukar man kalla detta för rubbad arbetsrytm. I vårt fall har vi inte haft några 
jättestora rubbningar men vi har exempelvis haft svackor några gånger. Dessa har varit 
våra avvikelser från normal arbetsrytm. Som vi tidigare har nämnt har dessa, för oss, 
berott på brister i motivationen och ambitionen. Tack vare att vi har suttit på högskolan och 
haft fasta tider så har vi också undvikit att gå in i väggen. Vi anser att det bästa är att 
försöka separera studier och fritid för att man inte ska ta ut sig. Visst; det finns dagar då 
man får arbeta över, men att ändå ha dessa riktlinjer kan vara otroligt gynnsamt. 
 
Problemlösning är en annan tyngdpunkt som på egen hand kan styra ett projekt åt en viss 
riktning. Om man inte har en bra strategi för problemlösning så kan mycket viktig tid gå till 
spillo och projektet får sig kanske en knuff åt fel håll. I vårt fall så har vi tillämpat den 
såkallade ”trial and error” metoden, vilken har fungerat bra för oss. Denna går ut på att 

22 HAHS Tandklinik i Polen, http://www.hahs.se/ 
23 Adobe Flash - Datorprogram som används för att bland annat skapa tvådimensionella animationer och 

spel  
24 Surftown – Webbhotell, http://www.surftown.se 
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man helt enkelt försöker sig på en lösning och sedan ser om denna funkar. Om den gör 
det så ser man det som att problemet är löst, annars får man försöka hitta en annan 
lösning och börja om processen.  
 
I vårt fall kan man nog säga att vi har varit gynnade av att vi till största del just sysslat med 
programmering. Det finns mängder av resurser och olika diskussionsforum ute på nätet 
gällande programmering. Dessa forum25 har ofta visat sig vara en guldgruva för våra 
frågeställningar som vi stött på under projektets gång. Det är sällan som vi tagit hjälp av 
böcker när det gäller just programmeringsbiten, utan har hittat det mesta av det som vi 
behöver på nätet. Ett exempel på detta var när vi fick strukturera om databasen så att den 
skulle fungera bättre med vår ”fråga tandsköterska” funktion. Vi försökte att komma runt 
problemet istället för att göra om det. När vi sedan kollade på Railsforum så var det en 
person som hade liknande problem. Svaren han fick där var att det skulle löna sig att göra 
om det från början, istället för att försöka sig på ett antal fula lösningar. Lösningar som 
kanske skulle ta exakt lika lång tid som det tar att göra om det riktigt. 

Teamarbete 
När det gäller teamarbete var det inte första gången som vi arbetade tillsammans. Detta 
har bidragit till att vi känner den andres kompetensområde. Exempelvis om den andre är 
grafiskt inriktad eller mer åt det tekniska hållet.  
 
Som team fungerar vi bra ihop och det har inte varit mycket stridigheter inom gruppen. När 
vi har hamnat i meningsskiljaktigheter, har vi nästan alltid på ett eller annat vis, nått fram 
till kompromisser och därför har arbetsglädjen varit hög. Vilket återspeglas i produktionen. 
Det har dock inte varit solklart alla gånger att nå fram till kompromisser. En tumregel vi 
använt oss av är att helt enkelt gå efter den linje med bäst argumentering. 
 
En viktig faktor till att vårt teamarbete fungerade beror också på att vi arbetade med skilda 
delar. Det var väldigt sällan som vi arbetade med samma funktion. I samband med detta 
spelar ju även en annan viktig punkt in. Det är tillit. Om det överhuvudtaget ska vara 
genomförbart att göra sådana uppdelningar måste man lita och tro på varandra inom 
gruppen. Annars blir det lätt att man går in och ”rotar” i varandras område och då 
uppkommer stridigheter på grund av det. Så man kan säga att det är många delar som 
hänger ihop för ett väl fungerande teamarbete. 
 
Analyseringsförmåga hos teamet är en nyckelpunkt. Med analyseringsförmåga i team 
menar vi att alla i teamet ska kunna analysera och hitta lösningar på problem som en 
enhet. Ingen ska, med andra ord, lämnas ensam med ett problem trots att man har olika 
områden. Exempel på detta är bland annat bilduppladdningsfunktionen, som vi hade 
problem att ladda upp fler filer samtidigt. 

Motgångar 
Ingen rök utan eld, eller rättare sagt inget projekt utan motgångar. De motgångar som dök 
upp för vår del var mestadels programmeringsspecifika. Dessa uppstod ofta när vi körde 
fast vid programmerandet av nya funktioner. Vi tacklade dessa med hjälp av diskussioner 
och stannade även upp för att tänka lite extra, samtidigt som vi aldrig gav upp. Utan 

25  Railsforum – Internationellt forum för diskussioner om Ruby on Rails, http://www.railsforum.com 
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försökte hela tiden försöka ´slå sönder väggen´ som stod i vägen. En vägg som dök upp 
var när vi fick göra om ”fråga tandsköterska” funktionen. Vi hade ingen lust att göra om det 
och kändes verkligen tungt att påbörja ombyggnationen. När vi väl kom igång så gick det 
ganska bra framåt. När vi stod där med en funktion som såg likadan ut som innan, fast 
fungerade på ett bättre sätt, så kändes det ändå bra. Då hade vi lämnat ännu en vägg i 
spillror bakom sig. 
 
Andra typer av motgångar skulle exempelvis kunna vara när uppdragsgivarna inte dyker 
upp på mötet. Detta hände visserligen bara en gång men detta är en typisk motgång som 
man inte riktigt vet hur man ska hantera. Vi lyckades nog aldrig tackla det problemet utan 
vi försökte förtränga det. I efterhand kan man kanske tycka att det var lite slapp inställning 
man skulle nog ha kontaktat dem istället och kanske försökt sig på ett distansmöte 
exempelvis via telefon.  
 
