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Förord
Jag vill tacka min handledare Kerstin Gustavsson för hennes stöd i mitt arbete med 
mitt examensarbete. Tack för att du uppmuntrade mig även när min motivation var 
låg och arbetet gick långsamt framåt. Jag vill även till tacka Percy Mattson och Vien 
Hoang som väckte mitt intresse för Ruby on Rails.

Sammanfattning

Detta dokument sammanfattar mitt arbete med att skapa ett projekthanteringssystem 
som på ett enkelt sätt hanterar kunder, projekt, bilder och fakturering för en liten firma 
som arbetar med datorgrafik. För att systemet ska vara så flexibelt som möjligt föll 
valet på ett webbgränssnitt som möjliggör åtkomst till systemet från vilken dator som 
helst oberoende av operativsystem. Det enda krav som ställs på användarmiljön är 
att datorn måste ha en uppkoppling mot Internet för att systemet ska kunna 
användas.

Tekniker som har använts för att utveckla projekthanteringssystemet är primärt Ruby 
on Rails och databasen MySQL. Även om Ruby on Rails var helt nytt för mig valde 
jag detta ramverk framför det för mig bekanta språket PHP, eftersom Ruby on Rails 
fördelar, som beskrivs närmre längre fram, vägde tyngre än den initiella 
inlärningstiden som det innebar.

De krav som finns på systemet har sitt ursprung i de behov jag har i min egen firma 
som jag startade några år innan jag påbörjade min utbildning. Ett väl fungerande 
system för att hantera projekt och bilder kommer snabbt att spara tid och göra mitt 
arbete lättare att överblicka.

I detta arbete har jag använt mig av de grundkunskaper som min utbildningen i 
Medieteknik har gett mig. Detta arbete visar att det inom rimlig tid går att skapa ett 
bra fungerande projekthanteringssystem, samtidigt som man lär sig ett nytt 
programmeringsspråk.

Abstract
This document is a summary of my work to create a project management system for 
a small firm working with computer graphics. The intention is to manage customers, 
projects, images and invoices in the easiest possible way. To make the system as 
flexible as possible a web-interface was chosen which makes it possible to access 
the system from any computer, making it independent of any particular operating 
system. The only requirement on the user environment is that the computer must 
have a connection to the Internet to be able to access the system.

The different techniques that have been used to develop the project management 
system is primarily Ruby on Rails and a MySQL database. Although Ruby on Rails 
was completely new to me, I decided to use this framework instead of PHP, which I 
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already have a good knowledge of, because of the benefits Ruby on Rails provide. 
These benefits are described more later on in this paper.

The requirements I have on this project management system has its origin in the 
needs I have in my own firm, which I started a few years before I began my 
education. A well-functioning system to manage projects and images will quickly 
save me a lot of time and make it easier for me to have control of all the projects at 
once.

I have used the knowledge that my education in Media Technology has given me in 
this work. It shows that, within a reasonable time, it is possible to create a well-
performing project management system, while learning a new programming 
language at the same time.

Keywords
Ruby on Rails, MySQL, projekthantering, webbgränssnitt
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Arbetsbeskrivning

Redan under mitt första år på Medieteknik började jag arbeta med den databas som 
har kommit att bli grunden för detta examensarbetet. Databasen är gjord med 
programmeringsspråket PHP, som är ett programmeringsspråk för att skapa 
dynamiska hemsidor. Med dynamisk menas i det här fallet när hemsidans innehåll 
varierar baserat på olika faktorer som tex tidpunkt, inloggningsidentitet mm. I mitt 
projekthanteringssystem är det en och samma sida som läses in när man vill titta på 
de olika bilderna i databasen. Det är samma kod som servern läser av, men 
beroende på vilken bild man har klickat på hämtas olika information från databasen. 
Resultatet av arbetet med databasen blev en hemsida som i princip var helt 
textbaserad och därmed inte särskilt användarvänlig. När arbetet med databasen var 
färdigt bestämde jag mig för att utveckla databasen till ett större och mer funktionellt 
system i samband med mitt examensarbete.

Innan jag påbörjade mina studier, och till viss del även under tiden jag har studerat, 
har jag drivit en enskild firma. I firman har jag arbetat med bildretuschering och 
illustrationer där kostnaden för mitt arbete baserar sig på den tid som jag arbetar 
med varje bild. Att skriva ner allt som ska redovisas för hand är tidskrävande och 
risken för att det blir fel är onödigt stor. Syftet med examensarbetet har varit att 
utveckla ett system för att smidigare kunna hantera information och arbetstid.

Det finns många olika databaslösningar på marknaden som jag hade kunnat 
använda mig av för att få ett fullt fungerande projekthanteringssystem. För mig är det 
viktigt att systemet går att nå via en vanlig webbläsare från vilken internetuppkopplad 
dator som helst. På det viset är jag inte låst till en och samma dator när jag ska 
hantera ekonomiska och administrativa detaljer. I förlängningen innebär det även 
stora fördelar när flera användare använder samma system. Då finns det inte någon 
anledning till att de geografiskt måste befinna sig på samma plats. Även kunder 
skulle kunna ha tillgång tills systemet om de vill beställa nya jobb eller kanske 
ändringar av befintliga jobb mm.

Vid utvecklingen av systemet föll valet av verktyg på Ruby on Rails och MySQL. 
Ruby on Rails är ett ramverk för systemutveckling som möjliggör en snabb utveckling 
av egna skräddarsydda dynamiska applikationer eller system. MySQL är en databas 
som liksom andra databaser används för att lagra information. Det hade varit fullt 
möjligt för mig att använda PHP istället, eftersom jag har erfarenhet av det sedan 
tidigare.  Men efter att ha hört talas om, och gjort några tester med Ruby on Rails så 
insåg jag att det skulle var bättre och jag bestämde mig därför att använda mig av 
detta. 

Att valet föll på Ruby on Rails och MySQL beror på att det är fria mjukvaror. Dvs det 
kostar ingenting att ladda ner från Internet och det uppstår ingen kostnad för 
användningen av dessa mjukvaror. Denna typ av mjukvara har ibland fått kritik för att 
det kan brista i dokumentationen, men det är inget jag har märkt av i mitt arbete. Jag 
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har funnit dokumentationen, dvs informationen om hur Ruby on Rails fungerar, som 
är tillgänglig via Internet, fullt tillfredsställande. Det finns många hemsidor med 
mycket bra information och exempel som passar alla nivåer av utvecklare. För den 
som är intresserad är följande adress ett bra ställe att söka information om Ruby on 
Rails.

http://www.rubyonrails.org/
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Projektplan

Projektplanen utgår ifrån ett styrdokument som utgör grunden för alla 
kandidatarbeten för Medieteknik. Kandidatarbetet är uppdelat i två delar. De första 15 
veckorna är en produktionsdel då projektet ska planeras och genomföras för att 
slutligen leda fram till ett färdigt arbete. De sista fem veckorna består av reflektion, 
rapportskrivning, utställning och examination.

