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Abstrakt 

I vår produktion har vi tagit fram ett system för order- och lagerhantering, med vikt på 
realtidsuppdateringar, åt en extern mottagare där infrastrukturen inte hängt med i 
företagets utveckling. 

Vi valde detta projekt i syfte att bredda våra kunskaper inom både programmering och 
projekthantering.

Denna slutreflektion tar upp den förundersökning vi gjorde för att kunna besluta om vilka 
verktyg vi använde i utvecklingen, den tar även upp vårt sätt att hantera och planera 
projektet. Under projektet har vi arbetat med en egenutformad arbetsprocess vilken även 
beskrivs här. 

Nyckelord
systemutveckling, programmering, C#, .NET, realtid, projekthantering, orderhantering, 
lagerhantering

Abstract

Our production has been to design a system for ordering and supply management with 
emphasis on realtime updates to an external recipient, where the infrastructure has not 
kept pace with the development of the company. 

We chose this project in order to broaden our knowledge in both programming and project 
management. 

This text brings up the investigation we made to decide which tools to use in the 
development, it also brings up the way we managed and planned our project. During the 
project we have worked with a self-designed software development process which is also 
described here. 

Keywords
system development, programming, C#, .NET, realtime, project management, order 
management, supply management
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Kapitel 1 - Arbetsbeskrivning 

Under kandidatarbetet har vi arbetat med att ta fram ett system vars syfte 
är att underlätta order- och lagerhantering. Vi har utvecklat systemet efter 
att ha sett behov hos mindre företag där infrastrukturen inte följt med i 
företagets tillväxt. Vår prototyp är anpassad för en extern mottagare inom 
påbyggarbranschen för servicefordon. 

Systemet består av tre programdelar som vi gemensamt kallar för Logicat. 
Kärnan i systemet är en serverapplikation som binder samman alla 
anslutna klienter samt tillhandahåller och distribuerar all information. Det 
finns två typer av klienter. Den första typen av klient är anpassad för att 
användas av företagets kontorspersonal och sköter allt det administrativa. 
Den andra klienttypen är ett program för handdatorer. Med den ska 
verkstadspersonal enkelt kunna hantera en order och markera produkter 
som ”monterade”, så att systemet automatiskt uppdaterar lagersaldot. 
Systemet bygger på att alla klienter alltid får den senaste informationen 
som är relevant för dess typ. 

Vi har arbetat efter en utvecklingsprocess som vi själva utformade under 
föregående kurs.
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Kapitel 2 – Ursprunglig Projektplan 

Här följer vår ursprungliga projektplan för kandidatarbetet. Denna version fastställdes den 
14/1 2009 och har endast genomgått språklig revidering. 

2.1 Bakgrund för projektet

Vi har genom kontakt med Företag X1 upptäckt ett behov av ett system för att bättre hålla 
koll på bland annat lagerstatus och orderstatus.
Företagets nuvarande orderhantering hanteras i Excel där de sparar alla produkter, order,
offerter och fakturor i enskilda dokument som alla kopieras från en mall.
Så här ser deras arbetsgång ut idag:

2.1.1 Orderhantering
En kund lägger en order som skrivs ut och blir till en arbetsorder. Montören går från 
verkstaden till kontoret för att hämta den arbetsorder som han ska jobba med. Han kör in 
fordonet till sin station för att börja arbeta med den. Oftast läggs en order innan fordonet 
anländer till företaget, då kan en montör tillverka klädsel och montera ihop inredningar i 
förväg så att det är klart för installation när fordonet väl anländer. På arbetsordern finns 
ingen information om vad som finns förberett utan montören måste kontrollera med 
kontoret eller de andra montörerna om någon jobbat med ordern tidigare.

2.1.2 Kundkontakt
Vid större order kan ett fordon arbetas på i flera dagar. Oftast vill kunden ha tillbaka sitt 
fordon så fort som möjligt, därför kommer ett flertal email och telefonsamtal in till kontoret 
dagligen med statusförfrågningar. Kontorspersonalen kan idag inte ge något 
leveransbesked direkt utan måste gå ut till verkstaden för att prata med montören, titta på 
fordonet och kanske anteckna vad som gjorts och vad som finns kvar för att kunna 
uppskatta en leveranstid. Sedan går de tillbaka till kontoret för att ringa eller maila tillbaka 
till kunden med ett leveransbesked. Det blir då en hel del springande fram och tillbaka 
mellan kontoret och verkstaden under en dag.

2.1.3 Lagerhantering
I takt med tillväxt de senaste åren har de blivit tvungna att ha inredningsdelar från sin
huvudleverantör på lager för att kunna erbjuda snabbare service till kunderna. De byggde 
en lagersektion för modulprodukter men inget lagersystem infördes. Resultatet blev att det 
inte finns någon översikt över lagerstatusen för produkterna eftersom ingen dokumentation 
förs över inkommande leveranser och utgående produkter. Företaget har även egen 
produktion av skyddsklädsel, golvklädsel och skyddsnät. De tillverkas och läggs i lager 
men som med modulprodukterna finns det ingen dokumentation över aktuell lagerstatus.
Det händer att kunder kommer in och vill ha installation av t ex skyddsklädsel och 
skyddsnät medan han väntar. Finns detta inte i lager måste det tillverkas, det kan ta ett par 
timmar vilket är oacceptabelt för en väntande kund. Det gör att kunden måste komma 
tillbaka nästa dag.

1 Företag X heter egentligen något annat, men vi har valt att inte publicera det

7/32



Logicat – slutreflektion
Emma Ekberg, Jin Johansson, Andreas Nilsson

2.2 Målet med projektet

Målet med arbetet är att skapa ett komplett system som centraliserar data samt 
effektiviserar order- och lagerhantering.