Det viktiga vid motgångar är att inte gräva ner sig för mycket utan istället vara kall och 
försöka kämpa sig igenom. När man väl kommer igenom så ger det en hel del luft under 
vingarna. 
Men, det viktigaste måste ändå vara viljan. Har man ingen vilja att lösa problem och 
motgångar då kommer man få det tufft. Viljan har alltid funnits i teamet, då vi eftersträvade 
ett så lyckat slutresultat som möjligt. Vi ville något med projektet, vi hade ett mål i sikte. 
Just därför lyckades vi rasera de hinder som kom i vägen för oss. 

Framgångar 
Det som driver ett projekt är inte bara teamarbete, ambition och vilja, även framgångarna 
bidrar till att ett projekt skjutsas framåt. När man uppnår framgångar så gäller det att rida 
så mycket man kan på den vågen innan nästa motgång slår emot. Gör man detta så hålls 
motivationen på en jämnare nivå under hela projektet. 
 
De framgångar som vi har haft, har bestått av de flesta av våra möten samt när vi har 
färdigställt vissa av våra funktioner som varit kantade av en del motgångar. 
Bilduppladdningsfunktionen samt hjälpfunktionen för att förstora texten på sidan är 
exempel på dessa. Vi hade problem med dessa och satt där och försökte utan att lyckas. 
När man väl når vändpunkten, så är det bara att ta vara på det positiva och som sagt åka 
med framgångsvågen. Efter att ha lyckats med något svårt i projektet fick vi oftast mer 
ambition och det blev därmed lättare för oss att påbörja en annan del av projektet.
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Hjälpmedel 
Den viktigaste mjukvaran vi arbetat i måste vara Aptana Studio26. Detta är en 
utvecklingsmiljö för webbapplikationer. Det är med Aptana Studio som vi skrivit och 
analyserat all vår kod som webbapplikationen består av. Aptana Studio är ett mycket bra 
verktyg som lämpar sig för flera webbspråk och tekniker, inte bara Ruby on Rails. Enda 
nackdelen som vi ser det är att om man har en äldre dator så kan det kännas lite långsamt 
och trögt. Aptana är med andra ord ganska så prestandakrävande. 
 
Adobe Photoshop CS327 är ett bildredigeringsprogram som vi använt oss av för att skapa 
webbgrafik. Detta är nog en av de mest populära bildhanteringsmjukvarorna som finns. 
Nackdelarna med Adobe Photoshop CS3 är att det kostar en hel del samt att det är ett 
tungt program. Med ett tungt program menar vi att det kräver mycket minne från datorn. 
 
Adobe Illustrator CS328 har vi använt till att skapa vektorbaserad grafik för webben. Även 
denna mjukvara kostar mycket och är ungefär lika prestandakrävande som sin släkting 
Adobe Photoshop CS3. 
 
GIMP29 är ett gratis bildredigeringsprogram som är väldigt avancerat. Vi har använt oss av 
just GIMP för att kunna spara bilder i andra filformat som inte stöds av de andra mjukvaror 
vi använt oss av. Främst har det varit ico-filer, som är dem små bilderna man kan se på 
adressfältet i webbläsaren, ifall hemsidan har en ico-fil. Nackdelarna med GIMP är att det 
är ganska rörigt och trots en viss likhet med Adobe Photoshop CS3 så är det stora 
skillnader. Men vår generella uppfattning är att om man behärskar GIMP så kan man göra 
i princip lika bra grafik i programmet som i Adobe Photoshop. 
 
För att skapa modeller av databaser så finns det ett utmärkt gratisprogram för detta som 
heter DIA30. Nackdelarna är väl att det är lite buggigt eftersom det händer att programmet 
plötsligt kraschar emellanåt. och kanske lite rörigt när det gäller layout och hitta vissa 
funktioner man vill ha. Men då det finns så få alternativ som är gratis så duger detta mer 
än väl. 
 
Subversion31 är ett revisionshanteringssystem som är mycket användbart när man jobbar i 
projekt. Istället för att spara varenda ändring man gjort i olika mappar för att kunna gå 
tillbaka, så hanterar Subversion allt detta. Applikationen körs helt enkelt på en server. När 
man sedan gjort en ändring i sin kopia så jämförs den lokala kopian med den som ligger 
på servern. Därefter kan man ladda upp och ersätta med en ny kopia. Då detta 
revisionshanteras så finns det möjlighet att stega tillbaka till vilken arbetskopia man vill 
under hela projektet. Inga större nackdelar finns med detta förutom att det kan vara 
krångligt att komma igång med om man inte har en server som är färdigkonfigurerad för 
detta ändamål.  

26 Aptana Studio – Utvecklingsmiljö för webbapplikationer 
27 Adobe Photoshop CS3 – Bildredigeringsprogram 
28 Adobe Illustrator CS3 – Program för att skapa vektorbaserad grafik 
29 GIMP - Bildredigeringsprogram 
30 DIA – Verktyg för att skapa modeller av databasstrukturen 
31 Subversion – Även kallat SVN, är ett revisionshanteringsverktyg för att enkelt kunna stega mellan de olika 

versionerna man har av de filer, man valt, som ska hanteras av Subversion. 
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Individuella reflektioner 

Percy: 
I detta projekt har jag arbetat med programmering till 90%. Detta på grund av att jag i 
princip är helt okunnande när det gäller de grafiska delarna. De resterande 10% handlade 
om dokumentationsskrivande samt ta fram modeller av databasstrutkuren.  
Då vi bara har varit två i vårt projekt så är det svårt att säga att någon av oss haft någon 
speciell ledarroll utan vi har mer delat det ansvaret, vilket har passat mig ganska bra.  
Personligen föredrar jag att vara en arbetsmyra framför ledartypen. Men om jag märker att 
det står stilla och att alla verkar vilja vara arbetsmyror så drar jag mig inte för att ta täten.  
 
Projektet började lite trögt för mig i inledningen. Mycket till stor del för att det var så länge 
sedan jag höll på med Ruby on Rails. Men efter ungefär en och en halv vecka efter att vi 
hade startat projektet, så var jag med på allvar då det jag kunde sedan innan hade kommit 
tillbaka. Jag lärde mig även en databashanteringsmetod i Ruby on Rails som jag inte 
tillämpat tidigare. Denna skulle visa sig vara väldigt smidig, då den sparar tid om man 
behöver ändra på strukturen för databasen. 
Det var faktiskt Vien som introducerade mig till denna metod. Detta var väldigt bra då man 
enkelt kan stega tillbaka från de ändringar, man gjort, om man märker att något blivit fel. 
 
