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Förord 
 
För att detta projekt skulle kunna bli verklighet, så vill vi gärna tacka företaget Hirvonen & Co AB och 
speciellt deras VD Markku Hirvonen. De har gett oss i stora drag fria händer, att kunna utveckla detta 
system. Vi vill även gärna tacka för deras goda kommunikation, som har gett oss bra underlag, för att 
kunna göra ett bra arbete. Kommunikationen bestod även av feedback, som har varit mycket givandet, 
under våran projektperiod. Vill också tacka vår handledare Mattias Schertell, för ett nyttigt och pålitligt 
stöd genom hela projektet. 
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Abstract 
 
Webbased timereportingsystem 
 
The system simplifies the management and information, about time reports, projects, customers, 
storage and employees. The main purpose for this system is that the company shall have a more 
structured overview about their company, and where all the information is gathered, at the same spot. 
The employees are able to report in their working progress during the week, in a simple easy way 
trough the internet. The system contains a SMS service, automatically circular messages, 
management of storage, projects, clients and employees vacations. The system also contains 
continuous dynamic statistics, with graphical layout and also print functionality. Everything is 
developed in PHP with MySQL as database. 
 
Keywords 
System development, websystem, HTML, PHP1, MySQL2 time reports,  database, SMS3, GD24, 
crontab, dynamic statistics, messages, graphical diagrams, calendar. 
 
 
 
Webbaserat tidrapporteringssystem 
 
Systemet som förenklar hantering och information av tidrapportering, projekt, kunder, lager och 
anställda. Syftet är att företaget skall få en mera överblick över deras verksamhet, då all information 
samlas på samma ställe.  
De anställda kan via webben snabbt och enkelt rapportera in deras arbetstider under den gångna 
veckan. Systemet innefattar: SMS-tjänst, automatiskt utskick, hanteringen för lager, projekt, kunder 
och semester, kontinuerlig statistik med grafiska diagram samt utskriftsfunktioner. Allt är utvecklat i 
PHP och MySQL. 
 
Nyckelord 
Systemutveckling, webbsystem, PHP, MySQL, tidrapport, databas, SMS, GD2, crontab, statistik, 
dynamisk statistik, meddelanden, grafiska diagram, kalender. 

1 PHP - Hypertext Preprocessor är ett webbanpassat programmeringsspråk som används i största hand för 
utveckling av webbsidor med data ifrån databaser. 
2 MySQL är den mest spridda databashanteraren med öppen källkod. 
3 SMS – Short Message Service är meddelande som skickas via mobiltelefoner 
4 Se beskrivning av GD2 längre fram i slutreflektionen (s. 11) 
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1. Arbetsbeskrivning 
 

1.1 Företaget Hirvonen & CO AB 
 
Från första början fick vi ett förslag om att utveckla ett Tidsystem åt företaget Hirvonen & CO AB. 
Detta företag bedriver verksamhet inom isolering, industri och plåthantering. Verksamheten bedrivs i 
Landskrona där dom även har sitt huvudsäte. 
Företaget har i dag ett nära samarbete med mineralullstillverkare och stora plåtgrossister för att kunna 
vara med i den tekniska - och ekonomiska utvecklingen. Verkstadsarbeten har prioriterats i alla år 
eftersom det utgör kärnan i företaget. Den i sin tur ger snabb och bra service åt kraft- och 
processindustrin. 
 
 

1.2 Projektet 
 
Våran uppgift var att utveckla ett system efter deras behov. Vi fick från första början nästan helt fria 
händer ifrån företaget, att komma på egna idéer till systemet. 
Systemets grundtanke var att företaget skulle få en bättre överblick över sina projekt, anställda samt 
deras kunder. Utgångspunkten med detta system var också att underlätta arbetsledarnas uppgift att 
hålla i ordning på veckotidsrapporterna som de anställda lämnar in varje vecka. Detta projekt skulle 
vara helt utvecklat i PHP/HTML arbetandes emot en MySQL databas.  
 
Systemet är helt skräddarsytt för Hirvonen & CO AB där både vi och företaget i gemensam regi 
utvecklat funktioner och användargränssnitt. Efter våra idéer och diskussioner med företaget, så kom 
vi fram till vilka funktioner som var vitala för deras system. 
Funktionerna består av: 
 

• SMS – tjänst (Underlätta kontakten mellan anställd och chef) 
 

• Automatisk Utskick av SMS (Automatisk påminnelse åt de anställda som glömt lämna in sin 
tidsedel för veckan, detta gör att arbetsledarna slipper spendera arbetstid att påminna de anställda) 
 

• Lagerhantering (Att kunna hantera 5000 artiklar på ett enkelt och smidigt sätt, men även använda sig 
utav denna funktion vid tidsrapportering) 
 

• Projekthantering (Få en mer detaljerad överblick över varje projekt, där alla timmar samt material 
sammanfogas på ett gemensamt ställe) 
 

• Kundhantering (Listning av kunder, samt överblick över deras projekt) 
 

• Semesterhantering (Underlätta semesteransökningarna för både de anställda och 
administrationsenheten) 
 

• Dynamiska Grafer (Statistik över verksamheten och de anställdas arbetsinsatser) 
 

• Utskrifthantering (Möjlighet att kunna skriva ut tidsedlar, projektsummering samt annan viktig 
information, som en utskrift som företaget har fastställt) 
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2. Projektplan 
 

2.1 Introduktion 
 
Denna slutreflektion är slutsteget av ett examensarbete omfattande 15 poäng som genomförts i syfte 
att erhålla filosofie kandidatexamen i Medieteknik. Slutreflektionen skall avspegla vårat projektarbete 
som vi under samma period har genomfört. 
 
Huvudsyftet med slutreflektionen, är kunna reflektera tillbaka på våran arbetsprocess under 
projekttiden. Där begrundar vi alla våra steg i arbetsprocessen, till den slutgiltiga produkten. 
Dessa steg kan vara allt ifrån själva utvecklingen till kommunikationen mellan varandra eller emot 
projektgivare. Reflektionen skall även behandla vilka metoder, som vi har använt oss av för att uppnå 
vår målsättning med detta projekt. 
 
Examensprojekten i Medieteknikutbildningen skall återge våra kunskaper som vi lärt oss under vår 
utbildning. Syftet är inte bara att göra ett stort projekt, utan att ha lärdom om hur man hanterar ett 
projekt i alla steg. Där diskussioner och reflektioner skall vara en viktig del i arbetsprocessen. Vi ska 
använda oss, av tidigare kunskaper av arbetsprocesser inom skarpa externa projekt. Dessa lärdomar, 
har vi haft möjlighet att lära oss i form av olika kurser. Men vi har även haft ha möjligheten, att utforma 
egna kurser med projekthantering, som fokus. 
 
Examensarbetet påbörjades med en projektplan, som vi sedan utgick ifrån under hela projekt tiden. 
Projektplanen utformas med hjälp av en utvald handledare, som alltid finns som ett extra ”bollplank” 
under hela arbetsperioden. 
 
 

2.2 Vår projektplan 
 
Vår projektplan finns att läsa som bilaga (se bilaga 1) i denna slutreflektion. 
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3. Veckorapporter 
 

3.1 Småproblem ifrån början 
Uppstarten av detta kandidatprojekt, gick inte helt som vi hade velat. Tyvärr så kunde vi inte ha något möte med 
vår beställare förrän på torsdagen. Vi hade inte fått någon konkret fakta ännu på hur deras vision av sidan skulle 
vara. Vi försökte skissa och fundera ut, hur sidan skall kunna vara uppbyggd med den lilla information som vi har 
fått av företaget. Vi skissade upp några tänkbara designer och började skissa på en databas som vi visste skulle 
ändras när arbetet påbörjades. När våran planerade resa ner till Hirvonen AB i Landskrona skulle verkställas så 
fick vi ett nytt problem. Det var ”snökaos” på vägarna nere i Skåne. Vi fick ställa in vårt tänkta möte. Istället så fick 
vi ta mötet via telefon. Vi fick även information skickat till oss. Denna information bestod av inskannade tidsedlar. 
När vi fick denna information så kunde vi äntligen sätta igång och arbeta med något konkret. Vi satte oss ner och 
diskuterade upp hur sidstrukturen, databasen och designen skulle se ut. 
Databasdesignen är i stort sett klar, men den kommer troligtvis att ändras eller kompletteras i framtiden. 
 