Vi kommer att producera en lösning med tre olika beståndsdelar;
• Serverapplikation
• Applikation för PC
• Applikation för handdator med streckkodsläsare

Lösningen är ett samspel mellan en PC applikation för kontoret och en applikation för en 
handdator med inbyggd streckkodsläsare för varje montör. All information går genom en 
central server där informationen sparas i en databas.

PC applikationen kommer att kunna hantera allt det administrativa med kunder, ordrar, 
offerter och allt därtill – d.v.s. ett specialanpassat affärssystem. Kontorspersonalen 
kommer att delegera arbetsordrar till montörernas handdatorer som tar emot en digital 
kopia av arbetsordern. Där finns all information tillgänglig, som till exempel om det finns en 
färdig inredning att hämta. Om montören behöver något på lagret så tar han det han 
behöver och scannar av streckkoden med handdatorn, då kommer arbetsordern och 
lagersaldot att uppdateras i realtid.
Under tiden montören jobbar med ordern kommer han att uppdatera statusen på de olika
momenten i arbetsordern. Detta gör att när en kund ringer för att få information om
orderstatusen kan kontorspersonalen direkt se i sin dator hur långt montören kommit med
arbetet och ge besked direkt till kunden. Kontoret kommer att ha full kontroll och översikt 
över lagret, den egna tillverkningen och kan agera därefter.
Vår produkt är ett order- och lagerhanteringssystem med vikt på den mobila överföringen 
av information mellan montörer och kontoret.

2.3 Syftet med projektet

Hittills har alla medlemmar i projektet mest jobbat med webbapplikationer så vi vill bredda 
våra kunskaper inom programmering. Vi vill även få ökad kunskap inom systemutveckling.

2.4 Projektmetod

Vi utnyttjar ett av skolans projektrum där vi arbetar från 9:00 till 17:00 varje arbetsdag.
För varje vecka planerar vi upp vad vi ska fokusera på under veckans gång. Vi bryter ner
arbetet i mindre uppgifter som vi sedan jobbar med. I slutet på veckan stämmer vi av hur
arbetet gått med en genomgång av vår kod. Vi kommer att jobba enskilt, men om det är 
något större eller om vi stöter på problem så kommer vi att gemensamt arbeta fram en 
lösning. En dag i månaden är reserverad för att vi i gruppen ska umgås utan att jobba. 
Detta gör vi för att vi inte ska bli trötta på projektet.

Vi kommer att ha två delexaminationer, den första då vi blivit klara med PC applikationen, 
den andra då vi blivit klara med den mobila applikationen.
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2.5 Tidplan för projektet

Etapp Milstolpe Slutdatum
Programmering PC-klient klar 23 jan 2009
Delexamination Delexamination 1 6 feb 2009
Programmering Mobil klient klar 13 mars 2009
Hårdvara Hårdvara implementerad 13 mars 2009
Delexamination Delexamination 2 20 mars 2009
Testning och buggfix Buggar fixade 3 apr 2009
Programmering Prototyp klar 3 apr 2009
Marknadsföring Presentationsmaterial klart 30 apr 2009
Reflektion Reflektion klar 5 jun 2009

2.6 Eventuell ekonomi för projektet

2 resor till Företag X
30 mil fram och tillbaka * 18kr/mil = 540kr / resa
Totalt: 1080 kr

Microsoft TechDays i Västerås ( https://www.delegia.com/app/attendee/default.asp?
projectId=688 )
Inträde: 1995 kr ex moms / person * 3 = 5985 kr exkl moms
Resa: 106 mil fram och tillbaka * 18kr/mil = 1908 kr
Totalt: 7893 kr

Vi skulle vilja ha ett konto på Experts Exchange (http://www.experts-exchange.com), där 
det finns mycket kunskap att ta del av och där man kan ställa frågor. Ett konto kostar $60 
för 6 månader.

2.7 Behov

Istället för en handledare med expertis inom C# och .NET behöver vi ett konto på Experts 
Exchange där sådan kunskap finns att ta del av.
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2.8 Risker med projektet

Riskbeskrivning S K R Förslagen åtgärd
Strömavbrott 2 4 8 Spara ofta!
Serverns hårddisk 
kraschar

3 5 15 Ha en backuplösning, extra 
hårddisk som speglar den primära

Överspänning i servern, 
båda hårddiskar dör

1 2 2 Vi sparar på egna datorer, så det 
går att flytta över om något händer

Företag X drar sig ur 2 2 4 Fortsätta jobba, försök hitta annan 
kund

Långvarig sjukdom 2 4 8 Försöka ha stor koll på vad de 
andra gör, kommentera koden väl

Projektet går inte att 
slutföra inom angiven 
tidsram

2 2 4 Jobba hårt, begränsa sig, försöka 
att inte tappa motivationen om 
något går fel

Emulatorutvecklad kod 
passar inte med 
hårdvaran

2 5 10 Försöka att tidigt implementera på 
hårdvara

Någon bryter armen 1 1 1
Internet dör 4 5 20 Lokalt nätverk av något slag
Inaktiv handledare 4 3 12 Byta handledare till någon som har 

mer tid

S = Sannolikhet 
K = Konsekvens
R = Riskfaktor (S * K)

Sannolikhet och konsekvens står i en skala där 1 är lägst och 5 är högst.
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Kapitel 3 - Processbeskrivning 

Det här kapitlet beskriver planeringen av projektet och hur vi gått från att undersöka vilka 
verktyg vi skulle använda till utvecklingen av vårt system. 