Då programmering är det jag brinner för så är det även för den biten jag kommit med idéer 
och synpunkter på. Det har inte varit lika lätt när det gäller den grafiska delen då det inte är 
min profession. Exempel på en funktion från idé till utförande är jobbrekryteringsdelen på 
webbplatsen,  som bara jag varit inblandad i. När tandkliniken sade att de ville ha en 
sådan funktion så hade jag redan en inspirationskälla32. Denna har hittats när jag sökt 
arbete på nätet. Vissa företag har nämligen egna jobbsökningsportaler där de lägger ut 
lediga tjänster och det är från dessa jag tagit inspiration ifrån.  
Jag har alltså fått tolka hur strukturen till den bakomliggande funktionaliteten är uppbyggd. 
Efter att man fått förståelse för hur man ska bygga så gäller det att man skissar ner det på 
ett papper så man inte plötsligt glömmer bort hur det nu var man tänkte sig. 
 
Som jag nämnde tidigare så delade jag och Vien på ledarrollen. Och det fungerade faktiskt 
bra. Då vi hade lite olika inriktningar gällande programmering och design så lyckades vi 
komplettera varandra på ett mycket bra sätt. En viktig del som jag tror varit gynnsamt för 
projektet är att Vien också kan programmering och inte bara design. Detta har gjort det 
lättare för mig att förklara vissa saker än om jag skulle arbeta med någon som sysslade 
enbart med design. Det har också bidragit till att det knappt varit några 
meningsskiljaktigheter inom gruppen. 
 
Ambitionen inom gruppen har väl varit hög nästan konstant. Vi hade dock några svackor i 
inledningen och en bit in i projektet. Men de lyckades vi arbeta ifrån. Min personliga 
ambitionsnivå har varit si och så. Fastnade jag i en motgång, ja då var ambitionen ganska 
så fort på väg nedåt. Detta är en stor svaghet hos mig som jag måste bli bättre på. Det 
håller inte att förlora vilja och motivation så fort man råkar ut för en motgång. Jag antar 
dock att det är så här för alla. För när man väl lyckas ta sig ur svårigheterna så ökar 

32  EeasyCruit – Onlineverktyg som många företag tillämpat på sina hemsidor för att rekrytera arbetskraft. 
http://www.easycruit.com/ 
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ambitionen och motivationen väldigt fort igen. 
Receptet på att bibehålla en hög ambition är helt enkelt att inte ge upp samt att man 
lyckas separera fritid från arbete, så att man inte sliter ut sig. 
 
Framångar som jag har haft detta projekt är många. Hela projektet i sig är en stor 
framgång. Vi har haft framgångsrika möten, framgångsrika presentationer av det vi gjort 
samt stor framgång vad gäller projekthantering i helhet. Det vill säga allt från planering till 
utförande. Men den största framgången för mig detta projekt är att jag känner mig mer 
varm i kläderna som programmerare. Jag känner mig mer säker på vad jag gör och att det 
jag gör håller hög standard. Detta känns ju minst sagt som en bekräftelse att man 
verkligen lärt sig något under dessa tre år på högskolan. 
 
Om man ser tillbaka på motgångarna vi hade, så känns det inte riktigt som motgångar. 
Snarare små trappsteg man fått kliva över ibland. När man väl satt där med vissa problem 
så kändes det dock hur jobbigt som helst. De främsta motgångarna har varit 
programmeringsspecifika, exempelvis när man kört fast vid utförandet av en funktion som 
man inte hade någon konkret lösning på. 
Men som sagt så gäller det bara att arbeta på och hoppas på att man hittar en lösning. 
När man lyckats göra om motgången till en framgång så är det bara att ta vara på den 
känslan tills man stöter in i nästa vägg. 
 
Det jag har lärt mig har först och främst varit mer programmering. 
Problemlösningsförmågan har även stärkts markant. Jag har lyckats lära mig att planera  
och i synnerhet tidsplanera på ett bättre sätt. Men det kan nog bero på att vi haft en hel del 
projekt före examensarbete där vi övat på att tidsplanera. Jag har dock lärt mig var jag i 
dagsläget ligger kunskapsmässigt och hur jag ska tidsplanera efter det. Sedan har vi ju 
hela biten hur det är att arbeta mot en extern mottagare. Detta är allt från att lära sig 
hantera möten och hur man ska uttrycka sig på dessa för att mottagarna ska förstå vad 
man menar. Erfarenheten har stärkts mycket och det känns skönt att det blev en positiv 
upplevelse av det hela. 
 
När det gäller research på vissa delar så har Google varit mitt största hjälpmedel. Speciellt 
när det handlar om programmering. Då är det ofta lättare att hitta svar på ett forum än att 
slå i en bok. Detta på grund av att personer om haft ungefär samma problem ofta 
exemplifierar genom att lägga upp sin kod. Sedan får de svar från andra vad som kan vara 
fel. På så sätt så har jag kunnat jämföra och kanske hittat någon som kört fast på samma 
ställe som jag. Samtidigt som man kanske får ett konkret svar på hur man ska göra.  
 
Om vi ska tala om projektets helhet så är det nog inte något jag är missnöjd med eller 
känner att jag skulle göra någonting annorlunda förutom kanske att jag skulle 
dokumenterat min kod samtidigt som jag programmerade istället för att göra allting i 
efterhand. Men i övrigt så är jag helt nöjd med min insats! 
 