För att planera arbetet under de första 15 veckorna definieras mål, syfte, metod samt 
en detaljerad tidsplan1. I tidsplanen struktureras varje veckas arbete och 
handledarmöten och delexaminationer upp. Tidsplanen används sedan kontinuerligt 
under hela produktionen som ett stödjande dokument för att strukturera och planera 
arbetet.

Mål
Målet var att skapa en databaslösning för att administrera projekt mot externa kunder 
i en mindre grafisk firma. Det färdiga systemet kommer att användas av en ganska 
liten skara människor, men det gör det inte desto mindre viktigt att det är ett stabilt 
och användarvänligt system. En användare måste enkelt förstå hur 
projekthanteringssystemet ska användas. För att åstadkomma detta är det viktigt att 
utseendet på alla sidor är enhetligt utformat och att det så långt som möjligt är 
utformat för att användaren inte ska behöva leta för att hitta det som söks. 
Exempelvs kan navigeringen i systemet utgår från en samling länkar som 
presenteras med både text och bild i ovankant av sidan. Ett sätt att navigera på som 
är allmänt vedertaget. Det hade exempelvis inte varit lika självklart om 
navigeringslänkarna hade varit samlade i högerkanten av sidan.

Målet med mitt arbetet är uppdelat i tre olika delar

1. Faktureringssystem och orderhanteringssystem .

Detta är själva kärnan i examensarbetet. De två andra delmålen (läs nedan) 
går därför att betrakta som fristående delar. Databasen är uppbyggd av 
följande delar; företag, kontaktpersoner, fotografer, projekt och bilder. När ett 
nytt projekt skapas kopplas det till en kund, dvs en kontaktperson på ett 
företag. Därefter skapas sedan bilder och till dessa bilder anges arbetstid. Vid 
generering av fakturor och ekonomiska rapporter används den arbetstid bilden 
tagit att göra för att räkna ut kostnaden för ett projekt.

2. Sökbar bilddatabas.

För att enkelt kunna finna bilder i databasen ska det skapas en sökfunktion 

1 Se bilaga Projektplan 
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som söker direkt efter bilder utan att man ska behöva gå igenom de olika 
projekten och kunderna. Om man är inloggad i systemet kommer det finnas 
möjligheter att ändra information. Exempelvis ta bort bilder, koppla bilder till 
projekt osv. Är man inte inloggad i systemet kommer användarens möjligheter 
att vara begränsade i den mån att ingen information om arbetstid eller 
ekonomi blir tillgänglig. Det kommer ej heller vara möjligt att ta bort bilder och 
projekt från databasen.

3. Ekonomiska rapporter.

Målet med de ekonomiska rapporterna är att skapa ett fungerande 
kundreskontra, dvs  en sammanställning över kundfordringar som är upplagd 
på ett sådan sätt att det enkelt går att följa upp förfallodatum och belopp. 
Andra ekonomiska rapporter av intresse är månadsrapporter, årsrapporter 
samt rapporter baserade på olika kunders projekt. Exempelvis går det lätt att 
se hur mycket en viss kund har blivit fakturerat föregående år jämfört med det 
aktuella året. All ekonomisk information om intäkter i den aktuella firman 
kommer att finnas samlad i databasen. Det är ett medvetet val att firmans 
utgifter inte finns med i examensarbetet då detta arbete skulle växa sig alltför 
stort.

Projekthanteringssystemets arbetsflöde

Syfte
Under det andra året på utbildningen valde jag inriktning mot grafisk design. Därmed 
valde jag bort inriktningen mot webbprogrammering. Jag kände att jag ville 
komplettera min utbildning med ett projekt som riktar sig mot Internet och 
programmering. Syftet med examensarbetet är till största delen för att jag vill ha en 
djupare kunskap och mer erfarenhet av att arbeta med webbprojekt men även att jag 
efter utbildningen vill ha en färdig produktion att använda i min portfolio.

Ruby on Rails är en förhållandevis ny och spännande teknik för att skapa dynamiska 
hemsidor. I skrivandes stund, när produktionsdelen av mitt arbete är färdigt inser jag 
att jag inte kunde ana hur rätt jag hade. Ett körbart system kan tas fram på mycket 
kort tid och det möjliggör bland annat tidig feedback från användare och utvecklare. 
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När mitt examensarbete är färdigt räknar jag med att ha skaffat mig utökade 
erfarenheter inom planering, problemlösning och projekthantering för denna typ av 
projekt.

Utöver nya kunskaper och erfarenheter har jag ett stort behov av systemet i min 
egen firma, då jag efter min utbildning med stor sannolikhet står i begrepp att 
expandera min verksamhet.

Metod
Att sitta på rollen både som beställare och utvecklare av ett system har skapat en 
situation där gränsdragning för funktionalitet, användarvänlighet och utseende inte är 
självklar. Efterhand som examensarbetet fortskridit har det blivit tydligt hur viktigt det 
är med en väldefinierad projektplan innan arbetet påbörjas. Såhär i efterhand kan jag 
tycka att den skulle varit mer detaljerad. Det går inte att komma ifrån det faktum att 
vissa funktioner och detaljer i arbetet har blivit annorlunda pga att det helt enkelt har 
varit lättare att göra det på ett annat sätt jämfört med hur det var tänkt att fungera 
från början.

Då jag tidigare arbetat med bildretuschering i min enskilda firma hade jag en mycket 
god bild av vad jag ville ha ut av ett projekthanteringssystem. Min egen erfarenhet av 
att vara småföretagare är det som till allra största del ligger till grund för hela 
examensarbetet. Samtidigt så inser jag att arbetet riskerar att bli lite för snävt om jag 
inte har en dialog med utomstående under utvecklingsarbetet. Jag tog mycket tidigt 
kontakt med en fotograf och en grafiker, båda två småföretagare. Deras roll skulle 
vara att beskriva sina egna behov av ett projekthanteringssystem och löpande 
kommentera mitt arbete. Samarbetet fungerade inte riktigt som jag hade hoppats, 
eftersom ingen av dem hade någon erfarenhet av att utveckla något liknande system. 
Det var först i slutet av projektet som jag tyckte att de bidrog till att föra systemet 
framåt genom de frågor de ställde till mig när projekthanteringssystemet inte 
fungerade såsom de förväntade sig.