3.1 Bakgrund

Under sommaren 2008 diskuterade Jin Johansson och Andreas Nilsson vad de skulle 
arbeta med under höstens fördjupningskurs (ME1302 - Tematisk fördjupning i 
Medieteknik). Nilsson hade sedan tidigare kontakt med Företag X, där han sett behov av 
ett nytt system för deras infrastruktur. En idé på en lösning arbetades fram, som bestod av 
en PC applikation och en applikation för en handdator med streckkodsläsare. Eftersom 
många handdatorer idag använder Windows Mobile som operativsystem var 
programmeringsspråket C# (http://msdn.microsoft.com/en-us/vcsharp/) och ramverket 
.NET (http://www.microsoft.com/NET/) tillsammans en stark kandidat som 
utvecklingsplattform. Johansson och Nilsson hade Java som alternativ ifall C# och .NET 
skulle visa sig vara för svårt eftersom de inte hade någon tidigare erfarenhet av det. De 
insåg snabbt att omfattningen av projektet var stor och att de skulle behöva fler 
medarbetare. Nilsson frågade Emma Ekberg om hon var intresserad av att vara med, 
vilket hon var. Johansson skickade ett mail till alla blivande andra- och tredjeårs studenter 
inom programmet Medieteknik med inriktning mot interaktiva system för att se om det 
fanns någon mer som var intresserad. David Olsson som skulle börja andra året visade 
intresse och arbetade tillsammans med oss under hösten 2008. 

3.2 Undersökning och planering

Vi har arbetat med projektet under hösten 2008 och våren 2009. De fem första veckorna 
ägnade vi till research och planering. Vi undersökte vilken hård- och mjukvara samt 
programmeringsspråk vi skulle använda, hur vi skulle strukturera upp projektet och vad 
programmet skulle innehålla. 

3.2.1 Utvecklingsplattform
Vår undersökning började med att ta reda på vilka möjligheter vi hade i .NET, t.ex. stöd för 
nätverkskommunikation. Som en del av undersökningen hittade vi på några övningar där 
vi kunde prova nätverkskommunikation, lära känna språket och utvecklingsverktyget 
Microsoft Visual Studio (http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/). Ett exempel på en 
övning vi gjorde var ett chattprogram med server och klient. Efter ett par övningar kände vi 
oss bekväma med utvecklingsplattformen och beslutade oss för att använda den i 
projektet. 

3.2.2 Hårdvara
Vi skulle arbeta med .NET Framework 3.5, vilket är den senaste versionen av ramverket. 
Den innehåller Windows Mobile Framework 2.0 vilket stöds av operativsystemet Windows 
Mobile 5 (och senare), så det blev vårt minimumkrav på operativsystemet för handdatorn. 
Som en del av researchen av handdatorer med streckkodsläsare kontaktade vi ett flertal 
återförsäljare för att se vilken prisbild de låg i och vad som rekommenderades för våra 
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krav. 

3.2.3 Mjukvara
När man arbetar flera personer i ett systemutvecklingsprojekt underlättar det att ha ett 
versionshanteringssystem för programfilerna. Eftersom Emma och Andreas har haft 
tidigare erfarenhet av Subversion (SVN) (http://subversion.tigris.org) så var det ett naturligt 
val. Vi hittade VisualSVN (http://www.visualsvn.com), ett tillägg som integrerar 
versionshanteringen med Visual Studio.

3.2.4 Projektplanering
När vi undersökte projektplanering tog vi mycket hjälp från boken ”Handbok för mindre 
projekt” (Eriksson & Lilliesköld 2007) . Där hittade vi information om hur man planerar sitt 
projekt samt hur en projektplan ska skrivas. Det var under processen att planera projektet 
som vi insåg hur stort det blev och beslutade att vi även behövde kandidatarbetesperioden 
våren 2009 för att kunna slutföra det. För att få en övergripande tidsplan skapade vi ett 
Gantt-schema2 som sträckte sig över projektets 40 veckor. 

3.2.5 Systemet
Innan vi började med själva utvecklingen av systemet skapade vi olika referensdokument, 
t.ex. en tankekarta3 över programmens funktionalitet och ett ER diagram4 över databasen. 
För att utforma programmens funktionalitet gick vi igenom de brister som finns i Företag 
Xs infrastruktur. 

3.3 Systemets delar

Vårt system består av tre programdelar som gemensamt skapar ett system för order- och 
lagerhantering. Systemet är oanvändbart utan alla tre delar. 

Servern5 är den centrala delen i systemet. Det är den de andra programdelarna ansluter till 
för att kunna ta del av informationen. Den sköter kommunikationen med databasen där all 
information finns sparad. 

PC-applikationen6 är den största delen i systemet. Det är genom den användaren sköter 
hantering av kunder, leverantörer, produkter, offerter och order. Här kan användaren lägga 
till, ta bort och redigera information som, genom servern, direkt skickas ut till de andra 
anslutna användarna. 

I handdatorn7 kan användaren hämta information om en order och kunna ändra status och 
uppdatera lagersaldo för produkter. Användaren läser av en streckkod på en order eller 
produkt för att kunna hämta och uppdatera information.

2 Bildbilaga 1
3 Bildbilaga 2
4 Bildbilaga 3
5 Bildbilaga 4
6 Bildbilaga 5a och 5b
7 Bildbilaga 6
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3.4 Arbetsprocess

Vår arbetsprocess fokuserade på intern information och kommunikation samt rutiner. Vi 
arbetade efter fasta tider för att underlätta problemlösning, så vi gemensamt kunde 
diskutera fram olika lösningar. De fasta arbetstiderna inkluderade förutom start- och sluttid 
även lunch och pauser. 