Sammanfattningsvis kan jag väl säga att jag tycker att det har varit ett extremt givande 
projekt kunskapsmässigt samtidigt som det har varit roligt men stundtals krävande. 
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Vien: 
 
Innan vi påbörjade projektet var jag osäker på om min kompetens inom webbdesign skulle 
räcka till för att genomföra kandidatarbetet. Eftersom jag inte har gått på den grafiska 
inriktningen som en del av mina studiekamrater. Men jag hade intresse för webbdesign 
och hade även sysslat lite med den biten på min fritid. Och framförallt vågade jag satsa på 
det även om det kanske inte är mitt huvudområde. Det som är mitt huvudområde är 
däremot webbutveckling med Ruby on Rails. Ruby on Rails är ett ramverk för att 
underlätta arbetet för en webbutvecklare. Den har bland annat färdiga mallar och 
funktioner som webbutvecklare kan dra nytta av. Jag fick min första inblick i ramverket 
hösten 2006 och då hade jag mest arbetat i PHP. Men efter den korta redovisningen som 
dåvarande treorna hade, så började jag ställa mig frågor om bland annat om Ruby on 
Rails verkligen var så magiskt och smart så de hade påstått. Till min förvåning och även 
min förtjusning blev jag förälskad i ramverket med en gång. Och med några Ruby on 
Rails-projekt i ryggsäcken så var valet av ramverk ganska naturlig för min del.  
Eftersom ramverket har många färdiga funktioner och koden man skriver är kort och 
koncist, upplever man att ramverket är magiskt och smart. Vilket gör att man kan utveckla 
webbapplikationer snabbare med hjälp av det.  
 
Min roll i kandidatarbetet har varit både webbdesigner och webbutvecklare. Eftersom jag 
tycker om bägge delarna så var glad att jag fick båda rollerna.  
I rollen som webbdesigner hade jag som huvudmål att arbeta fram en stilren samt en så 
grafiskt tilltalande webbsida som möjligt. Nu i efterhand kan jag säga att jag är ganska 
nöjd med det resultatet även om det naturligtvis hade funnits delar som jag hade velat 
göra om. 
 
I rollen som webbutvecklare har mina huvudsakliga uppgifter varit att implementera mindre 
till medelstora funktioner, exempelvis från funktionen att skapa ett huvudinnehåll till 
autentisering för administrationsgränssnittet.  
Att arbeta med dessa roller har inte alltid varit bekymmerslöst. Jag har ibland upplevt att 
tiden inte varit på min sida. Oftast när tidsbristen ägt rum har jag haft ett flertal saker att 
göra i bägge mina roller. Och i värsta fall har detta lett till bristande motivation och 
ambition, vilket inte har varit gynnsamt för projektets framfart. 
 
I webbdesignerrollen har det också oftast krävt en hel del kreativitet från mitt håll, vilket 
inte alltid har funnits där. En del av arbetstillfällena har jag fått ´slösurfa fram den 
saknande kreativiteten. Kreativiteten har varit allt från färgval, layout och former som skulle 
finnas på den slutgiltiga sidan. 
 
Ur webbutvecklarens perspektiv har jag inte haft större bekymmer med de funktioner jag 
har implementerat. Dels på grund av att funktionerna inte varit för svåra och dels för att jag 
hade arbetat med liknande funktioner tidigare. De gånger jag har kört fast har jag frågat 
min kollega om hjälp. Jag hade till exempel problem när jag skulle försöka ladda upp flera 
bilder samtidigt. Han har alltid varit hjälpsam även om han var upptagen med en större 
funktion. Och efter en del analyser och programmerande så löste vi ändå allt i slutändan. 
 
Jag och Percy har genom vår treåriga utbildning arbetat ihop ett flertal gånger. Och genom 
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de projekt vi genomgått tillsammans har vi lärt känna den andres kompetens och 
prestationsförmåga. Och med den kännedomen var valet av arbetskollega före 
kandidatarbetet också självklart. Jag tycker vi har fungerat bra som team; vi har inte haft 
större dispyter om vare sig designen eller funktioner i applikationen. Även om Percy inte 
hade webbdesignrollen hade även han ibland visioner om hur webbapplikationen skulle se 
ut. Och jag har på bästa möjliga vis försökt förverkliga de visionerna om jag ansåg att de 
var gynnsamma för projektet. 
 
Teamets ambitionsnivå var enormt hög tidigt i projektet, sedan dalade den vid mitten och 
för att slutligen stiga igen. Och efter det höll den sig på en jämn nivå ändå in i mål. Men på 
det stora hela så tycker jag att vi höll en ganska hög ambitionsnivå.  
Jag har själv känt mig som en berg- och dalbana när det kommer till ambitionen. Tidigt i 
projektet arbetade jag oerhört mycket och ville göra allt. Det var mötena man såg 
framemot, att kunna visa sina prestationer för uppdragsgivarna och att bevisa för dem att 
det var rätt studenter de hade valt att utföra projektet. Jag pressade verkligen mig till det 
yttersta.  
 
Men som allt annat i livet så varar ingenting för evigt och den oundvikliga väggen kom 
ungefär mitten av projektet och ambitionen bara sjönk. Vid den tidpunkten hade jag för 
många bollar i luften. Jag tyckte allting blev enformigt och tråkigt. Jag lade därmed ifrån 
mig webbutvecklarrollen och bytte den mot webbdesignrollen istället.  
Och det var så jag tog mig ur den svåra svackan, att helt enkelt skifta arbetsuppgift och 
fokusera enbart på en roll. Jag tror att omväxling är bra om man märker att ambitionen 
börjar dala i ett projekt, om nu möjligheten finns.  
 
Eftersom vi inte har haft någon officiell projektledare hade vi därmed heller ingen som 
ständigt styrt projektet åt en viss riktning. Vi har däremot genom kompromisser och 
analytiska diskussioner kommit fram till en god lösning, för de problemen som har uppstått 
genom projektets spännande resa. På detta vis har den som har kommit på det bästa 
argumentet eller analysen av svårigheten lett vidare expeditionen. 
 
I alla projekt man arbetar med finns så väl framgångar som motgångar. Jag tycker 
personligen att hela kandidatarbetet blev en enda stor framgång. När vi började med 
projektet så var vi osäkra om våra kompetenser skulle räcka till för ett gott slutresultat.  
Och nu när man ser på slutresultatet så tycker jag att vi har lyckats leverera en 
genomarbetad produkt. Den positiva feedback och uppdragsgivarnas välvilja att lansera 
produkten är också bekräftelser för ett lyckat genomförande. 
 