3.2 Arbetet rullar igång 
Efter starten så höjde vi vårat arbetstempo några nivåer än tidigare. Detta gjorde vi för att få mer tid över emot 
slutet om något skulle gå snett. Vi satte även igång programmeringen på högsta fart. Det första vi blev klara med 
var inloggningen till webbsidan, som fungerade korrekt.  
Eftersom både anställda och chefer skall kunna logga in på samma sida, så har vi olika framsidor beroende på 
vilken som loggar in. 
Efter bra kommunikation mellan oss och vår projektgivare, så satte vi oss in mera i hur deras verksamhet såg ut. 
Vi fick en klarare överblick och kom med många egna idéer. 
Vi kom även en ganska bra bit in på administratörens sida, under denna period. Man kunde lägga till kunder, 
anställda, projekt, arbetsplatser. Samtidigt så gjorde vi så att dessa val kan redigeras. 
De anställdas första sida är också uppstrukturerad. På denna sida började vi med att de anställda själva kunde 
skapa och skicka in deras tidsedlar för veckan. Denna sida insåg vi först i efterhand att den skulle ta längre tid än 
vi beräknat. Det är massor av data som skall in i olika tabeller i databasen. 
Sedan efter ytterligare samtal med Hirvonen & Co, så kom vi fram till att de anställda skall kunna fylla i vilket 
material och hur mycket som har använts under just detta projekt de jobbade med under veckan. Detta material 
skall plockas ur ett lager som skall finnas med i databasen, för att de skall få bättre överseende av vad som 
används. 
Vi diskuterade fram ett sätt på hur detta skulle funka. Detta sätt byggde på att de hämtade materialet ur ”lagret” 
ifrån en annan sida där de var tvungna att söka upp materialet först. Vi fick även en Excel mall på ca 5000 
produkter som skulle läggas in i detta lager. Därför fick vi komma på hur dessa produkter lättast kunde delas upp. 
Detta löste vi genom att dela in produkterna i 3 olika kategorier, huvudkategori, underkategori, varugrupp som alla 
är länkade till varandra. 
Arbetet fortlöper bra och vi håller jämn takt. 
 

3.3 Nya kunskaper inom GD2 och SMS via webben 
I denna etapp så har arbetstempot legat över vår planering. Vi har börjat jobba med två olika saker som vi inte 
haft någon som helst erfarenhet av innan. Dessa områden gällde GD2 som är en grafisk modul till PHP, där man 
kan skapa dynamiska bilder. Det andra området innefattade SMS-tjänster via Internet. Vi utvecklade även en 
funktion så att cheferna kan SMS:a sina anställde direkt ifrån nätet. När det gällde GD-modulen, så uppfattade vi 
denna som väldigt användbar. Vi kom snabbt underfund med att vi skulle rita upp användbara grafer, diagram 
som innefattade nyttig statistik med data ur databasen. Användningsområdena på dessa grafer, är i första hand 
tänkt för cheferna. Där de kan jämföra hur deras anställda jobbar, reser osv. Men det kommer även att komma 
upp grafer om statusen på lagret, antal projekt och övrig viktig information. De anställda skall kunna följa sina 
egna arbetstider i en dynamisk graf för att lättare få en klar överblick. 
Arbetet går alltså framåt i den takt vi har satt upp tidigare. 
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3.4 Användarvänligheten förbättras 
Nästa del av i projektet flöt på ungefär som de tidigare. Förutom att det har varit påsk och man har var hemma 
hos familjen över helgen. Därför blev det mindre arbetet än innan. Detta kompenserades, med ännu hårdare jobb 
längre fram. Trots att vi inte jobbade lika mycket som tidigare så kom vi en bra bit framåt. Vi gjorde ett lager för 
alla material, och lade in all material i databasen. För att underlätta sökning/redigering, delade vi in materialen i 3 
olika kategorier, huvudgrupper, undergrupper och artikelgrupper. Detta underlättar även övriga 
användningsområden i databasen. Varje delkategori har i sin tur flera kategorier i sig. Vi ändrade även menyn på 
administratör sidan, och förenklade sidans användarvänlighet. 
Statistiken höll också på att utvecklas i första stadiet. Där försökte vi komma fram till vilken mera statistik som 
kunde tänkas passa in på sidan. Detta diskuterades med företaget. Vi låg fortfarande före i vår tidsplanering, som 
kändes väldigt bra. 
 

3.5 Mer statistik till systemet 
Arbetet denna del innebar en hel del designförändringar. Vi har tidigare bara gjort en programmeringsgrund till 
varje sida. Men nu så började vi snygga till sidorna en del och bytte ut flera ikoner och försökte även göra det 
mera användarvänligt. Adminsidan fick även en lättare sidstruktur för att det inte skulle bli för svåröversiktligt för 
administratörerna. Statistiken utökades även markant. Denna gång gällde det statistik för de anställda. Vi gjorde 
en funktion, så att de kunde se sin egen statistik, i form av jobbade arbetstimmar, uttagna ledighetstimmar och 
semesterdagar, körde mil, övertidstimmar m.m. Denna statistik kan de enkelt och lätt ändra själva. De kan även 
kan välja att visa statistik ifrån tidigare år. 
En annan sak vi gjorde klart var semester och ledighetsansökan för den anställde. Denna skall enkelt och lätt 
kunna gå in och ansöka om semester eller ledighet. Vi ville ifrån början ha en kalender, där de kunde välja start 
och slutdatum, för deras semester. Detta blev också fallet. Vi utvecklade två kalendrar, där den anställde kunde 
välja både start och slutdatum ifrån kalendrarna. 
För att den anställde sedan skall se hur hans ansökningar behandlas på ett smidigt sätt så skapade vi också 
sidorna ”Mina ansökningar” och ”Avslutade ansökningar”. Där kunde han både se på hur statusen på sina 
pågående ansökningar ser ut. Men även historik för tidigare ansökningar. 
Vi bestämde även att införa en ”informationsbild” på de sidorna där det behövdes mera information. Detta gjordes 
genom en smart och lägg funktion, där man bara skickade in texten vad som skulle skrivas ut så skapades bilden 
med ett JavaScript inlagt i den, som en mouseover funktion. 
 

3.6 JavaScript och PHP i samma kod 
Denna del av arbetet har varit lite annorlundare än de tidigare. Det som skiljde sig ifrån tidigare delar, var att vi 
båda var borta de sista dagarna. Men för att kompensera detta så jobbade vi stenhårt de första dagarna och kom 
en bra bit trots allt. 
Vi låg fortfarande före i vår tidsplanering. Det kändes väldigt skönt nu när vi började gå emot slutet. 
Områdena vi gav oss på denna del var tidsedel historik. Både får cheferna, där de kan lista upp alla tidsedlar för 
en vecka eller ett projekt osv. Företaget ville ha en lätt och smidig uppstrukturering av detta. Därför började vi att 
titta runt på olika alternativ som vi kunde tänkas använda oss av. Efter flera förslag kom vi fram till att vi ville 
använda oss av ett trädstrukturerat system. Vi började titta närmare på detta och insåg att vi var tvungna att 
blanda JavaScript och PHP. Detta ledde till vissa smärre problem. Till den anställde gjorde vi ungefär samma sak. 
Men var tvungna att ändra om strukturen lite. När man väl ville titta på en gammal tidsedel så klickar man bara på 
den och länkas vidare. Där ser man sedan alla info om denna tidsedel. 
Vi hade även ett internt möte. Där vi gick igenom exakt vad som är kvar att göra. Vi fick nu en klarade bild för oss 
,hur de återstående veckorna kom att se ut. 
 