Tidsplanen som upprättades i samband med att projektplanen skrevs blev styrande 
för hela projektets arbete. Jag ville börja med att få en övergripande blick av allt som 
skulle göras. Allt eftersom projektet sedan delas upp i olika delar som sedan i sin tur 
bröts ner i ännu mindre delar osv. På detta sätt minimerade jag risken att lägga ner 
för mycket tid på ett område för att sedan inte hinna med allt jag ville inom ett annat 
område. Rent praktiskt innebar detta för mig att mitt arbete tog sitt började med 
utformningen av databasen. En MySQL-databas är uppdelad i olika tabeller där 
exempelvis alla användare, och information om dessa, sparas i en tabell där var och 
en tilldelas ett unikt id. Varje ny rad i tabellen är synonymt med en ny användare. 
Nästa tabell i databasen kan vara avsedd för de bilder som sparas i databasen. Även 
i denna tabell ges varje post (dvs bild) ett unikt bild-id. I denna nya tabell skapas det 
även en kolumn där varje bild kopplas ihop med en användare genom att användare-
id anges vid respektive bild. Se nedanstående bild.
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I denna bild illustreras hur användaren “peter” via sitt id är sammankopplad med bilden som har id 3.

Risker
Den enda risk som jag tog med examenarbetet var beslutet att genomföra det 
ensam. Tanken med mitt val av examensarbete är att när det är färdigt ska jag ha ett 
fullt fungerande projekthanteringssystem tänkt att användas i min egen firma. Det 
färdiga systemets omfattning ska ha är inte såpass stort att det hade krävts fler 
personer för att kunna genomföra det.

När man arbetar ensam blir man tvingad att lära sig allting som rör projektet. Det 
medför att arbetet stundtals går riktigt långsamt framåt. Fastnar man med någonting 
under utvecklingsarbetet finns det ingen som man kan rådfråga. Men hjälp finns alltid 
att få, inte minst via Internet. Det finns otaliga resurser i form av övningar, forum mm 
som man lätt kan få hjälp via.

Ett något större problem som uppstod under arbetets gång var brist på motivation. 
Arbetet med examensarbetet fick en flygande start eftersom allt var nytt och varje 
framgång var rolig. Halvvägs in i arbetet, när en del av arbetet började gå på rutin tog 
motivationen slut. Det var verkligen som om all kraft och inspiration tog slut. Jag vill 
påstå att det är lättare att finna motivation om man är flera som arbetar med samma 
projekt. Dessutom utvecklas arbetet snabbare och därmed blir det roligare. Man 
känner också ett ansvar inför de andra gruppmedlemmarna att prestera något. 
Samma sak gäller det faktum att jag själv är beställare av arbetet. När det inte finns 
någon annan att svara inför under arbetets gång är det lätt att motivationen tryter när 
det inte går så bra.

Ekonomi
Ett krav som alltid finns med när man ska utveckla ett system, såsom det jag har 
gjort, är att det måste finnas ekonomi i det. Med det menar jag att någon måste vilja 
betala för att använda produkten. Om man själv är slutanvändaren måste produkten 
löna sig exempelvis genom ökad effektivitet. Givetvis råder det helt andra 
omständigheter när det görs i en högskolas regi. Detta projektet har inte haft kravet 
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att det ska bära sig ekonomiskt. Istället är det inlärningen som varit det primära 
kravet.

All programvara som under examensarbetets gång har använts för att utveckla och 
dokumentera mitt projekthanteringssystem är gratis att använda och finns att ladda 
ner från Internet. Det vore rimligt att jag hade ställt detta som ett krav när jag började 
planera arbetet, men den tanken slog mig aldrig eftersom jag från början visste att 
det inte skulle kosta någonting. Givetvis finns det utvecklarverktyg som kostar att 
använda sig av, exempelvis Borlands CodeGear 3rdRail2, men vad detta erbjuder för 
extra funktioner som exempelvis det kostnadsfria utvecklingsverktyget Aptana3 är jag 
inte tillräckligt insatt i för att uttala mig om. På Aptanas hemsida finner man en 
jämförelse4 mellan bland annat Aptana och 3rdRail, där man vid en snabb överblick 
får intrycket av att Aptana erbjuder mer funktionalitet än dess konkurrenter. Då denna 
jämförelse inte kommer från en oberoende källa bör den kanske tas med en nypa 
salt, eller åtminstone läsas med dess källa i åtanke. Aptanas utvecklarmiljö är mer än 
tillräckliga för mig och jag kan inte se någon anledning till att byta till något annat 
program till nästa projekt jag tar mig an.

Aptana, tillsammans med Ruby on Rails och MySQL är alla program med öppen 
källkod, eng. Open Source. Detta innebär att källkoden, dvs grundstommen i 
programmen, finns tillgängliga för vem som helst att läsa, modifiera och 
vidaredistribuera. Det står alltså fritt för vem som helst att modifiera exempelvis 
Aptana så att det passar de egna behoven. Denna typ av modifikationer går ofta 
tillbaka till ursprungsprojektet där de kan bli en del av den officiella versionen av 
programmet. Oftast finns det en eller ett fåtal personer som alltid har sista ordet 
angående vad som blir en del av den officiella versionen av ett Open Source 
program.

2 http://www.codegear.com/products/3rdrail/
3 http://www.aptana.com/
4 http://www.aptana.com/rails#features
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Veckorapporter

Kursstarten för examensarbetet började i början av fyra 2008. Den första delen av 
examensarbetet löpte över 15 veckor där det i slutet av varje vecka skrevs en rapport 
över veckans arbete. Detta är en sammanfattning av dessa rapporter.

Vecka 4
Den första veckan har helt och hållet varit inriktad på att jag skulle lära mig 
grunderna i Ruby on Rails. Det var inget självklart val för mig att välja ett för mig helt 
okänt programmeringsspråk, men då jag hade hört en del om det kändes det mycket 
intressant. För att lära mig Ruby on Rails och hur man kan lägga upp ett projekt med 
detta, lånade jag två böcker5 som jag hade för avsikt att ta mig igenom så snabbt 
som möjligt.
Efter en veckas inledande övningar var jag mycket nöjd med mitt val av Ruby on 
Rails, om än lite frustrerad av att jag var tvungen att fortsätta mina studier av det 
innan jag var redo att komma igång med mitt eget arbete.

Vecka 5
Denna veckan fortsatte jag med mina fördjupningar i Ruby on Rails med hjälp av de 
böcker jag har lånat och övningar på Internet. Jag fick upp ögonen för hur enkelt det 
ska vara att implementera AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) med Ruby on 
Rails. AJAX är en samling olika tekniker man kan använda sig av för att skapa 
hemsidor med med bättre interaktivitet. Jag bestämde mig för att använda AJAX i 
mitt arbete där jag finner det lämpligt.

Vecka 6
Arbetet med det egna systemet kom igång denna veckan. Med hjälp av Ruby on 
Rails har databasstrukturen blivit bestämd. Jag fick även igång en fungerande 
inmatning av data till databasen som är fullt fungerande, men inte alls så som det ska 
se ut när systemet är färdigt. Till detta använde jag Ruby on Rails inbyggda 
funktioner som är avsedda för att man snabbt ska komma igång med sitt arbete. Jag 
hade även mitt första handledarmöte denna veckan som både jag själv och min 
handledare tyckte gick bra. Jag försökte dels få igång lite AJAX-funktionalitet och 
spara bilder i databasen för att visa upp på handledarmötet, men misslyckades tyvärr 
med båda delar. Bilden nedan visar en lite förenklad bild av hur databasstrukturen 
ser ut.