När jag blickar tillbaka på alla motgångar jag har stött på under resans gång så tycker jag 
att de känns små. Vid det stadiet då problemen uppkom tyckte jag att de var extremt 
påfrestande. Motgångarna har varit allt från funktioner till grafiska förslag som jag fått 
kasta eller göra om. Men motgångarna har också varit bristande motivation och ambition. 
Det som är bra med motgångar är lärdomen man får utav det. Och lärdomen är ofta hur 
man ska handskas med dem, när man väl stöter på dem igen.  
 
När det gäller kunskapsutvecklande tycker jag att har blivit bättre som webbdesigner och 
webbutvecklare, framförallt säkrare på det jag gör. Andra lärdomar är tidsplaneringen i ett 
projekt och projektplanen. Att saker alltid kommer att ta mer tid än planerat och att 

24 



Blekinge Tekniska Högskola – Kandidatarbete 2008 – Slutreflektion 
Dynamisk webbapplikation Tandklinik.se 
Percy Mattsson, Vien Hoang 
projektplanen inte behöver vara huggen i sten, utan saker kan falla bort eller tillkomma 
under projektets gång. Jag har också fått mer erfarenhet av kundkommunikationen. Det är 
inte alltid så att bägge parter förstår varandra. Och det kan även ta längre tid än väntat får 
viss information eller får svar på frågeställningar man har. Det har varit riktigt roligt att 
arbeta mot en extern uppdragsgivare och att kunna gå från en idé till en färdig produkt. 
Jag har även fått mer erfarenhet om hur det är att arbeta mot en extern part, vilket jag tror 
att jag kommer att ha stor nytta av i framtiden. Det har också varit enormt roligt att kunna 
avsluta mitt sista projekt tillsammans med Percy. I det stora hela är jag ganska nöjd med 
min prestation i det här projektet. 
 
Avslutningsvis vill jag säga av alla projekt vi har gjort genom åren kan jag utan tvekan 
säga att det här projektet är det bästa vi har gjort tillsammans.   

Kunskapsutvecklande 
För vår del så har detta projekt inte handlat om att bara försöka göra någonting med hjälp 
av de kunskaper vi tagit in de senaste åren, utan att även lära sig något nytt.  
Trots att vi har gjort en webbapplikation förr så har detta byggts på en annorlunda grund 
än tidigare. Det vill säga mot en extern part. Detta på grund av att vi ville få större 
förståelse och känsla om hur det fungerar i verkligheten.  
 
Vi känner själva att det har gett oss större insikt om hur exempelvis företag alltid är 
upptagna med sitt och ibland tar det längre tid att få svar på vissa frågor. Därför har vi 
även dragit en lärdom om att det faktiskt är mycket bra att ha regelbundna möten så man 
kan räta ut alla frågeställningar. Det är inte heller alltid lätt att förstå, en extern mottagare, 
vad de har för önskemål samtidigt som det kan vara svårt för just mottagaren att förstå det 
tekniska av det vi säger. Allt detta har medfört att vi har fått uttrycka oss på ett sätt så att 
även icke-tekniska människor förstår vad vi menar. Vilket i sin tur har lett till att bemötandet 
av kunder har blivit bättre från vår sida. 
 
Rent programmeringsmässigt och grafiskt har vi också utvecklats mycket. Detta märktes ju 
längre projektet fortskred. Då kodskrivandet och grafikskapandet hade otroligt bra flyt mot 
slutet. 
 
Vår förmåga att hantera projekt har även stärkts markant. Främst i form av hur man 
hanterar tiden på ett bra sätt. Detta visades bland annat när uppdragsgivaren plötsligt 
bestämde sig för att plocka bort vissa funktioner. För att kompensera detta så lyckades vi 
planera in några andra funktioner för att fylla upp de tomma platserna.  
 
Och slutligen, som vi nämnt tidigare, bearbetningar av motgångar och hur man bibehåller 
en hög ambitionsnivå genom hela projektet är andra delar som varit kunskapsutvecklande.
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Kapitel 5 – Slutord 
Arbetet har varit givande, intressant och inspirerande för oss. I början av projektet så hade 
vi dock följande frågor och farhågor: 
 
 -Kommer vi att nå fram till våra målsättningar? 
 -Kommer vi att kunna tillfredställa våra syften med projektet? 
 -Kommer vi att lyckas att hantera svackor i ambitionsnivån på ett bra sätt? 
 -Kommer vi att klara projektet rent kunskapsmässigt? 
 -Kommer vi att hantera tiden på ett effektivt sätt? 
 -Hur kommer det vara att arbeta mot en extern uppdragsgivare? 
 -Kommer vi lyckas nå upp till uppdragsgivarens förväntningar? 

Kommer vi att nå fram till våra målsättningar? 
Vi hade som målsättning, innan projektet drog igång, att vi skulle få ökad erfarenhet när 
det gäller att arbeta mot en extern uppdragsgivare. Andra målsättningar var även att 
applikationen skulle vara skalbar, lätt att använda för både personalen på tandkliniken 
samt besökarna på huvudsidan, utan att kännas alltför stel och klinisk.  
När det gäller kvalitétskrav på applikationen så hade vi som mål att den skulle vara: 

 
• Väldokumenterad 
Det vill säga att det finns dokumenterat vad viss kod gör samt att det finns tillräckligt med 
dokumentaton i form av exempelvis manualer som personalen kan slå upp i om de råkar 
ut för frågetecken. 

 
• Välplanerat 
Planerat arbete som även sätter sin prägel i den slutgiltiga produkten.  

 
• Kvalitétskontrollerad 
Väl kontrollerat och testat innan applikation lämnas ut till kund för att tillhandahålla en 
stabil applikation redan från start.  
 
Nu i efterhand kan vi säga att vi nådde upp till samtliga målsättningar. Vi fick den ökade 
erfarenhet vi längtade efter, när det gäller att arbeta mot en extern kund.  
 
Vad gäller skalbarheten och upplägget generellt så nådde vi upp till våra mål. 
Webbapplikationen känns avspänd men ger samtidigt ett mycket seriöst intryck. 
 