3.7 Återanvändning av trädstruktur funktion 
Under denna etapp som har gått så hann vi med en del stora saker, som vi ville bli klara med. Vi har gjort klart 
hela meddelandeområdet. Detta innefattar i sin tur många delar. Dessa funktioner är till för att cheferna skall 
kunna skicka interna meddelande till de anställda. Även när cheferna underkänner en tidsedel, eller ansökan om 
semester/ledighet så skall de lätt bara kunna klicka på en knapp som låter de skicka med ett meddelande till 
denna tidsedel eller ansökan. Vi la även in en meddelandehistorik, för att man snabbt och lätt skall kunna gå 
tillbaka och titta på gamla meddelanden som är skickade. Eftersom vi har ganska bra fungerande trädstruktur 
sedan tidigare, så använde vi oss av denna när vi gjorde historiken. Vi använde oss även av denna funktion, när 
vi gjorde upp historik av projekt, tidsedlar, ansökningar osv. 
Sedan började vi även göra en skriv ut funktion, som förenklar och gör om layouten precis, till en sådan som 
företaget vill använda sig utav.  
Sista stora saken vi gjorde, var är ett schema. Detta schema är till för att cheferna skall få en klar överblick över 
hela veckor. På detta schema finns det all information som har kommit under veckan. 
Vi hade givetvis möten med varandra. Där vi diskuterade fram vad som var kvar att göra på projektet. 
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3.8 Buggtestning och möte med företaget 
Nästa bit vi gav oss in på, har nästan enbart bestått av att buggtesta sidan. Men även gjorde vi några sista delar 
på projektet. De sista stora bitarna vi gjorde bestod av bland annat en ”dispens sida”. Här ska cheferna kunna ge 
dispens åt de anställdas tidsedlar. Dvs. om någon anställd har fyllt i tidsedel lite konstigt så är det bara till för 
någon av cheferna att lämna dispens åt denna. Den anställde i sin tur får tillbaka sin tidsedel och även med ett 
meddelande där det kan stå vad han har skrivit fel. Då få denna upp tidsedel i sin kompletteringslista. Där står 
tidsedel i röd färg för att markera, att den tidsedeln har fått dispens. De kan även lätt kunna se sitt meddelande, 
om tidsedeln. Där de likväl kan svara på chefens meddelande, där meddelandet refererar automatiskt med id:t. 
En viktig del som företaget ville ha med var en veckosummering, där de anställda kan se hur många timmar de 
har jobbat under veckan med alla projekt summerat. 
Vi hade även vårat första riktiga möte med företaget, vilket tog oss en hel dag. Där diskuterade vi hela igenom 
hela systemet. Vi visade upp precis allt vad vi hade gjort och hur allt skötts. De kom även med andra förslag på 
hur de ville ändra vissa delar av systemet. Det blev en bra dialog och vi kom överens vad som skulle ändras. Det 
bestämdes även, att vi skulle åka ner till företaget och ha en heldag. Där vi skulle undervisa alla anställda i hur 
systemet fungerade.  
En annan del vi utvecklade var ett säkerhetsfunktioner till systemet, implementerade vi på alla sidorna på servern, 
så att utomstående inte skall kunna gå in och ”dumma sig”. 
Som tidigare sagt så innefattade denna del av arbetsprocessen en del buggtestning, där vi rättade till vissa 
buggar som har förekom men även letade efter fel buggar. Vi förstod givetvis att det skulle dyka upp nya 
småbuggar när vi fortsatte testandet, men just då kändes det verkligen bra att planeringen låg före och att vi hade 
god tid kvar att rätta till buggar och testa av systemet helt innan det skulle presenteras. 
 

3.9 Buggtestningen fortsätter 
Nu var vi mitt uppe i slutfasen av buggtestningen. Därför så gick arbetstiden mest till att prova alla funktioner. Vi 
provade fram och tillbaka och rättade till de små buggarna som vi hittade. Designen ändrades också, där vi såg 
att det inte såg så bra ut. Buggarna som hittades kunde vara allt ifrån stavfel till riktiga buggar, då man la in fel 
data i databasen. 
Eftersom de anställda på företaget, inte har så stor datorvana, så försökte vi även rätta till visa sidor eller 
funktioner så de skall bli så lättlärda som möjligt. Vi ville att man lätt skulle kunna navigera sig runt och utföra 
olika funktioner utan att ha en enda tveksam tanke, på hur de skulle göra detta. 
Utöver buggtestningen så kom en förfråga att göra ytterligare några sidor på deras webbsite. Eftersom vi hade 
legat framför i tidsplaneringen så kunde vi säga stolta till företaget att detta inte skulle vara några problem.  
En av dessa funktioner som företaget ville ha in i systemet, var på den anställdes sida. Där skall den anställde lätt 
och snabbt kunna se hur mycket denna har jobbat, under pågående vecka. Eftersom en del jobbar med fler olika 
projekt så är detta en bra funktion för de att kunna se att de har jobbat sina 40 timmar varje vecka. 
Säkerhetsfunktionerna som gjordes tidigare är nu helt implementerade i systemet, så att skriva in en adress i 
adressfältet och kunna få upp en sida i systemet trots att de inte är inloggade. En annan säkerhetsfunktion vi fick 
införa var att skapa en index.php som länkade en vidare till första sidan i varje katalog. Varför vi fick göra detta 
var för att webbserven som sidan ligger på har mapplistning inställt på on. Detta leder till att man kan lista upp 
mapparna på sidan genom att bara skriva in katalogen i adressfältet. 
Den sista stora delen var att göra en cronjobs funktion. Denna funktion utför varje söndag klockan 17.10. En koll 
som kollar igenom vilka anställda som ännu inte har lämnat in sin tidsedel för veckan som har gått. Sedan så 
skickas det automatiskt ut ett SMS, till dessa anställda som innehåller en påminnelse om att de borde skicka in 
sin tidsedel. 
Men för att inte denna tjänst skall missbrukas t.ex. Innan systemet är helt infört i företaget så gjordes en 
inställning där cheferna själva kan ändra om de vill ha denna funktion på eller inte. 
 

3.10 Produkten är klar 
Slutfasen har endast handlat om två uppgifter. 
Första uppgiften var fortfarande buggtestningen av sidan. Där testades alla funktioner om och om igen och 
försökte leta reda på småfel som vi rättade till. Vi fick även lite små saker att redigera ifrån företaget, där de även 
hjälpte oss hitta fel. Den största ändringen vi fick göra av systemet var att vi fick ändra om navigeringen på 
systemet. Detta var lite krångligt tidigare, men blev nu precis som företaget ville ha det. 
Den andra delen vi gjorde var att vi införde hela systemet till deras systerbolag. Där fick vi ändra om hela layouten 
på systemet så att det skall passa in i deras design.  
Vi gjorde även deras hemsida så att de lätt och enkelt skulle kunna logga in ifrån direkt ifrån hemsidan. 
Planeringen hur utbildningen av personalen skulle gå till gjordes också. Detta eftersom vi skulle åka ner till 
företaget i Landskrona och utbilda de anställda i företaget i systemet. 
Eftersom vi har legat framför i tidsplaneringen så kändes det skönt att inte behöva stressa klart något nu i slutet 
och även kunna dra ner lite på arbetstempot som vi ansåg har legat på en bra och hög nivå innan. 
Vi var nu helt klara med vår slutprodukt och väntade bara på att få examineras. 
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4. Reflektion 
 

4.1 Inledning 
 
Innan detta examensarbete påbörjades, så diskuterade om vi skulle göra examensarbetet 
tillsammans. Eftersom vi har jobbat ihop i tidigare projekt, så visste vi precis vart vi har varandra inom 
detta område. Därför blev vår gruppkonstellation, en självklar sak.  
 