Varje fredag hade vi ett veckomöte inplanerat där vi gick igenom vad vi gjort under veckan, 
reflekterade över hur det gått, planerade nästa vecka och fikade. När vi gick igenom vad vi 
gjort under veckan innehöll det beskrivningar av nya funktioner samt genomgång av dess 
kod. Detta hade två syften; dels som handledningstillfälle och dels för att vi själva skulle 
veta vad de andra gjort samt för att förstå koden. 

Reflektionsdelen av mötet låg till grund för planeringen av kommande vecka och bestod av 
att vi diskuterade hur veckans arbete fortskridit, vilka problem som uppstått och hur vi 
skulle fortsätta. I vår veckoplanering ingick val av huvudmål för veckan, d.v.s. ett större 
mål som kunde brytas ner till mindre uppgifter. Till exempel kunde ett huvudmål vara 
”Hämta arkiverade order”, där mindre uppgifter var ”Skapa en sökruta på PC klienten”, 
”Skicka information från sökrutor till servern”, ”Ta emot informationen på servern”, ”Sök i 
databasen”, ”Skicka resultat till PC klienten” och ”Hantera resultat hos PC klienten”. 
Uppgifterna prioriterades samt fördes in i ett webbaserat uppgiftssystem. Vi gjorde även 
en utskrift och satte upp på vår whiteboardtavla för att vi skulle få en snabb överblick över 
hur långt vi kommit. 

3.4.1 Uppgiftssystem
Vi har använt ett webbaserat system som heter Mantis (http://www.mantisbt.org). Det är 
egentligen ett system för rapportering av buggar, men vi har använt det för att hantera våra 
uppgifter. Samtidigt som vi använde Mantis för uppgifterna använde vi It's Learning (http://
www.bth.se/lms) för att hantera våra dokument. Några veckor in i kandidatarbetet 
bestämde Jin sig för att leta reda på ett system som kunde hantera båda. Resultatet av 
hans undersökning blev Teamwork Project Manager (Teamwork PM) 
(http://www.teamworkpm.net), som vi använde under resten av projektet. 

3.5 Produktion

3.5.1 Utvecklingen börjar
Ramverket .NET förser utvecklare med färdiga grafiska komponenter. Vi har valt att arbeta 
med dessa för att spara utvecklingstid och kunna fokusera mer på funktionalitet. Vi började 
utvecklingen av vårt program genom att skapa ett grundläggande grafiskt gränssnitt för 
både servern och PC-klienten. Nästa steg var att påbörja kommunikationen mellan de två. 
Vi skapade ett första utkast på vårt överföringsprotokoll, som var XML-baserat. Vi insåg att 
skicka data som XML inte skulle vara hållbart i längden eftersom vi skulle komma att 
skicka olika typer av objekt som alla innehöll olika mängd och typ av data. Överföringen av 
data är den del i programmet vi reviderat mest då vi från början hade svårt att hitta det 
bästa sättet att föra över information. Det vi för över idag är en binär representation av 
objektets storlek, typ, och innehåll samt en textsträng med namnet på den funktion som 
ska köras hos mottagaren.
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Resten av PC-klientens funktionalitet utgick från att användaren skulle kunna skapa, 
redigera, läsa och ta bort information om kunder, leverantörer, produkter, offerter och 
order.

3.5.2 Realtidsuppdatering
Ett av våra mål var att alla inloggade användare i systemet alltid skulle ha den aktuella 
informationen. Vi har byggt systemet så att när servern tagit emot och behandlat data från 
en användare, skickas den vidare till de andra anslutna användarna. För att uppdateringar 
skulle tas emot utan att programmet låser sig, har vi byggt en asynkron lösning som 
behandlar informationen i bakgrunden. 

För att undvika konflikter om t.ex. två användare skulle vilja uppdatera samma information 
samtidigt har vi byggt vad vi kallar ett radlåsningssystem8. Detta innebär att så fort en 
användare väljer att redigera exempelvis information om en kund kan de andra anslutna 
användarna inte redigera informationen om just den kunden. 

3.5.3 Övergången till kandidatarbetet våren 2009
När kandidatarbetet började hade vi enligt Gantt-schemat en vecka kvar att arbeta med 
vår PC-klient. Vi märkte att vi underskattat tidsåtgången och inte kommit så långt som vi 
förväntat. Eftersom vi ville följa vår angivna tidsram bestämde vi oss för att dela upp 
arbetet. Johansson fick fortsätta att utveckla PC-klienten samtidigt som Ekberg och 
Nilsson påbörjade arbetet med den mobila klienten.

3.5.4 Utvecklingen av den mobila klienten
Med den erfarenhet vi fått av systemutveckling under hösten kände vi oss mogna att 
påbörja utvecklingen av programvaran för mobila klienter. Vi började med att diskutera vad 
den skulle ha för funktionalitet. Med det som underlag skapade Ekberg ett flödesschema9 

över programmets olika delar. Eftersom vi hade en färdig funktionslista och flödesschema 
kunde vi fastställa utformningen av det grafiska gränssnittet.

Nu var vi förberedda att implementera programmets olika funktioner. Vi kunde 
återanvända flera bitar av PC-klientens kod för överföring av data. Detta kortade ner 
utvecklingstiden, vilket medförde att vi kunde inleda testningsfasen tidigare än planerat.
Under testningen upptäckte vi att programmet slutade skicka information till servern trots 
att den var ansluten efter ett visst antal transaktioner. Vi ägnade mycket tid åt att felsöka 
men hittade inte någon lösning till problemet. Till slut jämförde vi båda klienternas 
överföringskod och fann att vi infört en liten skillnad som var orsaken till problemet. 
Skillnaden var en extern klass för att kunna hantera processer i bakgrunden, eftersom den 
funktionaliteten inte finns inbyggt i ramverket för handdatorn. Vi tog bort klassen och då 
fungerade programmet som det var tänkt, eftersom det är liten mängd data som skickas till 
handdatorn går det snabbt att behandla och behöver inte köras i en egen 
bakgrundsprocess.