Kvalitétskraven vi hade tycker vi också att vi nådde upp till. En användarmanual skapades, 
vi dokumenterade koden som skrevs samt gjorde modeller av databasstrukturen. 
Applikationen fick även en ordentlig kontroll av samtliga funktioner innan den lämnades ut.  
 
Slutsatsen vi har dragit är om någonting är fel någonstans så bör det inte vara svårt att 
åtgärda. Men den har som sagt varit vattentät under testningen och kommer förmodligen 
att fortsätta att vara det. 
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Kommer vi att kunna tillfredställa våra syften med projektet? 
Som vi nämnde i arbetsbeskrivningen så var våra syften uppdelade i två grupper. 
Nämligen kunskapsspecifika syften och projektspecifika syften. 
De kunskapsspecifika syften går lite ihop med en av de målsättningar vi hade, det vill säga 
få ökad erfarenhet när det gäller arbete mot kund. 
 
När det gäller projektspecifika syften så var grundtanken att bygga en helt ny webbplats 
från grunden istället för att fixa till den befintliga och som skulle vara bättre för både 
personal och de tänkta besökarna hos tandkliniken. 
Med facit i hand så kan man säga att ovanstående syften klarades av med råge. 

Kommer vi att lyckas att hantera svackor i ambitionsnivån på ett bra sätt? 
En av våra största farhågor innan projektet var svackor i ambitionen som brukar 
uppkomma. Den största nedgången brukar ske ett par veckor in i projektet. 
Hur man hanterar detta är väldigt individuellt men oftast är det enklaste knepet att göra 
som vi nämnde tidigare när vi tog motgångar. Nämligen att försöka jobba sig igenom de 
kanske mindre roliga sakerna i arbetet. Men om det känns alldeles för tungt så hade vi lagt 
fram möjligheterna för oss att kunna byta arbetsuppgifter mellan veckorna.  
Exempelvis om det gick trögt med nyhetsbreven så kunde man byta med nästa veckas 
funktion som var bilduppladdning. Andra gånger kanske det helt enkelt varit bättre att sluta 
lite tidigare någon dag för att ladda upp ambitionen.  
 
Det hände flertalet gånger att man kom på lösningar på problem under fritiden. Vilket i sin 
tur ledde till att man ville snabbt ta sig an arbetet och försöka sig på den lösningen.  
När man väl lyckades så återkom ambitionen och arbetsviljan. 
 
Svackor har funnits men vi har funnit medel för att kunna bekämpa dessa, och det är 
något vi är väldigt nöjda över. 

Kommer vi att klara projektet rent kunskapsmässigt? 
I början var vi osäkra över att våra kunskaper skulle räcka till för att slutresultatet av 
projektet skulle bli tillräckligt bra. Anledningen till osäkerheten berodde på flertalet av 
funktionerna som skulle implementeras var helt okänt vatten för oss. 
  
I projektplanen hade vi satt upp hur vi skulle hantera sådana här problem. Där nämnde vi 
klart och tydligt att om vi märker att det brister någonstans i kunskapsnivån så får vi 
försöka att efterforska och hämta in tillräckligt med information för att kunna lösa dessa. 
Viktigt här också var att tidsplaneringen inte fick bli lidande på grund av detta, utan vi fick 
försöka jobba över om det skulle behövas. 
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Kommer vi att hantera tiden på ett effektivt sätt? 
Vårt vinnande koncept har varit att vi kört stenhårt på fasta tider i skolan. Detta för att 
bibehålla en stadig dygnsrytm vilket har medfört att man känner sig mer utvilad. 
Vi anser att det är viktigt att separera fritid från arbete. Detta ger ju även lite bränsle på 
ambitionen och motivationen. 
 
Andra saker som gjort oss tidseffektiva att vi alltid har varit igång med någonting. Det vill 
säga att det sällan är någon som suttit arbetslös. Vare sig det har varit stora eller små 
saker har det varit viktigt att båda alltid bidragit med byggandet och dess material. 

Hur kommer det vara att arbeta mot en extern uppdragsgivare? 
Förra året så gjorde vi ett projekt åt Karlshamns Golfklubb. Detta projekt var väl lyckat i sig 
förutom samarbetet generellt med uppdragsgivaren.  
Detta var på grund av att när vi skulle få svar på hur vi skulle gå vidare med webbplatsen 
som vi gjort. Men svaret uteblev. Istället kontaktade vi dem och de gav oss svaret att det 
inte skulle bli någon fortsättning.  Efter denna incident var vårt förtroende gentemot 
sådana här uppdrag väldigt sargat. Men trots detta så valde vi att försöka oss på ett nytt 
kundprojekt. I och med incidenten med golfklubben så gick vi in med noll förväntningar. 
 
Projektet mot Tandklinik skulle visa sig bli en positiv överraskning. De var väldigt 
bemötande och villiga att föra en dialog samt samarbeta till det yttersta. Detta gjorde även 
att vi gav lite extra för projektet. Som vi nämnt tidigare så har möten funkat nästintill felfritt, 
vi har lyckats komma fram till många kompromisser. I synnerhet när det gäller de tekniska 
detaljerna som hur driften av servern ska gå till etc. 
 
De bitarna som har fungerat sämre har varit att få tillräckligt med information ibland och att 
vissa saker har tagit lite längre tid än väntat. Men detta är något som man får ha 
överseende med alla typer av kunduppdrag. 
 
En annan betydelsefull punkt är att om man får en idé och spinner igång med den direkt 
utan uppdragsgivarens godkännande så tar man en stor risk. Om idén inte blir godkänd så 
har man ödslat en massa tid på detta istället för de överenskommelser man gjort från 
början. 
 
Vi har lärt oss att det är skillnad mellan olika uppdragsgivare. Och på frågan om hur det 
kommer att vara att arbeta mot en extern uppdragsgivare finns det nog inte något direkt 
svar. Det kommer nog variera en hel del beroende på vilka man har att göra med. 
En viktig inställning dock är kanske att börja utan några förväntningar för att sedan 
anpassa sig efter spelreglerna som läggs upp efter första mötet. 