5 Rails Solutions – Ruby on Rails Made Easy – Justin Williams (2007)
Build.Your.Own.Ruby.On.Rails.Application – Patrick Lenz (2007)
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Vecka 7
Handledarmötet den föregående veckan gav mig inspiration att tänka i lite större 
banor än vad jag tidigare har gjort. Det är först i denna veckan som jag på allvar har 
funderat över hur jag bäst ska utforma systemet för att detska ha möjlighet att bli ett 
fleranvändarsystem med inloggning för vanliga användare, men även en inloggning 
för kunder.
Jag arbetade vidare med AJAX-funktionalitet och fick ordning på det som inte 
fungerade i vecka sex. Har i liten skala börjat med CSS-kod för att bestämma layout 
och utseende på mitt system. CSS står för Cascading Style Sheet och är en stilmall 
som beskriver hur text och objekt ska visas i en webläsare.
Det var problem med motivationen denna veckan. Antagligen var det för att de tre 
första veckorna var ganska intensiva och luften helt enkelt gick ur mig.

Vecka 8
Pga sjukdom gjordes knappt någonting alls denna veckan. Frustrationen över att 
ligga nerbäddad med feber förde dock det goda med sig att bristen på motivation 
som jag kände i förra veckan försvann helt.

Vecka 9
Jag lyckades under veckan arbeta fram ett system som i stora drag börjar likna det 
som kommer att bli det färdiga systemet, men givetvis är allting än så länge väldigt 
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grovhugget. Jag har lagt ner ganska mycket tid på AJAX-funktionerna, men känner 
att det inte är särskilt produktivt eftersom jag finner det svårt att arbeta med. Jag 
bestämde mig därför att lågprioritera AJAX.

Den glädje jag kände under de tre första veckornas arbete har tyvärr försvunnit en 
del även om Ruby on Rails fortfarande känns som ett system som passar mig 
utmärkt att arbeta med. Stundtals har det känts jobbigt att det är ett, för mig nytt 
programmeringsspråk och att mycket tid läggs på att läsa och testa nya saker istället 
för att mer aktivt skapa mitt projekthanteringssystem.

Vecka 10
Hanteringen av bilder tog ett stort kliv framåt denna veckan. Det kändes verkligen 
som om ett stort hinder är röjt ur vägen. annars präglades denna veckan av 
uppgivenhet. Kanske var det för att jag fick ett mycket intressant jobberbjudande som 
gjorde att motivationen försvann. Skulle jag efter mina studier välja detta jobbet 
kommer jag inte ha någon som helst nytta av mitt projekthanteringssystem mer än 
nyttan av att ha gjort det och kunna använda som en del av mitt CV någon gång 
framöver.

Vecka 11
Det var handledarmöte och delexamination denna veckan och det gick verkligen som 
jag förtjänade efter de föregående veckornas dåligt motiverade arbete. En jämförelse 
med tidplanen i projektplanen visar dock jag inte ligger så långt efter i tidplanen, men 
jag borde vid den här tidpunkten trots allt ha kommit lite längre.
Under veckan som gått har jag försökt att rensa upp i den kod jag tidigare har skrivit 
och som jag inte var så nöjd med. Detta för att göra koden lättare att följa både under 
arbetets gång men även för att det ska vara lättare för utomstående att följa.

 Jag tog det lite märkliga beslutet att mitt i examensarbetet prova en ny texteditor 
som jag blev rekommenderad. En texteditor är ett datorprogram för att redigera text, i 
mitt fall är det ett program som är anpassat för att programmera med. Det 
resulterade i nästan en hel dags förlorad arbetstid och slutade med att jag gick 
tillbaka till det program som jag använde sedan tidigare.
AJAX gick från att vara lågprioriterat till att helt plockas bort från dagordningen. Det 
hade varit roligt om det kunde användas på ett snyggt sätt, men det tillförde 
egentligen ingenting funktionellt till systemet och plockades därför helt bort.

Vecka 12
Motivationen och arbetsglädjen återkom denna veckan. Det kändes som om arbetet 
gick framåt igen efter att ha stått still allt för länge. Jag kom i fas med min planering 
denna veckan. Kanske var inte allt så snyggt utfört som det borde vara, varken 
utseendemässigt och funktionsmässigt, men alla enligt tidplanen planerade 
funktioner fanns med.
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Jag hann denna veckan med att skapa en sökfunktion till bilddatabasen som på ett 
enkelt sätt direkt fungerade över förväntan. Även de ekonomiska rapporterna som 
ska genereras automatiskt påbörjades denna veckan.

Vecka 13
Jag arbetade vidare med funktionerna i mitt projekthanteringssystem denna veckan. 
Det kändes i slutet av denna veckan som om det fanns mycket arbete kvar att göra 
innan systemet skulle vara färdigt. Men samtidigt hade jag ganska bra koll på hur det 
mesta skulle göras för att allt skulle fungera. Det fanns inte så många 
programmeringstekniska frågetecken kvar. Undantaget var CSS-kodningen som jag 
inte hade någon egentlig koll på hur det bäst ska göras. Men jämfört med resten av 
programmerandet visste jag att CSS-koden skulle bli lätt att göra.

Det återstående arbetet delade jag upp i två delar. Den ena delen handlar om att 
förbättra funktionaliteten i projekthanteringssystemet. Den andra delen var att arbeta 
vidare med det grafiska gränssnittet och därmed även användarvänligheten.

Vecka 14
Nu när hela stommen för systemet var gjort har arbetet mest gått ut på att snygga till 
och färdigställa funktioner och arbeta med gränssnittet.
 
En sak som är värd att nämna är att jag teoretiskt löste hur tidtagningen av 
arbetstiden ska fungera på ett elegant sätt. I projektplanen har jag nämnt att i mån av 
tid kommer jag göra detta genom att skriva ett litet program skrivet i flash. Men 
istället kommer jag göra detta direkt med Ruby on Rails med hjälp av databasen. När 
man startar tidtagningen ska tidpunkten för detta sparas i databasen. När man sedan 
stoppar tidtagningen jämförs denna nya tidpunkt med när tidtagningen startades och 
mellanskillnaden sparas som arbetstid till den aktuella bilden.

Vecka 15
Handledarmötet och delexaminationen i gick bra denna veckan. Jag kände det själv 
och min handledare påpekade att det gick mycket bättre för mig denna gången 
jämfört med den förra delexaminationen.
Det område som behövde mest uppmärksamhet nu var de ekonomiska rapporterna 
som ska gå att hämta ur systemet.