Nu var bara frågan vad vi skulle göra som projekt. Vi fick ifrån första början ett förslag av företaget 
Hirvonen & Co, att göra ett affärssystem. Där skulle de kunna koppla ihop deras nuvarande 
bokföringsprogram med ett nytt system. Den innehöll ett tidsrapporteringssystem och tillhörande 
lagerhantering. Detta förslag fick vi dessvärre neka, eftersom vi var fast angelägna att fortsätta lära 
oss mera inom webbutveckling. Visserligen så kunde vi säkert koppla ihop dessa system till ett och 
samma. Men då skulle tiden inte räcka till att lära oss mera saker som är mera anpassat till webben 
som vi vill lära oss i första hand. 
Men efter att ha fört en dialog med företaget så kom ett annat förslag upp. Detta förslag innehöll 
samma ett liknande system som tidigare med tidsrapporteringen. Men efter att företaget insett att vi 
ville dyka djupare och forska oss vidare inom webben så fick vi ganska fria händer på vad detta 
system mera kunde innehålla. Vi började genast utforska möjligheter och nya områden som vi kunde 
och ville skaffa oss nya kunskaper inom. 
 
 

 
figur 1. dåvarande tidsedel 

 
 
 
4.1.1 Företagets dåvarande system 
 
Ifrån projektets början, så fick vi endast en inskannad bild (figur 1) på deras nuvarande tidsedel och en 
kort förklaring hur deras system såg ut vid det tillfället. 
Deras dåvarande system såg ut som så att varje anställd skall under varje vecka fylla i en tidsedel på 
hur de har jobbat under den gångna veckan. Alla tidsedlar skulle sedan kontrolleras och arkiveras av 
arbetsledarna. Det hade förekommit komplikationer, när anställda och arbetsledare tappat bort 
tidsedlar, som försvårade bokföringen av löneutdelningen. 
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4.1.2 Nya områden 
 
Som tidigare nämnts, så fick vi ganska fria händer på vad detta system skulle innehålla. Detta skulle 
nu utnyttjas på bästa sätt och kunna forska i sådana delar som vi inte har någon tidigare kunskap 
inom. Efter diskussioner mellan varandra så kom vi fram till att utforska områdena GD2, tänkbar SMS-
service och användarvänligheten lite närmare. 
 
GD2 är ett grafiskt bibliotek. Den omvandlar din kod till en snabbt skapande bild, som kan innehålla 
linjer, text, former, olika färger som den sedan skriver ut antingen som en PNG5 eller en JPEG6 bild. 
Detta verktyg är speciellt utvecklat för webben då båda bildformaten är accepterade av de flesta 
webbläsarna. 
Med detta verktyg ville vi lära oss hur man kan överföra data ifrån databaser, som systemet skulle 
innefatta statistik utgörande av dynamiska stapel- och linjediagram. Detta verktyg är relativt nytt och 
därför inte så utbrett i någon stor skala. Vi ville kunna presentera nya funktioner, för övriga företag i 
framtiden, då detta område troligtvis är eftertraktat. 
 
Nästa område som skulle utforskas närmare, var hur SMS-utskick via webben var konstruerat och om 
man kunde införa detta i vårat system. 
SMS-tjänsten skulle underlätta för cheferna, att komma i kontakt med de anställda på företaget, 
eftersom de anställda oftast är på resande fot. En annan tanke var att de anställda, som inte hade 
hunnit lämna in sin veckorapport innan söndagen, skulle automatiskt få ett autogenererat påminnelse 
SMS om rapporten. 
 
Tredje och sista området som undersöktes närmare, var hur man kunde göra ett system så 
användarvänligt som möjligt, oavsett vilka tidigare datorkunskaper användare besitter. Detta anser vi, 
som en mycket väldigt del när man skapar ett system, som alla sorters användare kan tänkas 
använda, och som inte ställer till några problem. 
 
Alla dessa områden ansåg vi kunna ha stor nytta av i framtiden. 
 

 
4.1.3 Egna idéer och tankar 
 
Dessa nya områden som ovan nämnts ville vi få in i någon form av systemet. Vi kom även upp med 
flera funktioner till systemet, som vi ansåg skulle göra systemet ännu bättre anpassat för företaget. 
Vi hade även samtal med företaget så vi diskuterade fram våra idéer som de tog emot med glädje. 
Tidigare erfarenheter med externa projekt t.ex. genom kursen Tillämpade medieteknikprojekt 
(MEB013) har gett oss en bättre blick över hur dessa projekt skall utföras och kontakten med 
projektgivare skall vara. Därför fördes flera samtal med företaget om våra tankar, om funktioner för att 
få ett klartecken innan vi började utveckla dessa. 
Trots att vi fick fria händer så ville vi att företaget, skulle ha en klar överblick på hur vill våra tankar 
skulle utveckla deras system. 
Under vår utbildning så har vi fått vetskap att projekt som är mindre detaljstyrda, har större chans att 
bli lyckade. 

5 PNG – betyder Portable Network Graphic och är ett bildformat som är anpassat för webben då den inte har 
några patenter. 
6 JPEG - står för Joint Photography Experts Group och är liksom PNG ett bildformat som är anpassat för 
webben då den komprimerar bilder, så att bilden kräver mindre utrymme. 
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4.1.4 Tankar inför Projektplanen 
 
När det var dags att skriva vår projektplan så fanns erfarenheten av att denna del har stor betydelse 
över hela projektet.  
Är projektplanen väl formulerad, finns det alltid något att gå tillbaka till, om man tappar tråden trots att 
man är långt in i projektprocessen. Det gäller även att få en klar bild över vad projektgivaren förväntar 
av er, men även att projektplanen är noga utformad och att alla inblandade förstår dess innebörd. Man 
skall även tänka på att använda rätt termer och förklara avancerade bitar på ett sånt sätt så att 
missförstånd kan undkommas. 
 
Vår projektplan ville vi strukturera upp genom att dela in projektet i mindre bitar som vi har fått lärdom 
ifrån kursen Projektmetoder för medieteknik (MEC003).  
 
Projektplanen anser vi skall innehålla en klar överblick över hela projektet. Dels för att lättare kunna 
utveckla en tidsplan och förutse hur lång tid vissa delar tar. Man skall även alltid förutspå om det finns 
risker att det skulle uppstå problem med någon del. 
Detta är alltid komplicerat att förutspå eventuella problem. Men vi tänkte noga ut hela vår projektplan 
och tidsplan innan den var helt fastställd. 
 
Vid utvecklandet av vår tidsplan, så överdrev vi hur lång tid varje del av projektet skulle ta, för att vid 
eventuella uppkommande problem ha extra tid att ordna dessa. Av tidigare erfarenheter så ansåg vi 
att denna extra tid, skulle innebära att vi minimerade risken för tidspress i slutfasen av projektet. 
 