 

28 



Blekinge Tekniska Högskola – Kandidatarbete 2008 – Slutreflektion 
Dynamisk webbapplikation Tandklinik.se 
Percy Mattsson, Vien Hoang 
Kommer vi lyckas nå upp till uppdragsgivarens förväntningar? 
Något som man ständigt är orolig över är att man inte lyckas nå upp till uppdragsgivarens 
förväntningar. 
 
Vi stämde av regelbundet med tandkliniken så att vi fick deras medgivande med det vi 
hade åstadkommit. På så vis gick arbetet åt den riktning tandkliniken ville. Samtidigt som 
tandkliniken styrde riktning så var det ändå de förutbestämda delar i kravspecifikationen 
som skulle göras. Det vill säga att de inte kunde komma med nya funktionsförslag utan 
istället fick ge åsikter på de befintliga planerade funktionerna.  
Man kan alltså säga att vi satte upp uppdragsgivarens förväntningar samtidigt som 
kravspecifikationen skapades och att slutresultatet fungerade som en bekräftelse på 
dessa. 
 
Vi tycker att vi har nått upp till uppdragsgivarens förväntningar och mer än det.  
Tandkliniken upplevde att webbapplikationen blev stilren och funktionell för deras ändamål 
och blev därmed jättenöjda, vilket också bidragit att vi har känt oss nöjda.  
Vi tror heller inte på att man kan vara nöjd med projektet förrän uppgivaren är tillfredställd. 

Oväntade processer och resultat 
När vi blickar tillbaka på projektets långa resa har vi sett att det inte har tillkommit många 
oväntade överraskningar.  Den enda överraskningen var journalsystemet som tandkliniken 
använde sig av, vilket föll bort. Tanken med journalsystemet var att vi skulle implementera 
det i webbapplikationen och därmed också möjliggöra för besökarna att själva kunna boka 
tider för diverse behandlingar.  Men på grund av bristfällig dokumentation och byte av 
befintligt journalsystem kunde vi dessvärre inte utföra denna koppling till webbplatsen.  
Att denna del av webbplatsen skulle bort kom vi fram till under ett möte med tandkliniken. 
 
Bortfallet av journalsystemet medförde luckor i tidsplaneringen som var tvungna att täppas 
igen. Det gjorde vi i form av ytterligare testning och finslipning av våra funktioner. Samt att 
vi lyckades lägga in funktioner såsom policytexter och engelsk information. Dessa delar 
var tänkta som statisk information från början men vi gjorde även dessa dynamiska.  
Tack vare detta känns applikationen mycket mer genomarbetad.
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Percy Mattsson pemb05, Vien Hoang viho05 
Projektplan examensarbete 2008 
 
Externt uppdrag åt Tandklinik 
 
Målsättning 
Vår målsättning med detta projekt är att få ökad erfarenhet när det gäller att jobba mot en 
uppdragsgivare samt kunna lösa uppdraget på bästa möjliga vis. 
Vårt förväntade slutresultat kommer att bestå av en modern och stilren webapplikation 
som även är skalbar, dvs att man ska kunna bygga ut den även efter projekttiden. 
Applikationen ska vara lättanvändlig, både för personalen och den inriktade målgruppen, 
utan att kännas alltför stel.  
 
Vi kommer ställa höga krav på detta projekt då det har stor betydelse för mottagaren att de 
får ett system som är stabilt och samtidigt lätt att underhålla. 
De främsta kraven vi kommer ställa är att det ska vara: 
• Väldokumenterat 
• Välplanerat 
• Väl kontrollerat och testat innan vi lämnar ut applikationen. 
 
Syfte med projektet 
Kunskapsspecifikt syfte 
Som det nämndes i inledningen så ville vi jobba mot en extern mottagare, för att få större 
förståelse hur det är att jobba i verkligheten, vilket man inte riktigt får inom skolans trygga 
väggar. 
Anledningen till att valet föll just på denna uppdragsgivaren är för att de presenterade 
arbetsuppgifter som vi hade tänkt att jobba med från början, vilket inte riktigt föll in hos de 
andra intressenterna vi haft kontakt med. 
 
Projektspecifikt syfte 
Tandklinik har idag en mycket undermålig hemsida som behöver byggas om helt på alla 
tänkbara punkter. Allt från ett enkelt administrationssystem till att det ska bli attraktivt och 
enkelt för den tänkta målgruppen. 
I dagsläget har de även ett kliniksystem som heter T4 och är utgivet av Kodak. Detta ska 
även undersökas ifall man kan koppla det till webben så att patienter kan boka tid 
därigenom. 
Systemet har fler möjligheter t.ex smsutskick som påminnelse. 
 
Tillvägagångssätt 
Vi kommer att sträva efter att jobba efter uppsatt arbetsfördelning för att kunna utnyttja 
tiden optimalt under dessa veckor. Under första veckan kommer vi även framställa all den 
fundamentala dokumentation för att projektet ska kunna fortlöpa utan några större hinder. 
Projektet kommer att vara kunskapsutvecklande på följande områden: 
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• Inriktningsspecifikt, exempelvis programmering 
• Projektspecifikt, exempelvis teamarbete 
 
Och som vi har nämnt så är det viktigt med en bra dokumentation för att uppnå dessa 
målen. 
 
För att projektet inte ska styra iväg åt något håll så kommer vi därför att träffa våra 
uppdragsgivare en gång i veckan för att stämma av och få feedback på det vi har 
åstadkommit.  
 
Delexaminationer 
Vi kommer att examinera delar av vår produktion i takt med att den blir färdig. Ett lämpligt 
intervall för dessa examinationer anser vi vara mellan 1-2 veckor. 
 
Tidplan för projektet: 
Vecka 4 Inledande dokumentation, arbetsfördelning, research, planering av 

fokusområden, designskiss 
Arbetsfördelning: Gemensamt 

Vecka 5* Implementera databas, implementera ramen för administrationssystem, kolla 
upp hur Kodak T4 fungerar, fixa Sverigekarta på första sidan man kommer där 
man väljer vilken klinik 
Arbetsfördelning: Vien: Sverigekarta, Percy: Kolla upp hur Kodak T4 fungerar. 
Resten gemensamt. 