8 Bildbilaga 7
9 Bildbilaga 8
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3.5.5 Kundmöte
Vi hade kommit så långt med utvecklingen av programmet att vi kände oss redo att visa 
upp det för Företag X, så vi bokade in ett möte. Under vårt besök var reaktionen positiv. 
De ställde frågor och kom med förslag till förbättringar. Efter demonstrationen kunde de 
inte ge besked om de ville investera i vår produkt utan behövde själva få testa och fundera 
innan de kunde bestämma sig. Några dagar senare fick vi beskedet att de tyvärr inte 
kunde investera i vårt programpaket under rådande ekonomiska omständigheter.

3.5.6 Avslutning av projektet
När vi skrev vår projektplan hade vi tagit med detta scenario i riskanalysen och där skrivit 
som åtgärd att vi skulle vidareutveckla programmet och samtidigt försöka hitta en ny kund.
Vi beslutade oss för att färdigställa det program vi hade och under tiden ta fram en 
hemsida (http://www.logicat.se) i marknadsföringssyfte. På hemsidan går det att ladda 
hem en demoversion av PC-klienten.
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Kapitel 4 - Reflektion 

I detta kapitel har vi reflekterat över vårt arbete. Först kommer en gemensam reflektion  
som följs av våra individuella reflektioner.

4.1 Inledning

Omställningen mellan föregående kurs och kandidatarbetet var inte så stor för vår del då vi 
arbetade med samma projekt. Det medförde att vi redan hade klart för oss vad vi skulle 
arbeta med och det fanns redan en klar projektbeskrivning, så den information skolan 
begärde kunde vi snabbt tillgodose dem. Vi kände oss själva, varandra och projektet väl 
vid denna tid. 

4.2 Arbetsprocess

Som vi nämnt i Processbeskrivningen utformade vi en egen arbetsprocess. Eftersom 
ingen av oss har arbetat på ett liknande sätt tidigare var det svårt att komma in i 
arbetssättet. Det tar tid innan man fullt ut lär sig arbeta efter en process.

Även om vi inte följt hela tanken med processen fullt ut så anser vi att det har fungerat bra. 
Det är lättare att arbeta effektivt efter en fast struktur och veta vilka uppgifter som finns att 
lösa. Eftersom vi planerat arbetet veckovis har vi alltid haft en aktuell planering att rätta 
oss efter, och på så sätt fått en helhetsbild över tidsåtgången. 

Det största problemet med processen har varit användningen av uppgiftssystemet. Att inte 
ta på sig för många uppgifter samtidigt, och att faktiskt meddela att man arbetar eller är 
klar med en uppgift. Det skapar problem för andra gruppmedlemmar eftersom det inte 
framgår vad som är klart eller påbörjat. Ett annat problem har varit när någon arbetat på 
en uppgift och det dykt upp en bugg eller märkt att det krävts ett steg till för att den 
övergripande funktionaliteten ska bli klar, så har det inte rapporterats. När detta uppstod 
skulle det föras in i uppgiftssystemet så att andra blev uppmärksammade på att problemet 
fanns och om personen inte själv kunde lösa uppgiften direkt fungerade det som en 
påminnelse.

4.3 Resurser

4.3.1 Handledning
Under hösten hade vi få handledningstillfällen och fick veta att de under våren skulle bli 
ännu färre. Detta gjorde att vi blev oroliga över att inte få den handledning och stöd vi 
behövde för att slutföra vår produktion. Vi hade därför ett möte med vår handledare där det 
beslutades att han skulle vara med på våra kodgenomgångar. Vi bestämde att handledare 
skulle vara med på minst två genomgångar i månaden. Denna överrenskommelse gjorde 
att handledaren var mer aktiv under våren. Vi uppskattar även att handledaren tagit sig tid 
att träffa oss utöver våra möten och frågat hur det har gått och om vi behövt hjälp.
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4.3.2 Verktyg
Ett viktigt verktyg under vårt projekt har varit de system vi använt för att hantera uppgifter. 
Teamwork PM verkade bra i början men det saknade en del funktioner som vi vant oss vid 
genom Mantis, t.ex. kategorisering, prioritering och status på uppgifter. Om vi fick göra 
samma val idag, skulle vi välja Mantis även om det är för komplext för det vi vill använda 
det till. 

4.3.3 Handdator
Under arbetets gång var vi ständigt på jakt efter en handdator för att testa vår mobil-klient 
på. Eftersom en handdator med de specifikationer vi krävde är dyra, kunde vi inte 
finansiera en själva, därför bad vi högskolan om hjälp. Det har förts många diskussioner 
men vi har än i dag inte sett någon handdator eller mobiltelefon med Windows Mobile. 
Vi tror att utvecklingen av vår mobila klient blivit lidande av att vi inte kunnat testa den i en 
riktig miljö, utan bara i en emulator. Samtidigt har våra demonstrationer av programserien 
för intressenter inte varit fullt så imponerande som de kunnat vara om det hade funnits en 
handdator att visa upp på.