Både projekplanen (bilaga 1) och vår tidsedel (bilaga 2) finns som bilagor. 
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4.2 Arbetsprocessen 
 
Eftersom vi har jobbat ihop med tidigare skarpa projekt, så visste vi sedan tidigare erfarenheter hur vi 
vill lägga upp vår arbetsprocess. Tidigare så har båda jobbat med skarpa projekt via skolan, men även 
utanför utbildningen. Därför valde vi att jobba, med en liknande process som tidigare. 
Grundtanken är att båda skall ha en klar bild på hur arbetet flyter hela tiden, och att båda skall vara 
med i bestämmandet av olika delar. Detta kan i större grupper leda till förvirring och även 
komplikationer. Men eftersom vi känner varandras arbetsförmågor så bra, så bestämdes att båda 
skulle ha lika stort inflytande i hela arbetsprocessen. 
 
En viktig del i arbetsprocessen är våra möten och diskussioner mellan varandra. Ett möte hålls alltid i 
början av vecka. Där går vi igenom vilka bitar som skall göras under den kommande veckan. Detta är 
särskilt viktigt eftersom vi har valt att arbeta på skilda arbetsplatser. Trots skilda arbetsplatser så 
funkar grupparbetet lika bra, om inte bättre. Skulle problem uppstå, så kommunicerade vi via olika 
Internettjänster. 
 
En annan väldigt viktig punkt för oss är hur arbetet uppdelades. Istället för båda skall jobba med 
samma funktioner och kanske ställa till oreda för varandra, delas arbetet upp mellan varandra. Detta 
anser vi har fungerat väldigt bra under hela projekttiden. 
Vi anser att man har bättre kontroll över sina delar om man är ensam att arbeta med dessa. Givetvis 
så hjälpte vi varandra om någon skulle stöta på problem. 
 
Själva processen drevs kontrollerat fram under hela arbetstiden. Vi ville hålla ett högt arbetstempo 
redan ifrån början för att kunna möjligtvis ha extra tid kvar i slutet av projektet. Då slapp man stressa 
fram något den sista veckan. 
 
Våra reflektioner av projektets process nu i efterhand, har bara varit positiva. Vi är mycket nöjda med 
hur både planeringen och arbetet har löpt. Erfarenheter ifrån föregående projekt har gett oss mycket 
viktig information, hur man skall planera och slutföra ett sådant här projekt. 
Eftersom arbetstempot har hållit en jämn och hög nivå hela tiden, så hade extra tid kvar på slutet som 
förvaltades med att utföra extra funktioner, som inte ens var med i vår projektplan. Detta ledde till att 
företaget blev ännu nöjdare med slutprodukten och att vi bevisade för oss själva att vi nu är kapabla 
att producera en slutprodukt på ett korrekt sätt. 
 
 

4.2.1 Viktigt med research 
 
En viktig del i hela processen är givetvis researchen. Man skall alltid skaffa sig så mycket information, 
om hur både det funktionella och det grafiska innan man börjar arbeta med ett webbprojekt. 
Researchen blev uppdelad i tre huvudområden. Första området var den funktionella researchen, där vi 
skaffade oss information om hur systemet fungerade i dagsläget, som beskrevs tidigare. Eftersom 
projektet bestod av att göra en webbsida, har även den grafiska delen stor betydelse. Innan vi satte 
oss att börja skissa upp hur sidan skulle utformas så gjorde vi en research på hur deras riktiga 
hemsida ser ut, och vilka färger som skulle kunna passa in på systemet. 
Den sista men viktigast biten i just vårat projekt anser vi är en blandning av både funktionaliteten och 
den grafiska biten, dvs. Användarvänligheten. Innan projektet, sattes målet att lära oss mera hur man 
anpassar ett system efter en grupp individer med helt olik datorvana. Därför var denna research 
väldigt betydelsefull för projektet. Vi undrade även om man kunde göra ett avancerat webbsystem 
med många olika funktioner, där alla kunde lära sig använda dessa funktioner utan att behöva stor 
datorvana? 
 
Vi startade med att plocka ut tre anställda ifrån företaget med helt skilda datorkunskaper och ålder, 
som testpersoner. Därefter frågade vi de om deras datorvanor, så vi hade några fakta att utgå ifrån. 
När dessa personer valdes tillfrågade arbetsledarna om de anställdas datorkunskaper. Så vi inte 
råkade få anställda med samma datorkunskap. 
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När vi nu hade en testpanel och information om hur företaget fungerade och idéer på hur den grafiska 
delen skulle se ut så började vi arbeta fram systemet. 
Så fort en första skiss var gjord, som vi var nöjda med så bad vi dessa personer testa gränssnittet och 
de funktioner som de anställda kan använda sig av. Därefter gavs feedback på testande med både 
kritik och positiva ord. Nu var det bara att ta åt sig kritiken och göra om den till något bättre. 
En stor förändring som gjordes under projektets gång, var att vi ändrade om gränssnittet i början av 
projekttiden. Vi ville med resonemang med de anställda och cheferna att dela upp systemet i tre 
huvuddelar som angränsas på ett enkelt sätt, för att lättare kunna navigera sig runt i systemet. Även 
på arbetsledarnas sida gjorde vi förändringar där vi delade in alla funktioner i mindre områden, så att 
inte alla funktioner skulle kunna vara klickbara ifrån första sidan. Allt var för rörigt i början då man hade 
alla klickbara länkar på samma ställe. 
Alla funktionslänkarna blev då indelade i områden, där man var tvungen att klicka på områdets namn 
eller ikon för att hitta funktionerna. 
 
Under hela arbetsprocessen så fanns en bra feedback med dessa testpersoner för att få ut så mycket 
information, som vi ville ha för att skapa ett bra användarvänligtsystem med den researchen vi utgick 
ifrån. 
 
 

4.2.2 Kommunikation är A och O 
 
Om man ser på hur vår research förhåller sig med kommunikationen så anser vi att kommunikationen 
är A och O. För att ett projekt ska kunna bli framgångsrikt och få ut det bästa möjliga resultatet så 
krävs en jämn och bra kommunikation mellan projektgivare och utvecklarna. 
Vårat projekt har inneburit många samtal mellan företaget och varandra, beroende på skilda 
arbetsplatser. Den interna kommunikationen mellan varandra har varit helt öppen dygnet runt. Vi höll 
en mycket god kommunikation där vi både kom med förslag, gav varandra kritik eller frågade om hjälp. 
Vår interna kommunikation skiljer sig mycket emot andra projekt, då vi kommunicerade via Internet 
med hjälp av MSN Messenger7 och Ventrilo8. 
 
Som tidigare beskrevs, så hade vi varje vecka möten mellan varandra då vi diskuterade och planerade 
hur den kommande veckan skulle se ut. 
Våra samtal med företaget var likväl viktiga då de gav oss feedback på allt vi gjorde. De gav oss sina 
synpunkter på hur projektet utvecklades. 
 
Som helhet över projektet så är vi mycket nöjda med alla samtal och diskussioner vi hade under 
projekts arbetstid. Vi anser att detta ledde till att processen gick mycket smidigare än vad andra 
tidigare projekt har flutit. Man hade alltid bra koll på vad företaget ville och hur den andre arbetade.  
 
 

4.2.3 Utveckling av en funktion 
 
När man skall utveckla en funktion i ett system liknande det vi utvecklade så är det viktigt att ha 
information om exakt hur funktionen skall fungera i verkligheten. Här kommer även kommunikationen 
in som en viktig del. Då båda partner måste ha en klar och korrekt uppfattning av hur en funktion skall 
fungera. Under vårat projekt så försökte vi alltid förhålla oss på det sättet, där alla berörda parter hade 
kunskap om hur funktionen skulle se ut innan den började implementeras. 
Så fort vi hade en klar bild på hur en funktion skulle se ut, så började implementeringen in till 
systemet. I vissa fall så kunde det handla om en stor funktion som kunde vara invecklad.  När man 
stötte på sådana funktioner så gjorde vi först en skiss på hur hela funktionen skulle verka med 
systemet. Vi konstruerade skisser där man kunde följa alla möjligheter i funktionen. Dvs. vad som 
händer om man klickar på visa knappar och val. Det kunde även hända att man skrev upp alla 

7 MSN Messenger – Microsoft Network Messenger är konversationsprogram, där man kan kommunicera via 
Internet genom att skicka meddelande mellan varandra. 
8 Ventrilo – är ett Voice-program som används för att kommunicera med varandra över Internet med hjälp av 
mikrofoner, liknande ett vanligt telefonsamtal. 
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valmöjligheter och vad dessa innehöll på ren svenska för att lättare ha en bra översikt över hela 
funktionen.  
Detta gör så att man får en klarare överblick, när man nu skall implementera funktionen i systemet. 
Om man kom bort sig i koden, så var det bara att titta på sina skisser och sedan härleda sig vidare 
därifrån. 
 