Vecka 16
Jag gjorde färdigt tidtagningsfunktionen och den fungerade alldeles förträffligt när 
den blev klar.
Jag var vid gott mod denna veckan fastän jag kände att vad jag än gjorde med mitt 
projekthanteringssystem så tog det för lång tid. Det hade varit intressant att arbeta 
parallellt med någon som utvecklar något liknande system för att jämföra tiden det tar 
att utveckla mitt system.
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Veckan arbete gick till största del ut på att få ordning på utseendet på systemet samt 
de ekonomiska rapporterna.

Vecka 17
Halva arbetstiden denna veckan gick åt till att arbeta med navigationen och 
gränssnittet i systemet. Jag lade ner ganska mycket tid på att rensa upp i CSS-filen 
som jag skrivit ihop. För dåligt planerat arbete har lett till att den har blivit lite 
ostrukturerad och en del ologiska bitar har ändrats så att det enklare ska gå att 
förstå.

Vecka 18
Inför examinationen i denna veckan var inloggningen till systemet det sista jag 
ordnade. Om man inte är inloggad i systemet kan man fortfarande titta på bilder och 
även lägga till bilder, men det går inte att komma åt någonting som har med arbetstid 
eller ekonomi att göra. Det går inte heller att ta bort några bilder ur systemet.
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Reflektion

Genom mitt examensarbete har jag fått djupare insikt i projekt som använder sig av 
Internet som distributionskanal.

Projekt och produktionsprocesser
Det som skiljer mitt projekt från många andra projekt, är att jag har varit ensam med 
att utveckla det. Alltifrån idé och kravspecifikation till planering och genomförande har 
jag gjort på egen hand. Detta har fört med sig fördelar såväl som nackdelar.

Det var inte ett självklart val att arbeta ensam med examensarbetet eftersom det 
följer en del negativa konsekvenser med ett sådant beslut. Att ensam arbeta med alla 
problemställningar är jobbigt, eftersom det tar mycket tid i anspråk, men även för den 
mentala stress man känner när problem uppstår. Vid arbete i en grupp är det 
sannolikt att en annan gruppmedlem kan hjälpa till.

I en lärande situation, såsom ett examensarbete finns det även fördelar med att 
arbete ensam. Man blir tvingad att själv ta itu med de problem som uppstår och 
tappar inte kontrollen över någon del av arbetet. En webbprogrammerare som 
arbetar med ett projekt mot kund, får givetvis inte samma friheter i en 
problemlösningssituation för personlig kunskapsutveckling. Här är tidsaspekten av 
helt annan betydelse, eftersom en beställare av ett webbprojekt enbart är intresserad 
av den färdiga produkten och inte av programmerarens personlig utveckling.

Projekthantering

Eftersom jag har varit ensam med det här examensarbetet har projekthantering inte 
varit något som har tagit någon speciell tid i anspråk. Eftersom jag inte har någon 
slutkund eller beställare utöver mig själv har det inte funnits någon utomstående vars 
önskemål jag har behövt ta ställning till. Istället har jag vid ett flertal tillfällen under 
arbetets gång tagit en paus för att reflektera över hur arbetet fortskrider. Uppfyller 
mitt arbete de mål och förväntningar som jag har? Kommer  det färdiga 
projekthanteringssystemet att ha de funktioner som jag angav i min projektplan? 
Ligger min egen kunskapsutveckling på en rimlig nivå? Genom dessa frågor hade jag 
möjlighet att justera mitt arbete för att det skulle bli ett bra examensarbete.

Kunskapsutveckling

När examensarbetet påbörjades hade jag inga förkunskaper alls i Ruby on Rails. Ett 
flertal kurser och projekt under utbildningens gång har gett mig grunderna inom 
webbprogrammering. Främst är det grundkursen i JAVA-programmering och kursen i 
PHP-programmering som jag tänker på. Utan att ha läst dessa kurser tidigare hade 
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mitt val av examensarbete varit mycket svårare att genomföra. Antagligen hade jag 
inte kommit på tanken ens.

Ruby on Rails är ett sk ramverk som baserar sig på programmeringsspråket Ruby. 
Ett ramverk är enkelt uttryck ett färdigt system som är skapat för att underlätta 
utvecklingsarbeten av nya system, program och hemsidor.

Skaparen av Ruby, Yukihiro Matsumoto, hade som filosofi att människan skulle stå 
mer i fokus än datorerna. En av följderna av detta är att programmeringsspråket 
Ruby är gjort för att mer efterlikna hur människor pratar och tänker istället för hur 
datorlogik är uppbyggd. Detta har för min del gjort att jag har haft lätt att lära mig hur 
man programmerar i Ruby vilket har gjort arbetet roligare.

För att tydliggöra skillnaden mellan Ruby och i detta fallet Java har jag i 
nedanstående bild skrivit tre rader kod i Ruby respektive Java. Denna kod gör exakt 
samma sak i respektive språk. Den skriver ut texten ”Hello” tio gånger, varje gång på 
en ny rad. För en van programmerare är Java-koden säkerligen lika enkel att tyda 
som koden skriven i Ruby. För en mindre erfaren programmerare är Ruby-koden 
mycket enklare att ta till sig. Inte minst bör det nämnas att det är mindre kod som 
behöver skrivas för att åstadkomma samma sak. I exemplet nedan spelar det kanske 
mindre roll, men i ett stort projekt finns det mycket tid att spara.

En annan förklaring till att det har varit så lätt för mig att använda sig av Ruby on 
Rails, är att jag har erfarenhet av programmering sedan tidigare. Logiken i 
programmeringen, oavsett programmeringsspråk, följer samma mönster. Har man 
väl lärt sig grunderna i exempelvis JAVA, är det mycket lättare att ta till sig ett nytt 
programmeringsspråk.

Saker jag skulle vilja göra men inte hann med 
Även om jag, i princip, hade ett helt komplett system enligt projektplanen, har det 
under arbetets gång väckts mycket tankar och idéer om hur jag kan vidareutveckla 
systemet.
Jag har under arbetets gång försökt utföra arbetet med systemet på ett sådant sätt 
att det ska vara enkelt att lägga till nya funktioner till det färdiga systemet. Det skulle 
exempelvis kunna vara en planeringsmodul där arbetet i olika projekt planeras för ett 
flertal användare. Med lätthet skulle man även kunna lägga till en administrationsdel 
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där man på ett smidigare sätt kan hantera användare, utforma fakturor och 
ekonomiska rapporter efter egen smak. Jag har i mitt arbete, så långt jag har känt att 
det är möjligt att motivera det, försökt hålla mig till min ursprungliga projektplanen. 
Givetvis har det skett lite förändringar efterhand (tillägg och omarbetningar). 
Omarbetningarna har varit en del i utvecklingen av arbetet och det har inte inneburit 
någon avgörande skillnad för funktionerna i det färdiga systemet. Att helt låsa fast 
ramarna för ett sådant här arbete från början begränsar kreativiteten på ett 
meningslöst sätt. 