Vecka 6 Vårdbank och rekryteringsdelen, både front end och backend 
Arbetsfördelning: Vien: Vårdbank, Percy: Rekryteringsdelen 

Vecka 7* FAQ och veckans tips, både front end och backend 
Arbetsfördelning: Vien: FAQ, Percy: Veckans tips 

Vecka 8 Kontakta oss och åldersanpassning samt statistik 
Arbetsfördelning: Vien: Kontakta oss, Percy: åldersanpassning samt statistik 

Vecka 9* Mailfunktion både för nyhetsbrev och andra utskick 
Arbetsfördelning: Gemensamt 

Vecka 10 Bilduppladdning och frågelåda 
Arbetsfördelning: Vien: frågelåda, Percy: Bilduppladdning 

Vecka 
11* 

Handikappsanpassning och ”Globalize” 
Arbetsfördelning: Vien: Globalize, Percy: Handikappsanpassning 

Vecka 12 Sökoptimering + Sökfunktion 
Arbetsfördelning: Vien: Sökfunktion, Percy: Sökoptimering 

Vecka 
13* 

Smsnotifieringsfunktion 
Arbetsfördelning: Gemensamt 

Vecka 14 Smsnotifieringsfunktion 
Arbetsfördelning: Gemensamt 

Vecka 
15* 

Knyta ihop kodak t4 med hemsidan. Göra en backend och front end för detta. 
Arbetsfördelning: Gemensamt 
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Vecka 16 Knyta ihop kodak t4 med hemsidan. Göra en backend och front end för detta. 
Arbetsfördelning: Gemensamt 

Vecka 
17* 

Stegvis testning och slutförande av applikation. 
Arbetsfördelning: Gemensamt 

Vecka 18 Skriva användardokumentation 
Arbetsfördelning: Gemensamt 

* Delexaminationsveckor, föredragna examinationsdag: onsdagar 
 
Risker med projektet 
Riskerna som vi har förutspått är: 
• Ambitionsnivån sviker 
• Tidsplaneringen går i kras 
• Klarar vi av projektet kunskapsmässigt 
 
Hur ska vi agera för att motverka dessa? 
• Ambitionsnivå 

För att hålla en hög ambitionsnivå under hela projektperioden är det som sagt viktigt att 
vi har bra planering och arbetsfördelning så att man inte tappar suget. Likaså att vi kör 
bestämda tider för att få ett rytmiskt fortlöpande av tiden. 

• Tidsplanering 
Om vi märker att inte tidsplaneringen håller så kommer vi plocka bort mindre väsentliga 
delar ur pojektet. Och prioritet för detta är kodaksystemet. 

• Kunskapsnivå 
Om vi har rätt nivå kunskapsmässigt är alltid en balansfråga. Om vi märker att det 
brister på vissa ställen så får vi försöka hämta in information utan att fördröja 
tidsplaneringen. Dvs försöka researcha vissa områden under övrig tid. 

 
Behov av extern handledare 
Då vi kommer att jobba med Ruby on Rails så skulle det vara bra att kunna ha kontakt 
med någon som är väldigt kunnig inom det området. Förslag på detta kan ju t.ex vara 
Marcus Leyman som även hjälpte till under kursen tematisk fördjupning. 

33 



Blekinge Tekniska Högskola – Kandidatarbete 2008 – Slutreflektion 
Dynamisk webbapplikation Tandklinik.se 
Percy Mattsson, Vien Hoang 
Ordlista 
Adobe Flash - Datorprogram som används för att bland annat skapa tvådimensionella 
animationer och spel. 
Adobe Illustrator CS3 - Program för att skapa vektorbaserad grafik. 
Adobe Photoshop CS3 – Bildredigeringsprogram. 
Aptana Studio - Utvecklingsmiljö för Webbapplikationer. 
ASP - Active Server Pages, Scriptmotor för dynamiska webbsidor. 
Commersen - Gratis lokaltidning i Karlshamn som grundades 1985. 
DIA - Program för att modellera databastruktur. 
EC Passage - Företag i Karlshamn som tillverkar ett chip som installeras i skidor och 
snowboards. Detta för att de ansvariga på skidorterna ska kunna spåra utlånad utrustning. 
GIMP - Bildredigeringsprogram byggt på öppen källkod. 
Gmail - Sökmotorn Googles e-posttjänst. 
Google - http://www.google.com en av världens mest använda sökmotorer. 
HAHS - Tandklinik i Polen. 
JSP - JavaServer Pages, Javateknologi för att bygga dynamiska webbsidor. 
LightTPD - Lättviktig webbserver som passar utmärkt för drift av webbplatser gjorda i 
Ruby on Rails. 
Linux - Operativsystem baserat på fri programvara och Linuxkärnan som skapades av 
finländaren Linus Torvalds. 
Loggfiler - Textfiler på datorn som skapas av olika programvaror för att förse utvecklaren 
med nödvändig information. Exempelvis felrapporter under körning. 
MySQL - Databashanteringssystem som bygger på öppen källkod. 
NetPort - Ett kompetenscentrum där näringsliv, Karlshamns kommun och Blekinges 
Tekniska Högskolan samverkar. 
PHP - Rekursiv akronym för Hypertext Preprocessor som är ett Scriptspråk 
phpMyAdmin - Webbaserat grafikt gränssnit för att hantera MySQL-databaser 
Plattform - Vid IT-sammanhang ofta operativsystem eller programvaror 
Ruby - Ett programmeringsspråk grundat 1995 av Yukihiro Matsumoto 
Ruby on Rails - Ramverk för att utveckla webbapplikationer 
Subversion - Även kallat SVN, är ett revisionshanteringsverktyg för att enkelt kunna stega 
mellan de olika versionerna man har av de filer, man valt, som ska hanteras av 
Subversion. 
Surftown - Webbhotell, http://www.surftown.se 
Ubuntu - Linuxbaserat operativsystem. 
Ubuntu Server - Serverversion av linuxbaserade operativsystemet Ubuntu 
Visual Units - Företag i Karlskrona som tillhandahåller gps-mottagare som används för 
positionering av budbilar. 
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