4.4 Motgångar

4.4.1 Återkommande fel
Ett återkommande problem som funnits under hela projektets gång, har varit vid överföring 
av information mellan de olika klienterna. Vi har använt oss av ett ramverk där 
dokumentationen ibland varit bristande, så det har varit svårt att hitta lösningar. Det har 
ofta varit tidskrävande att felsöka, även om vi hittat var felet uppstod var det inte alltid 
uppenbart vad som var orsaken till felet. På grund av detta blev motivationen lidande. 

4.4.2 Att vara sin egen kravställare, men inte mottagare
Under projektets gång har vi haft en tilltänkt slutkund, Företag X. De har problemet som är 
beskrivet i projektbeskrivningen, men har själva inte efterfrågat en lösning. Deras roll i 
projektet har varit mottagare10, men inte kravställare11. Detta har satt oss i en konstig 
situation, då vi själva fått komma på vad för krav på funktionalitet som kan ställas på 
produkten för att den ska vara lösningen på deras problem. Vi försökte få dem mer 
engagerade och att ställa krav genom att fråga dem om önskad funktionalitet, men utan 
framgång. 

Det har tagit både tid och energi för oss att försöka komma på krav på programmet. Detta 
är en situation som vi ska göra vårt bästa för att inte hamna i igen, genom att inte delta i 
projekt där en tydlig kravställare inte finns. 

4.4.3 När Företag X drog sig ur
När vi fick beskedet att Företag X inte kunde satsa på vår produkt försvann all drivkraft för 
projektet. Trots att vi hade med detta scenario i beräkningen, blev konsekvensen större än 
vi tänkt eftersom det kom i slutfasen av vårt projekt. Vi hade en nästan klar prototyp som 
nu behövde hitta en ny mottagare för att vi skulle kunna fortsätta utveckla programmet. Vi 
var inte motiverade att fortsätta utvecklingen utan en mottagare. Den kraft som fanns kvar 

10 Mottagare är den som ska använda programmet
11 Kravställare är den som bestämmer hur programmet ska fungera
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inom gruppen lades därför på att hitta nya möjligheter för vårt program. Vi beslutade oss 
för att färdigställa en demoversion av vår PC-klient och samtidigt skapa en hemsida där vi 
skulle tillhandahålla den gratis. Detta känner vi var rätt väg att gå för att vårt arbete inte 
skulle kännas meningslöst, att programmet skulle komma till någon nytta och att 
potentiella kunder skulle kunna testa programmet. 

4.5 Slutprodukten

Det har varit en lång och intressant väg att ta sig fram till en slutprodukt. Även om vi stötte 
på ett flertal motgångar under projektets gång så har vi skapat en produkt som vi är nöjda 
med. 

Slutprodukten fyller inte upp vårt ursprungliga mål. Det är främst den mobila klienten som 
inte fyller upp de krav vi satt. Det som skulle vara unikt med vårt program skulle vara 
handdatorns användande av streckkoder. Vi kunde inte utveckla detta eftersom det inte 
fanns stöd för det i emulatorn och vi inte hade någon handdator att testa på. På grund av 
detta känner vi att vi har gått miste om en signifikant erfarenhet. 

4.6 Slutsats

Vi har fått mycket blandade kunskaper under det här projektet. Utöver 
programmeringskunskap i form av ett nytt språk har vi fått en gedigen kunskap om 
systemutveckling, vilket var ett av våra syften med projektet.

Eftersom vårt projekt har varit så stort har vi fått erfarenhet om projekthantering och insett 
vikten av att planera och följa upp. 

Vi är imponerade av oss själva för att vi lyckats producera den slutprodukt vi har idag, trots 
att vi ursprungligen inte hade någon erfarenhet av denna form av utveckling. 
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4.7 Andreas Nilssons personliga reflektion

4.7.1 Ursprung
Sommaren 2008 fick jag en idé. En idé till ett projekt som grundar sig i något jag sett 
behov av länge men inte haft kunskap eller tid att genomföra. Jag och Jin Johansson 
arbetade på varsitt håll med olika webbprojekt under sommaren. Arbetet med 
webblösningar fick mig snabbt att tröttna på webbutveckling och när jag fick höra från Jin 
att han också var trött webben så bestämde jag mig för att berätta om min idé. Vi åt lunch 
tillsammans varje vardag och jag tror inte det gick en dag utan att vi diskuterade vad som 
nu hade blivit vårt examensarbete.

4.7.2 Jobba för eget intresse
Något jag tycker har varit svårt, som bidragit till att jag inte riktigt haft samma glöd under 
kandidatarbetet som när vi startade upp projektet, var att man jobbade mycket för sin egen 
skull. Vi hade inte en aktiv beställare eller mottagare som kunde ställa krav och bedöma 
ens arbete. Jag själv fick bedöma om jag var nöjd med till exempel utseendet av en del i 
programmet, eller om tyngden av någon viss funktionalitet vägde mer än någon annan. 
Det blev mycket diskussioner inom gruppen som förmodligen inte hade existerat om vi haft 
en extern kravställare.

4.7.3 Ej fungerande nätverkskommunikation
Det allra största problemet, som berört både projektet och motivationen, har varit arbetet 
med nätverksströmmen och nätverkskommunikationen. Beräkningen och behandlingen av 
dataöverföring, vad som skulle hända när en klient ansluter, vad skulle ske när en 
anslutning tappas osv. 

Dåliga exempel och dokumentation från både böcker och Internet, resulterade i ett 
ständigt pusslande av kod och referenser från olika källor. Den källa som jag tyckt borde 
vara till störst hjälp, Microsofts egna hjälpsektioner, har varit dåligt dokumenterade. Vårt 
system bygger på realtidsuppdateringar. Systemet är beroende av att 
nätverkskommunikationen fungerar problemfritt. Det var frustrerande att den del av 
systemet vi verkligen behövde få att fungera stabilt var den del som vi hade mest problem 
med.   