 

4.2.4 Problemlösning 
 
Hur noga man än är i ett projekt så kan man inte undvika uppkommandet av problem i 
arbetsprocessen. När man väl får ett problem, så skall man alltid ha en bra plan på hur man skall lösa 
detta. En annan viktig punkt är att ha planerat in oväntade problem och hinder i sin tidsplanering, 
innan man sätter igång ett projekt. 
Det senaste med att planera in oväntade problem och hinder är något vi har lärt oss av tidigare 
erfarenheter, då vi har fått problem i slutfasen av ett projekt som ledde till stress och sömnlösa nätter. 
Man lär sig av sina misstag och det var nog dels därför det gick lite smidigare med detta projekt. Med 
tanke på att problem även förekom här. 
 
När vi väl stötte på ett problem i vår arbetsprocess så frågade vi först varandra vad som kunde tänkas 
vara felet. Oftast i webb programmering så är det något enstaka tecken i koden som gör att hela 
funktionen inte fungerar. Därför är det bra att ha den andre då man i vissa fall stirrar sig blind på sin 
kod utan att upptäcka felet. 
Många av dessa fel var så enkla att man vara behövde att en annan titta snabbt på koden och titta på 
ställen som man själv inte har en tanke på. Men det förekom givetvis större problem där man fick 
använda sig av annan hjälp.  
 
Den största kunskapskällan under hela projekttiden har varit webbsidan PHPportalen.net. Denna sida 
är ett stort forum där man kan ställa alla sorters frågor om PHP; databaser, webbutveckling m.m. Utan 
denna sida så skulle vi aldrig ha så stor kunskap om dessa områden som vi har idag. Vill man bara ha 
information om hur något fungerar så är det bara att söka i deras databas om tidigare inlägg och 
frågor. Man finner nästan alltid det man söker. Även exempel kod, så man förstår mera hur problemen 
skall lösas. 
Även om man inte finner några tidigare frågor om samma område som man är intresserad av så kan 
man bara ställa en egen fråga som någon inom ett dygn har svarat på. Denna sida har varit lika 
nödvändig som all kurslitteratur under hela vår utbildning. 
 
Dessvärre så förekom det ett område som inte fanns med alls på webbsidan. Detta område var GD2 
som var en viktig kugge i vårat projekt. GD2 var även ett av våra nya områden, där vi inte hade någon 
tidigare kunskap om och vill utforska. 
Eftersom GD2 inte är så utbredd ännu så var det svårt att få tag i information om hur detta fungerade. 
Även att hitta någon form av kod där man kunde se strukturen. Efter en tids sökande på sökmotorn 
Google9 så fann vi en liten genomgång på hur man kunde göra om data ifrån en databas till 
dynamiska stapeldiagram som bilder via GD2. Nu var det ”bara” att överföra dessa kod exempel till 
vårat egna system. 
Vi båda är sådana som lär sig mest av att sitta och testa och fram och se vad som händer när man 
kodar visa saker. Därför gjorde vi likadant med denna uppgift. Dessvärre så uppkom ett problem i 
våran problemlösning. För att GD2 ens skall kunna omvandla data från databasen till en bild så fick 
koden inte innehålla några som helst fel i programmeringen. Detta gjorde att vår grundtanke med att 
se vad som händer när man kodar något i kras. Då var det bara att ta sig kragen och komma på andra 
vägar till att lära sig hur GD2 fungerade, och framför allt klara av problemen. 
Vi började ifrån grunden med de enklaste formerna att endast skriva ut en bild utan att få ett 
felmeddelande. Efter många frustrerande timmars testande så fick vi äntligen ut en bild som bara 
skrev ut en siffra, som hämtades ifrån databasen. Detta var ett stort steg för oss i problemlösningen. 
Vi visste nu att det gick att använda GD2 på vårat system. Trots att vi hade blivit mer och mer 
skeptiska. 

9 Google - är en webbsöktjänst eller en sökmotor, där man kan söka på ord eller fraser som finns på webbsidor 
på hela Internet. 
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Därefter så byggde vi ut bilden försiktigt steg för steg, med mer grafik ju längre tiden gick. Givetvis så 
uppstod fel när man testade sig fram. Men då var det bara att gå tillbaka ett steg och se vad man 
gjorde för att bilden inte kom fram denna gång. Man jämförde koden ifrån föregående steg. Då fick 
man fram en bild. Stegen gick fortare framåt och man lärde sig nu hur GD2 fungerade. Så var ännu ett 
stort problem löst. 
 
 

4.2.5 Nya lärdomar 
 
I alla projekt, man jobbar med så får man alltid nya kunskaper. Dessa kunskaper kan vara allt ifrån nya 
funktioner, eller hur man lär sig att hantera problem. Vi vill gärna ta upp de nya områdena som vi ifrån 
första början ville skaffa oss mera kunskap inom.  
 
Som beskrevs i det föregående stycket så var skapandet av dynamiska bilder via GD2 ett helt nytt 
område för oss. Varför vi valde just detta område berodde på att vi var intresserade av att kunna visa 
upp statistiken. Av hur data ur en databas på ett snyggt och effektivt sätt utan att all statistik står i text. 
Detta område är heller inte så exploaterat ännu. Då känns det bra att ha kunskaper inom detta 
område, när man skall bege sig ut på arbetsmarknaden med lärdomar om den senaste tekniken. Man 
skall likväl tänka, att statistik är väldigt intressant för företag, med intresse för en klarare överblick över 
deras verksamhet. 
 
En annan ny erfarenhet vi har fått av detta projekt är hur man skall gå tillväga för att skapa ett så 
användarvänligt system som det går med tanke på användarnas olika datorkunskaper. 
Vi har fått mera vetskap hur en person med ovan datorvana ser på ett system genom studie av dessa 
anställda på företaget. 
Denna nya kunskap om hur man skapar lättare system åt användarna kommer vi att ta med oss i vår 
fortsatta satsning av webbsystemutveckling.  
 
Planering av ett projekt, är ännu en annan lärdom vi har tagit till oss under tiden. Visserligen, så hade 
vi kunskaper om detta sedan tidigare projekt och kurser under vår utbildning. Men det var först nu som 
vi skötte planeringen som vi har lärt oss utan att få några problem under projektets arbetstid. Nu i 
efterhand så är vi väldigt nöjda med våran planering av detta projekt. Då det verkligen märktes att 
planeringen ledde till en bra och jämn arbetsnivå, där vi hann med mera än vad vi först hade planerat 
in. 
 
Givetvis så har vi fått ännu mera erfarenheter av alla delar, som ett sådant här projekt innefattar. Men 
det sista området, som vi fick nya kunskaper om var hur en SMS-tjänst via Internet fungerar. Detta tror 
vi kan vara en annan viktigt tjänst i framtiden, som företagen är intresserade av. 
 