Kundreskontra
De ekonomiska rapporterna som systemet generar fyller sina tänkta funktioner väl. 
Däremot uppfylls inte riktigt det planerade kundreskontra som är angivet i 
projektplanen6. Kundreskontrats funktion är att det ska vara en översikt över de 
kundfordringar som ett företag har. Det bör vara uppbyggt på ett sådant sätt att man 
lätt kan hitta förfallodagar och kundfordringar. Mot slutet av examensarbetet fick jag 
tidsbrist och tog då beslutet att inte inkludera kundreskontra i systemet. Inom de 
givna tidsramarna för examensarbetet hade detta enbart resulterat i en halvfärdig 
funktion. Denna tid bedömde jag var bättre investerad i resten av systemet. Nyttan av 
ett kundreskontra direkt kopplad till detta system bedömer jag fortfarande som 
mycket stor, eftersom det är ett utmärkt komplement till ett redovisningsprogram. Jag 
har aldrig haft för avsikt att med mitt projekthanteringssystem göra anspråk på att 
utföra funktioner som redovisningsprogram utför. Det skulle bli ett mycket större 
projekt med helt andra förutsättningar.
 

Anpassning till andra webbläsare
Plattformen för att använda sig av det färdiga projekthanteringssystemet är en vanlig 
webbläsare, dvs ett program man använder sig av för att titta på hemsidor på 
Internet. Exempel på några vanlig webbläsare är Internet Explorer, Firefox och 
Safari. Med andra ord är det fullt möjligt att använda sig av 
projekthanteringssystemet från vilken webbläsare som helst och för att göra saken 
ännu bättre så har det inte heller någon betydelse vilken plattform som används 
(exempelvis PC, Mac eller Linux). Att skapa en sida som alla webbläsare tolkar 
identiskt, gällande utseende, kräver lite mer arbete. Olika webbläsare tenderar att 
tolka grafiska element lite olika vilket gör att bla färger, typsnitt och positioner för 
objekt kan variera.

Mitt projektarbete är tänkt att användas av ett fåtal användare och hänsyn har därför 
inte tagits till att det ska fungera felfritt i alla webbläsare. Jag har anpassat systemet 
helt och hållet för att det ska fungera felfritt i Mozilla Firefox 2.0. Hade systemet riktat 
sig mot en bred användarskara hade det inte räckt att anpassa det för enbart en 
webbläsare, men i detta fall är det helt enkelt en frihet jag har tagit mig. 

6 Se bilaga Projektplan 
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Användarmanual
Även om det inte hade så hög prioritet för mig under arbetets gång, hade jag gärna 
sett att jag hade hunnit göra en användarmanual. Manualen skulle vara en steg för 
steg anvisning som visar hur man lägger till företag, kunder, projekt och bilder i 
systemet. Även hur man lägger till arbetstid till bilder för att sedan skriva ut fakturor 
och ekonomisk statistik. Eftersom det löpande arbetet med registrering av bilder och 
arbetstid i systemet kommer att vara mycket enkelt att utföra, behöver en 
användarmanual inte vara så omfattande utan snarare kort och koncis. Om det 
framöver skulle bli aktuellt med en användarmanual kommer den isåfall att finnas 
tillgänglig direkt via systemet, antagligen som en länk att trycka på för att ett nytt 
webbläsarfönster ska öppna sig och presentera instruktionerna.

Utvecklarmanual
En helt annan typ av manual som egentligen är mycket viktigare att ta fram, är en 
utvecklarmanual. Sannolikheten för att projekthanteringssystemet kommer att 
utvecklas är mycket stor. När projekthanteringssystemet tas i bruk, kan det visa sig 
att det är ofullständigt eller att vissa moment kan förbättras. Ett annat scenario, som 
antagligen och förhoppningsvis är ofrånkomligt, är att mina behov av systemet 
förändras. Exempelvis kan det vara att man vill ta betalt för försäljning av varor 
istället för tjänster, eller att kostnaden inte är baserad på arbetstid eller kanske inte 
ens är relaterad till bilder. Oavsett vilka förändringar som kan komma att behöva 
göras, stora som små, så kan det vara problematiskt att utföra dessa förändringar om 
några års tid. Det är med andra ord inte nu som en utvecklarmanual behövs, utan 
snarare om ett eller två år.

Vad ska då en utvecklarmanual innehålla för att inte vara varken bristfällig eller 
överarbetad? Först och främst behövs en dokumentation av databasens uppbyggnad 
och hur den är tänkt att fungera. Detta görs lämpligen grafiskt med en förklarande 
text. Nästa steg borde vara en generell beskrivning av hur sidorna som genereras av 
Ruby on Rails är uppbyggda, dvs tanken och logiken bakom. En förteckning över de 
variabler som används och hur de fungerar är mycket viktig. En variabel är en 
platshållare för ett värde som förändras beroende på hur man använder sig av ett 
program eller system. Exempelvis använder jag mig av en variabel i mitt system som 
heter ”activeImage”. När man loggar in i projekthanteringssystemet har denna 
variabel inget värde, den är helt enkelt tom. Men om man startar 
tidtagningsfunktionen på en bild tillskrivs variabeln det id-värde som den aktuella 
bilden har. När tidtagningen sedan stoppas sparas arbetstiden till rätt bild i 
databasen med hjälp av variabeln.

Till Ruby on Rails finns det många olika sk Gems man kan installera på sin server. 
Gems är med andra ord plugins till Ruby on Rails. Dvs genom att installera dessa 
Gems lägger man till extra funktion till Ruby on Rails. Jag har installerat två extra 
Gems i mitt system. En för att underlätta hanteringen av bilder i en databas som 
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heter file_column7 och en Gem för att på ett mer användarvänligt sätt hantera 
inmatningen av data i ett formulär. Denna gem heter Related Select Forms plugin8.  
Dokumentationen av dessa gems finns tillgänglig på Internet och bör inkluderas i en 
utvecklarmanual. 

Personliga aspekter
Förutom all ny faktakunskap som jag har lärt mig vid genomförandet av 
examensarbetet har jag även lärt mig mycket om hur jag själv fungerar. Jag är sedan 
tidigare van att arbete i projekt, både ensam och i grupp. Men detta är första gången 
som jag arbetar ensam  med ett större projekt. De erfarenheter som jag har dragit av 
detta arbetssättet är både positiva och negativa.

På den positiva sidan bör nämnas att jag har lärt mig en hel del om hur jag fungerar i 
en sådan här situation. Något som säkert kan visa sig vara värdefullt framöver. Med 
erfarenhet som egen företagare har jag lärt mig att anpassa mina arbetstider så att 
det det så bra som möjligt passar ihop med mitt privatliv. Genom att arbeta ensam 
med examensarbetet har jag även haft möjlighet att anpassa mina min studietid så 
att det passar mig så bra som möjligt.