4.7.4 Monotont arbete
Många som arbetar med eller vill arbeta med mjukvaruutveckling, påstår ofta att jobbet 
som utvecklare är kul för att man ständigt möter nya problem och utmaningar, men de 
nämner aldrig den repetitiva delen av arbetet. Jag har lagt märke till att man ofta arbetar 
med samma typ av uppgifter, men på olika vis. Man löser samma problem även om 
förutsättningen inte är riktigt densamma. Det finns återkommande mönster. I 
programmeringens värld kallas detta för ”Design Patterns”, d.v.s. designmönster. Färdiga 
lösningar som går att applicera på återkommande problem. 

Jag minns att jag stod inför ett problem där jag skrev en lösning som jag tyckte var 
jättesmart. När jag vid ett senare tillfälle tittade igenom mitt arbete insåg jag att jag använt 
mig av ett mönster som kallas för ”Observer pattern” 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Observer_pattern), utan att jag vetat om det. Under 
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kandidatperioden har programmeringsarbetet bestått av att nästan lösa uppgifter på rutin 
och återanvända mycket av redan inlärd kunskap. 

Detta monotona och repeterande påminde mig om en artikel jag läst
(http://computerworld.co.nz/news.nsf/spec/CE96C5C608138FABCC25747000784BD0)
Artikeln handlar om kopplingen mellan personer som har diagnosen Aspergers syndrom 
(http://sv.wikipedia.org/wiki/Aspergers_syndrom) och jobbar inom IT. Personer med denna 
typ av högfunktionella autism har oftast ett behov av att leva och arbeta efter strikta rutiner 
och ritualer. I artikeln nämns det att jobb som programmerare passar personer med denna 
typ av högfunktionella autism. 

Jag har tidigare jobbat tillsammans med personer med diagnosen och när jag läste artikeln 
kunde jag inte själv riktigt se programmering som ett lämplig arbete eller intresse, eftersom 
jag som tidigare nämnt fått höra att en programmerare måste vara flexibel och redo för nya 
utmaningar, vilket en person med Aspergers syndrom ofta har väldigt svårt för. Men efter 
höstens monotona arbete förstår jag nu varför programmering är ett lämpligt jobb, eller 
hobby, för en person med Aspergers.
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4.8 Emma Ekbergs personliga reflektion

Projekttiden med Logicat tycker jag har varit en väldigt lärorik period på många sätt. Jag 
har fått viktig programmeringskunskap i form av ett nytt språk och ett nytt sätt att tänka när 
det gäller systemutveckling, vilket skiljer sig från webbutveckling som jag annars arbetat 
mest med. Eftersom vi började arbetet redan under fördjupningskurserna hösten 2008 har 
jag har även fått stor erfarenhet om hur det är att arbeta i ett långt projekt och insett hur 
viktigt det är att planera väl och vara strukturerad för att arbetet ska gå smidigt framåt.

Vi valde att inte dela upp arbetet mellan oss i gruppen utan tanken var att alla skulle 
arbeta med alla delar. Vi gjorde detta val för att alla i gruppen skulle få så stor insikt som 
möjligt i systemet. Detta gjorde vi för att om någon av oss blev sjuk eller av annan 
anledning skulle vara borta under en tid så skulle brist på kunskap inte vara ett hinder för 
övriga gruppen att fortsätta arbetet. 

Tanken med detta tycker jag är bra eftersom vi var en liten grupp och att arbetet inte skulle 
bli lidande om någon skulle vara borta. Tyvärr blev det ändå så att var och en av oss 
ibland nästan fastnade i en del av programmet och lade ner mycket arbete med just den 
delen. Till exempel arbetade både Johansson och Nilsson mycket med överföringen av 
information mellan de olika programtyperna, medan jag var den enda som arbetade med 
pdf-genereringen. 

Jag tycker att det har varit roligt att arbeta i ett så långt projekt. Jag anser även att det har 
varit bra att vi arbeta så nära varandra under denna tid eftersom jag lärt mig hur de andra 
arbetar, tänker och agerar i vissa situationer. Detta tror jag är viktigt när man ska arbeta 
med något stort eftersom man då lättare kan hantera t.ex. pressade situationer 
tillsammans. 

Eftersom vi har stött på en del motgångar under projektets gång har min motivation blivit 
lidande. Vi hade återkommande problem med överföring av data men vi lyckades alltid 
lösa dem, även om det ibland tog längre tid än andra gånger. Jag insåg att det ibland är 
viktigt att inte stirra sig blind på ett problem utan försöka arbeta med något annat ett tag för 
att rensa hjärnan så att man efter en dag eller två kan försöka sig på att lösa problemet 
igen, förhoppningsvis med en ny syn på det hela. 
Under våren 2009 kom den största motgången i form av att Företag X drog sig ur 
projektet. Jag är dock nöjd över hur vi hanterade det, även om det tog ett par dagars 
diskuterande innan vi kom fram till en bra lösning och kunde fortsätta med arbetet. 