Om man ser över hela projektprocessen och vilka nya erfarenheter av detta projekt, så är vi väldigt 
nöjda med vad vi fick ut av detta. Nu vet vi, att vi klarar att göra ett avancerat webbsystem, utan några 
större problem. 
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4.2.6 Grupparbete 
 
För att ett arbete skall fungera felfritt, i ett projekt så är grupparbetet en viktig punkt. Om inte 
grupparbetet klaffar, så kan detta leda till onödiga extra timmar vid t.ex. missförstånd. 
I detta fallet så har vårt arbete mellan varandra, varit en av de största skälen till varför vi lyckades med 
projektet, som vi anser att vi gjorde. 
Vi har alltid vetat vart vi har varandra. Där både litar lika mycket på den andre, att denna skall göra sitt 
arbete i projektet. 
Grupparbetet har även fungerat när vi har delat upp arbetsuppgifterna mellan varandra. Vi har gett de 
delar till den, som är mest intresserad eller har mest kunskap inom just den uppgiften. 
 
För att sedan upprätthålla detta goda grupparbete, så måste man som vi har beskrivet innan att ha en 
mycket god kommunikation och regelbundna möten inom gruppen. Detta för inga missförstånd skall 
kunna komma upp. 
 
Reflektionen över vårat grupparbete, så är båda helt nöjda med den andres arbete. Detta betyder 
väldigt mycket för oss i framtiden, eftersom vi bedriver ett eget webbföretag vid sidan av skolan och 
kommer att satsa helhjärtat på detta efter vår examen. 
 
 

4.2.9 Möten 
 
Alla möten inom ett projekt är viktiga för att undvika missförstånd i arbetet. 
Inom vårat projekt så var mötena en väldigt viktigt del. Under dessa möten så diskuterade vi allt som 
berörde projektet. 
Innan veckans arbete påbörjades så hade vi ett ”veckomöte”. Där planerade vi vad som skulle göras 
under veckan. 
 
Det som skiljer sig ifrån övriga projekt, är var och hur dessa möten pågick. Vi hade våra intressantaste 
möten, på det lokala gymmet där vi påbörjade våra arbetsdagar. 
 
Vi anser att alla våra möten har gett oss en bra grund för hela projektet. Dessa möten kommer vi att 
fortsätta ha även under framtida projekt och arbeten. 
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4.3 Slutprodukten 
 
När vi nu ser tillbaka på vad vi åstadkommit, så är vi mycket stolta över hur vår slutprodukt blev. 
Vi anser att vi har gjort ett professionellt arbete som mycket väl kunde ha utvecklats av ett stort 
webbföretag ute på marknaden. 
 
Företaget Hirvonen & Co blev precis som vi, helt nöjda med det vi utvecklade åt dem. Systemet är 
redan i bruk och används flitigt av företaget. Detta system underlättar deras bokföring, överblick av 
företaget och en ger cheferna en större insyn på hur deras anställda jobbar. 
Hela deras stora arkiv av tidsrapporter är nu helt ersatt med digital information, som finns samlad i 
deras databas. Systemet kör också automatisk backup varje vecka för att säkerställa viktig information 
och vid haveri kan systemet lätt återställas. Företaget var väldigt nöjda över vad vi gjort åt dem och nu 
i efterhand har vi fått lägga till nya funktioner. Exempel på dessa funktioner innefattade ritningar till 
projekt, fakturering och fakturanummer. För att också minska felhanteringen av projekt måste alla 
tidsedlar vara godkända samt fakturanummer vara ifyllt när man ska avsluta ett projekt. 
 
En sak vi fick göra i efterhand, var att byta ut några ikoner i systemet. Detta gjorde vi för att ikonerna 
var Windows ikoner, och vi var inte helt säkra på upphovsrätten av dessa. Istället så använde vi ikoner 
som vi köpte ifrån ett företag ifrån Indien. 
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5. Slutsatser 
 
Inför kandidatarbetet hade vi två frågeställningar ”Kan man göra vi göra ett användbart avancerat 
system åt personer med helt skilda datavanor” och ”Kommer vi att hinna med det jobb vi tagit på oss”. 
Dessa frågor tror jag vi både kan svara på med en mening, Ja det kan man! 
 

Magnus Lindmark’s slutsatser 
 
Under hela utbildningstiden så har jag undrat om det verkligen finns någon framtid efter denna 
utbildning. Fram till sista året så skulle jag ha sagt nej. Jag var faktiskt nära att helt bryta upp denna 
utbildning och gå en lite hårdare teknisk utbildning någon annanstans. Men nu när man sitter här så 
har jag fått en mycket ljusare framtids bild framför mig. 
Jag måste tyvärr säga att medieteknik inte levt upp till mina högskoleförväntningar. Mitt pluggande 
hade sjunkit med raketfart ifrån gymnasiet, och flera kurser ansåg jag inte passa mina intressen eller 
att dem för slappa. 
Men trots alla dessa negativa tankar så såg jag som tidigare nämnt ljuset när vi påbörjade sista 
läsåret. Då fick vi möjligheten att planera och konstruera upp våran egna utbildning. Vi hade en kurs 
på 15-poäng, där vi fick helt och hållet själva välja hur innehållet skulle se ut. Denna kurs betydde 
oerhört mycket för min del. 
Jag och Daniel hade haft planer under sommaren att kanske starta upp något eget företag inom 
webbutveckling vid sidan av skolan och därför öppnade just denna kurs en möjlig att kunna utföra 
detta under skoltid. 
Sedan vi fick denna chans att kunna starta något eget under skoltid så har vår framtids drömmar 
plötsligt börjat komma fram. 
Det var tyvärr först då jag såg de positiva sidorna med Medieteknik som utbildning. Om man bara tog 
sitt eget ansvar på slutet av utbildningen då man kunde göra vad man ville så kan det ge en väldigt 
bra förutsättningar inför framtiden. 
 
Nu efter ett halvår som egen företagare och snart med en högskoleexamen så blickar jag bara framåt. 
Jag har fått möjligheten att kunna jobba med ett arbete som jag vet att jag kan trivas med hela livet… 
 
 

Daniel Hirvonen’s slutsatser 
 
Valet för min del stod mellan utbildningen på Medieteknik och en utbildning i Varberg. När jag fick reda 
på att jag kommit in på Medieteknikprogrammet så bestämde jag mig för denna utbildning. Mina 
kunskaper innan jag började utbildningen var mer åt att bygga hemsidor och grafiska layouter. 
Utbildningen tycker jag att man ska kunna anpassa mer efter ens behov, utan programmet var mycket 
kurser som jag kände att jag inte har någon nytta av.  
 
Andra året på utbildningen var den tiden då jag lärde mig mest och som givit mig en bra grund för att 
sedan kunna starta ett eget företag med Magnus. Den egenutformade kursen på 15poäng var den 
kursen där vi gjorde grunden för vårat företag, samt att man fick lära sig hur det fungerar i arbetslivet. 
Mina kunskaper som jag tillämpar i dagens läge är väll min webbteknik kurs som jag läst, dom andra 
kurserna har inte givit mig någon extra kunskap direkt. Utan jag anser att jag lärt mig mycket själv 
genom mitt företag och speciellt möten med kunder.  
Medieteknik programmet har givit mig en del men det är mycket upp till en själv om man vill bli något 
bra, man kan ju inte kräva allt av en utbildning i heller. Samtidigt så tycker jag att ”lärande i arbete” 
hade varit något som man borde införa även på högskole nivå, eftersom det är där jag anser man lär 
sig mest. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Projektplanen 
 
 
Projektplan till Kandidatarbetet mot Hirvonen & Co AB 
 
 
Inledning 
 
Vi har valt att jobba emot ett företag som vill ha en anpassad webbapplikation inkl ett avancerat 
Content Management System (CMS). Där företaget lättare skall kunna kontrollera sina arbetstider, 
men även en mängd övriga saker.  
 