Den negativa sidan av mitt sätt att arbeta med examensarbetet är att jag under 
arbetets gång har upplevt perioder när jag har varit dåligt motiverad. Detta hade 
många gånger kunnat avhjälpas genom att samarbeta med andra, något som har 
varit svårt när jag är ensam i mitt examensarbete. 

Huruvida jag kommer att arbete ensam på större projekt framöver kommer helt att 
avgöras av projektets karaktär.

En sak av stor vikt som jag tar med mig från arbetet med examensarbetet till nästa 
projekt är hur viktigt det är att ha en god planering och kontinuerlig dokumentation 
över det arbete som utförs. Jag hade personligen kunnat bespara mig åtskilliga 
timmars arbete, kanske även dagar, om jag hade gjort vissa saker annorlunda. Jag 
skulle fört noggranna anteckningar över mitt arbete dag för dag. Det som jag har 
saknat är:

 Några skrivna rader vid slutet av varje arbetsdag som beskriver vad jag har 
gjort under dagen.

 En förteckning över de funktioner och variabler som jag använder mig av, 
samt en kort beskrivning av hur de fungerar.

 En skiss över gränssnittet som förklarar hur det är uppbyggt som hade gjort 
det mycket enklare när man vill göra förändringar eller justeringar i det.

Om detta hade gjorts kontinuerligt under arbetets gång hade det inte bara underlättat 
arbetet. Jag hade även fått en nästintill komplett utvecklarmanual på köpet. Om jag 

7 http://www.kanthak.net/opensource/file_column/
8 http://www.railslodge.com/plugins/194-related-select-forms
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hade varit bättre på dokumentationen i examensarbetet hade jag antagligen också 
varit mycket bättre på att skicka in mina veckoreflektioner till min handledare i tid, 
eftersom det skulle kräva mycket mindre arbete att skriva dem.
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Slutord

Examensarbetet

Nu när mitt projekthanteringssystem är färdigt är jag nöjd med hur det ser ut och 
fungerar. Jag är även nöjd med de kunskaper jag har fått dels inom 
webbprogrammering med Ruby on Rails men även med de erfarenheter jag har fått 
av att arbeta ensam med denna typen av projekt. Med mina nya kunskaper har jag 
fått massvis med idéer om hur jag skulle kunna bygga ut systemet till att omfatta 
mycket mer än vad det gör idag. Tyvärr är det väl så att det blir svårt att finna tid till 
att utveckla det vidare.

De problem som uppstod för mig i mitt arbete går på ett eller annat sätt tillbaka till att 
jag av någon anledning tappade motivationen i den fjärde arbetsveckan. Det var först 
fyra veckor senare som arbete blev riktigt roligt och givande igen.

Jag är mycket nöjd med mitt val av examensarbete och ser fram emot den dagen då 
jag kommer att börja använda mitt nya projekthanteringssystem i min firma.

Medieteknik
Jag är mycket nöjd med mitt val av utbildningen Medieteknik. Under de tre åren som 
jag har studerat har jag haft mycket stora möjligheter att utforma utbildningen så att 
den har passat mina behov. Detta har möjliggjorts av ett mycket flexibelt upplägg av 
programmet och dess kurser. Nackdelen detta har fört med sig är att det är få fasta 
punkter i utbildningen och planering och framförhållning från BTH:s sida lämnar 
mycket att önska.
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Ordlista

CSS
En förkortning av Cascading Style Sheets, på svenska kallat stilmall. Detta är en 
teknik som används inom webbproduktion som möjliggör en lättuppdaterad struktur 
av grafiska element på en hemsida.

MySQL
En av de mest spridda databashanterarna. Det är en fri programvara, dvs det kostar 
ingenting att använda sig av den.

Ruby
Ett programmeringsspråk med sitt ursprung i Japan

Ruby on Rails
Ett ramverk till programmeringsspråket Ruby. 

Källförteckning

http://www.kanthak.net/ope  nsource/file_column/  

http://www.railslodge.com/plugins/194-related-select-forms

Rails Solutions – Ruby on Rails Made Easy – Justin Williams (2007) 
ISBN:1590597524 

Build Your Own Ruby On Rails Application – Patrick Lenz (2007) ISBN:0975841955 
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Projekthanteringssystem
Johan Nihlén 

Bilagor

Faktureringssystem med kundreskontra 

Bakgrund 
Bakgrunden till mitt val av kandidatarbete har sin grund i två olika arbeten som jag 
tidigare har producerat under min utbildning på Medieteknik på BTH. 

Ett faktureringssystem med uppläggning av projekt bestående av olika delposter, 
med tillhörande automatiska fakturering. Detta gjordes med PHP-programmering mot 
en MYSQL-databas. Anpassat för ett litet företag utan några kopplingar mot vare sig 
kunder eller andra system. Efter att arbetet presenterades på BTH har det gjorts 
några mindre förändringar i det och efter detta har det använts regelbundet av mig 
själv då jag har en enskild firma där jag arbetar med bildretusch och 3d-grafik. 

4. En bilddatabas gjord med hjälp av flash (actionscript) mot en MYSQL-databas. 
Vid start av detta arbete hade jag, liksom fallet med faktureringssystemet, 
förhoppningen att jag skulle ha nytta av det vid sidan av studierna. Så blev 
tyvärr aldrig fallet. Det blev ett separat system vid sidan av det som jag redan 
använde (faktureringssystemet), samtidigt som det blev ett ganska klumpigt 
system som det är svårt att göra ändringar i. 

Mål 
Jag ska skapa en databas med ett webgränssnitt som ska ha tre huvudfunktioner. 

 Faktureringsystem/orderhanteringsystem som ska bygga vidare på den 
befintliga databas som jag har idag. Automatisk generering av fakturor, 
offerter, vecko-, månads- och årsöversikter. Exempel på data som enkelt ska 
kunna plockas ut är antal projekt/kund, total ofakturerad tid som är registrerad 
i systemet, vanligast återkommande kund osv. 

 En sökbar bilddatabas som ska vara integrerad med faktureringsystemet, men 
som även ska hantera bilder som ligger i faktureringssystemet. Sökning efter 
bilder ska ske via bildnamn, projektnamn, kund, kontaktperson, datum, 
nyckelord. 

 Reskontran för att hantera kundprojekt och leverantörskostnader. Detta ska 
läggas upp så att varje kund har ett konto i databasen som i slutändan ska gå 
att stämma av mot bokföringen. Inga automatiska kopplingar mot bokföring 
kommer att göras. Syftet med reskontran är att ha en enkel översyn över de 
kunders om man har och kunna plocka ut info ifrån dessa, exempelvis hur 
mycket en viss kund har fakturerats I månaden under året som har gått, om de 
har betalat i tid, snittkostnad på projekt osv. 