För det mesta har vi arbetat enskilt, men ibland när vi haft problem eller när vi skulle börja 
utveckla en helt ny del har vi parprogrammerat. Det innebär att två personer sitter vid 
samma dator, den ena skriver kod och den andra sitter bredvid och granskar koden. På så 
sätt kan man utnyttja bådas kunskaper och erfarenheter för att skriva effektiv kod direkt, 
slutsatsen Fälth och Svahn (2004, s 23) drog efter sin undersökning är att 
parprogrammering ger ökad kodkvalitet med bättre strukturerad och mindre onödig kod. 
Jag tycker att det är bra med parprogrammering eftersom man kan utnyttja två personers 
kunskaper, det är även lättare att koncentrera sig på den lösning man ska skapa. 
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4.9 Jin Johanssons personliga reflektion

När jag började projektet hösten 2008 så hade jag grundläggande 
programmeringskunskaper. Jag hade endast en gymnasial utbildning i C# och 
ramverket .NET version 1.1. Jag tyckte att det skulle bli utmanande och spännande att 
delta i detta projekt med så lite programmeringsvana. Ett problem jag hade var att lära mig 
”Design Patterns” (http://en.wikipedia.org/wiki/Design_pattern_(computer_science)), vilket 
är en mall som förenklar lösningen på återkommande programmerinsproblem.

Hela processen med problemlösning hade jag med mig från gymnasiet, för mig var att lära 
mig om mig språket och uppdatera mig om vad för nytt som hänt i 3.5 versionen av 
ramverket.

4.9.1 Att felsöka
Ett återkommande problem vi haft är informationsutbyte mellan PC och server. Där fick vi 
alla pressa oss själva till det yttersta för att komma på förslag på hur man skulle kunna 
felsöka. Mitt förslag var att jämföra hur den binära datan såg ut när servern skickade den 
till PC applikationen för att sedan jämföra vad PC applikationen tog emot för binär data 
från servern.När vi lyckades få ut den datan upptäckte vi att det var för många siffror för 
oss att jämföra manuellt så jag beslutade att programmera ihop ett verktyg som skulle 
hjälpa oss i felsökningen. Programmets uppgift var helt enkelt att jämföra två datavärden 
och berätta om det var samma eller inte. Vi fick då svaret med hjälp av verktyget att det 
inte var samma datavärden. Nästa steg i felsökningsprocessen var att bit för bit ta bort kod 
för att se om det var någonting av kodbitarna innan som bidrog till att det blev olika 
datavärden. Vi kunde lokalisera vad som var problemet efter mycket bortplockande, 
idéarbete och diskutioner. Sen var det för oss att åtgärda problemet och lägga tillbaka den 
bortplockade koden. 

Det går att jämföra processen med att felsöka och reparera en bil. När man har lokaliserat 
var i bilen problemet ligger tar man bort del för del i det området för att veta exakt vilken 
komponent det är som slutar fungera. När man ersatt den komponenten med en 
fungerande så måste man montera ihop bilen igen. Så kan ett felsökningsscenario se ut 
för oss. Det är denna del jag tycker är den roligaste i programmeringen. Problem är 
någonting negativt egentligen men det är sådan skön känsla att lösa dem, att känna att 
man har klarat av någonting. Vägen till lösningen allt ifrån idéarbete och diskutioner, söka 
på internet, till att gå igenom kodstycke för kodstycke anser jag är roligt. Jag anser att jag 
lärt mig och utvecklats som programmerare tack vare det. Lär man sig vilka misstag man 
skriver i koden som gör att det uppstår ett problem så vet man hur man ska skriva för att 
undvika dem. Jag känner att jag utvecklats och fått en självförtroende som programmerare 
och som person sedan projektet startat. Jag är nöjd över produkten, men mest nöjd är jag 
med hur mycket jag lärt mig under produktionen. 

Det jag kommer ta med mig efter 40 veckors projektarbete är kunskaper inom 
systemutveckling, projekthantering, projektledning och C# programmering inom 
ramverket .NET.
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Bilagor 

Bilder

Bildbilaga 1
Bilden visar en uppklippt version av vårt Gantt-schema, detta för att den skulle bli läsbar. 

25/32



Logicat – slutreflektion
Emma Ekberg, Jin Johansson, Andreas Nilsson

Bildbilaga 2
En tidig skiss över funktionaliteten i programmet. 

Bildbilaga 3
Informationen i databasen samt relationerna mellan tabellerna.
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Bildbilaga 4
Bilden visar servern

Bildbilaga 5 a
Bilden visar information om en order
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Bildbilaga 5 b
Bilden visar produkterna i en order
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Bildbilaga 6
Bilden visar information om en order i en emulerad handdator
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Bildbilaga 7
Bilden visar listan över produkter. Den rosa markeringen visar att en annan användare är 
inne och redigerar informationen om produkten.

30/32



Logicat – slutreflektion
Emma Ekberg, Jin Johansson, Andreas Nilsson

Bildbilaga 8
Bilden visar det tänkta flödesschemat för den mobila klienten.
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Ordlista

Emulator är i vårt fall en mjukvara som är avsedd att efterlikna en handdator.

Entity-Relationship (ER) diagram är en konceptuell representation av data som ofta 
används i mjukvaruutveckling, främst för att visa förhållanden i en databas.

Gantt-schema är en typ av flödesschema som används för att beskriva olika faser i ett 
projekt. Det är en grafisk illustration över ett projekt och visar beroenden mellan olika 
projektfaser. 

Klass är i objektorienterad programmering ett stycke kod som samlar en mängd funktioner.

Mobil klient är en instans av handdator-applikationen som är ansluten mot servern.

PC klient är en instans av PC-applikationen som är ansluten mot servern.

Realtid är när uppdatering hos alla klienter sker så fort ändringen skett hos servern.

Versionshantering innebär att man centralt sparar alla versioner som görs av ett 
dokument, för att kunna dela ut det till flera personer och även spåra ändringar som gjorts i 
det.

XML står för eXtensible Markup Language och används för att skicka data mellan olika 
informationssystem. Datan skickas som ren text, vilken även kan förstås av människor.
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