 
Beskrivning 
 
Deras syfte med systemet var är att de skulle mycket lättare kunna få struktur och ordning på deras 
företag t.ex. tidsrapportering och faktureringsunderlag. Det skall bli som en ”portal” för deras anställda, 
där de kan be om semester, få information ifrån chefen, interna meddelanden osv. 
Eventuellt så kommer en SMS-tjänst att implementeras i systemet. Där de anställda lätt kan få 
information via sina mobiler. 
 
Hela portalen skall endast vara nåbar för de anställda inom företaget, vilket görs via inloggning. 
I portalen skall de anställda kunna rapportera in sina arbetstider i ett projekt via en mall enligt ordinarie 
deras ordinarie tidsedeln. Om Han/Hon vill ändra skall han göra en korrigering sedel för detta. Därefter 
tar arbetsledaren över och kvitterar timmarnas riktighet. Arbetsledaren skall kunna korrigera tidsedeln 
och lägga till kommentarer i en sidospalt för löneadministratören. När arbetsledaren har sparat och 
godkänt. Överförs rapporten till löneunderlag för beräkning av lön. 
Det är viktigt att tid och datum för registrering sparas, så att man inte skall kunna registrera detta för 
sent till löneperioden. Löneadministratören skall kunna ge information till den anställde via 
meddelande. Där väljer han att ge information personligen till en, eller alla samtidigt. 
 
Utskrifter av tidrapporteringen, skall vara möjliga av både administratören och den anställde som 
upprättar sin rapport. 
 
Alla tidsrapporter skall sparas i en databas. Dessutom vara tillgängliga, för den anställde under tre 
kalenderår. Därefter skall registret tömmas av administratören efter han har skrivit ut de. 
 
Inloggning skall ske under flik Personal Information\ Tidrapportering. 
 
I denna menysida skall även planeringskalender för semester och önskemål för ledighet finnas. När en 
registrering görs skall även information om detta överföras via E-post, till administratörer/arbetsledare. 
Därefter skall administratören godkänna eller förkasta förslaget på hemsidan och han skall även 
kunna ge besked varför det inte har blivit godkänt. Godkända ledigheter skall vara grönmarkerade och 
med info vem som godkänt ledigheten. 
Rapport om godkännande skall även kunna överföras via E-post. Om den anställde har sådan 
registrerat. 
 
Systemet skall vara helt databas driven. Designen och utformningen av sidan skall vara anpassad för 
deras ändamål och datorvana. 
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Syfte 
 
Varför har vi valt just detta område som vårat kandidatarbete? En stor orsak till varför vi valde just ett 
sådant här skarpt projekt, är för att vi troligtvis kommer att få ut mycket erfarenheter och samtidigt lära 
och ännu mera hur ett skarpt projekt skall utföras. Vi skall se hur våra tidigare erfarenheter ifrån ett 
liknande skarpt projekt kommer att synas. Men även se om vi kan förbättra vårt samarbete mellan oss. 
Eftersom vi har bestämt oss för att i framtiden satsa på vårt nystartade webbföretag så är detta ett 
mycket bra projekt där vi riktigt får uppleva arbetslivet och hur det är att jobba direkt emot en riktig 
kund. I framtiden så kommer vi att arbeta emot liknande kunder, som denna och kommer med stor 
sannolikhet att utveckla liknande CMS som just detta. 
 
Vilka nya erfarenheter kommer vi att få ut av detta projekt? 
En ny erfarenhet är att vi skall försöka sätta oss in i olika saker, som vi inte har så mycket vetskap om 
ännu. T.ex. så skall vi försöka sätta oss in i hur man skissar upp databasdriven statistik till dynamisk 
grafik. Men även om vi hittar något annat intressant område, som vi inte har kunskap i ännu, så skall vi 
sätta oss in i detta. Givetvis om det passar in i webbapplikationen. 
 
 
 
Projektmetoder 
 
Vi kommer att jobba ganska intensivt för att hinna med allt som vi och företaget vill hinna med på detta 
projekt. Vi kommer att ha en bra kommunikation emellan oss och företaget. Även resor och besök till 
företaget kommer att genomföras. 
 
Vårt arbete kommer fördelas jämnt mellan varandra. Vi kommer även att samarbeta med olika bitar av 
projektet, men även om någon behöver hjälp. Vi kommer att göra upp skisser av systemet och 
databasen för att lättare kunna arbeta på ett smidigare sätt mellan varandra. 
 
 
 
Ekonomi 
 
Vi kommer att kunna behöva respengar från och till företaget Hirvonen & Co AB. Det ligger nere i 
Landskrona i Skåne. Eftersom vi vill upprätta hålla en seriös och bra kontakt, så kommer vi att resa 
ner så många gånger vi har möjlighet till, Gärna mer än 1-2 gånger, för personlig kontakt. 
 
 
 
Risker 
 
En risk är, som alltid för oss att vi har tagit på oss för mycket jobb. Mer än vad vi hinner med. Men 
detta ser vi bara som en utmaning. En ytterligare risk är, att användarna inte kommer att förstå hur 
systemet är uppbyggt. Men vi skall försöka att ge de ett lättbegripligtsystem. Kommer 
kommunikationen mellan företaget och oss att fungera? Med detta undrar vi om vi kommer att hinna 
med och kunna ha en sådan kommunikation, som det krävs för att göra detta projekt så lyckat som vi 
vill. 
Sedan så finns det en risk att något moment i projektet tar mycket längre tid än vad vi har räknat med. 
Om detta skulle ske så får vi bara jobba ännu mera än vad vi uppskattade ifrån början. 
Ännu en risk är, om vi kommer att lyckas upprätthålla en bra arbetsprocess mellan varandra. Hitintills 
så har vårat samarbete fungerat klockrent. Men det kanske kommer upp något mellan oss som gör att 
vårt projekt blir utsatt. Givetvis så tror vi inte att detta är möjligt. Men man kan aldrig riktigt vara säker. 
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Bilaga 2 - Tidsplan 
 
 
 

1 2 3 4 
Planering strukturering av 

systemet 
Strukturera upp 

databasen Byggande av databas 

Skisser på design Design implementaion 

Möte med kunden, för att få material     
 
 
 
 
 

5 6 7 8 9 10 11 

Kodning av Admindelen     

    Kodning av huvudsidan "Portalen" 
Möte med kunden, för 

diskussion   
Möte med kunden, för 

avstämning     
 
 
 
 
 

12 13 14 15 

Testning av sida (Beta-testning)   

      Examination 

    
Presentation för 
företaget   
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Bilaga 3 - Databasdesign 
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Bilaga 4 - Ordlista 
 
 
 
PHP - Hypertext Preprocessor är ett webbanpassat programmeringsspråk som används i största hand 
för utveckling av webbsidor med data ifrån databaser. 
 
MySQL - är den mest spridda databashanteraren med öppen källkod. 
 
SMS – Short Message Service är meddelande som skickas via mobiltelefoner 
 
PNG – betyder Portable Network Graphic och är ett bildformat som är anpassat för webben då den 
inte har några patenter. 
 
JPEG - står för Joint Photography Experts Group och är liksom PNG ett bildformat som är anpassat 
för webben då den komprimerar bilder, så att bilden kräver mindre utrymme. 
 
MSN Messenger – Microsoft Network Messenger är konversationsprogram, där man kan 
kommunicera via Internet genom att skicka meddelande mellan varandra. 
 
Ventrilo – är ett Voice-program som används för att kommunicera med varandra över Internet med 
hjälp av mikrofoner, liknande ett vanligt telefonsamtal. 
 
Google - är en webbsöktjänst eller en sökmotor, där man kan söka på ord eller fraser som finns på 
webbsidor på hela Internet. 
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