25



Projekthanteringssystem
Johan Nihlén 

Om tid finns när det börjar gå mot slutet av produktionen ska jag även skapa en 
tidtagningsfunktion, antagligen i flash som ska kommunicera med samma databas 
som resten av systemet. Detta för att underlätta tidrapporteringen av de projekt som 
ligger i systemet. Det ska helt enkelt vara ett tidtagarur som ska gå att starta, pausa, 
stoppa och nollställa.

Jag har höga krav på både funktion och stabilitet för detta projektet. Det absoluta 
minimikravet jag har är att jag ska kunna använda det I min porfolio när jag efter 
mina studier har ska expandera min verksamhet I min egen firma. Sättet att visa upp 
systemet på kommer då att vara I form av en alternativ inloggning I systemet där 
man inte kan göra några betydande ändringar eller plocka fram siffror på olika 
projekt, kunder osv. 

Under utvecklingsarbetet har jag en samarbetspartner som jag ska diskutera ideér 
och lösningar med så fort jag har en stomme att visa upp. Förhoppningsvis kommer 
denna samarbetspartner (http://www.chestnut.se) att ta till sig systemet och vilja använda 
sig av det. 

Syfte 
Detta är ett ypperligt tillfälle för mig att fördjupa mig i webprogrammering, något som 
jag inte tidigare har gjort i den utrsträckningen som jag känner att jag vill. Jag har valt 
att göra detta arbete med Ruby On Rails, ett programmeringsspråk som jag inte har 
använt mig av tidigare för något projekt, men som jag redan har hunnit titta ganska 
mycket på. Sättet det är uppbyggt på tilltalar mig och jag ser framemot att lära mig 
hantera detta. Ett av huvudsyftena med detta projekt är med andra ord en 
ytterliggare fördjupning i webprogrammering. Det andra huvudsyftet är att skapa ett 
väl fungerande system för att hantera fakturor, bilder och kunder. Givetvis finns det 
många olika färdiga system att köpa för att göra just detta, och hade jag inte haft 
möjlighet att göra detta kandidatarbete nu, så hade det tyvärr varit mitt alternativ då 
det utanför högskolan hade varit för tidskrävande att utveckla ett eget system.
 
Projektmetod 
Efter att ha gjort en del efterforskningar har jag kommit fram till att Ruby On Rails är 
en alldeles utmärkt plattform för mig att bygga min databas med. En av de främsta 
anledningarna till detta är ett det är ett flexibelt system som det är lätt att göra 
förändringar i jämfört med exempelvis flash som länge var min plan. 

Tidplan 
För att få ordentlig fart på utvecklingsarbetet har jag för avsikt att lämna rapporter 
veckovis till min handledare, detta ska företrädesvis bestå av att visa upp själva 
databasen online tillsammans med min veckoreflektion. 

Arbetet delas upp i tre olika huvudblock. 
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Idéarbete, förproduktion: Eftersom jag har bestämt mig för att använda Ruby on 
Rails och detta är nytt för mig, går den första tiden åt till att sätta mig in i hur 
programmspråket fungerar. Litteratur för att åstadkomma detta har jag lånat och jag 
har även funnit många intressanta resurser på internet. Användarvänlighet måste 
ligga i fokus för mig genom hela arbetet och det är en av de viktigaste punkterna för 
mig i inledningen av arbetet. En lättnavigerad, logisk uppbyggd hemsida med en väl 
designad databasstruktur i grunden.

Produktion: Då inlärningskurvan är hög i början räknar jag med att det tar några 
veckor innan det känns som om arbetet tar fart, vilket kan vara viktigt att ha i minnet 
då min erfarenhet är att en känsla av att man inte kommer någonstans ofta smyger 
sig på när man ska lära sig nya saker. Detta blocket är det största blocket och vid 
inledningen av detta ska det inte finnas så många frågetecken kvar hur uppbyggnad, 
utseende och tillvägagångssätt ska se ut. 

Efterproduktion: Vi inledningen av detta block är det dags att färdigställa arbetet. 
Om det finns problem med vissa funktioner måste det nu tas ställning till om det 
accepteras som det är, fixas till eller göras om. Antagligen är många små design-
detaljer kvar som är tänkta att lösa med css.
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Översikt av tidsplanering 

v
4 Förproduktion studier av Ruby on Rails, design av 

databas, "funktionsdesign"
v
5 Förproduktion studier av Ruby on Rails, design av databas, 

"funktionsdesign" 

v
6 Förproduktion studier av Ruby on Rails, design av databas, 

"funktionsdesign" Handledarmöte 8/2

v
7 Produktion uppbyggnad av system m navigering, 

lägga till, ta bort, ändra poster
v
8 Produktion 

uppbyggnad av system m navigering, 
lägga till, ta bort, ändra poster 

v
9 Produktion 

uppbyggnad av system m navigering, 
lägga till, ta bort, ändra poster 

v
1
0

Produktion bilddatabas

v
1
1

Produktion bilddatabas 
13/3 - Handledarmöte, 
delexamination 1

v
1
2

Produktion bilddatabas 

v
1
3

Produktion 
generering av rapporter, fakturor, 
kundreskontra

v
1
4

Produktion 
generering av rapporter, fakturor, 
kundreskontra 

v
1
5

Efterproduktion ev tidtagning i flash 10/4 - Handledarmöte, 
delexamination 2

v
1
6

Efterproduktion färdigställa funktioner, arbeta med 
gränssnitt och användarvänlighet, css

v
1

Efterproduktion färdigställa funktioner, arbeta med 
gränssnitt och användarvänlighet, css 
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Examination examination
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Delexaminationer

Dessa läggs med fördel i samband med de två sista handledarmötena.

Delexamination 1: Då jag räknar med att vara mitt uppe i arbetet med 
bilddatabasdelen av arbetet är det främst den första delen av arbetet som 
delexamineras, dvs fakturerings- och orderhanteringsdelen. Funktioner och 
användarvänlighet är det som ska ligga i fokus på denna delexamination.

Delexamination 2: Bilddatabasdelen samt generering av rapporter, fakturor och 
hanteringen av kundreskontra ska delexamineras vid detta tillfälle. Även här är 
funktioner och användarvänlighet i fokus. 

Ekonomi 
Jag finner inga ekonomiska aspekter som jag bör ta hänsyn till vid inledningen av 
arbetet.

Risker
Eftersom jag arbetar helt själv med detta arbete finns det pga detta två olika risker 
som det gäller att uppmärksam på. Den först är att jag skulle fastna på någon punkt 
vad gäller de tekniska, programmeringsmässiga aspekterna av arbetet. I samråd 
med min handledare hoppas jag kunna råda bot på detta. 

Den andra punkten är att inspirationen till arbetet varierar upp och ner under arbetets 
gång. Detta är inget som är unikt när man arbetar ensam, utan förekommer givetvis 
även i andra situationer. I dagsläget har jag ingen direkt plan för om detta skulle 
inträffa på ett sätt som jag inte kan hantera. 
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Bildbilaga 1
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Bildbilaga 2
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