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Abstract 
Verendus System AB is a company focused on IT systems for caravans and motor 
homes. In their current situation, they have a business support tool, but they now 
want to offer a planning tool. The aim is to simplify the daily work for the retailers 
in the industry specialization. 
 
The work describes the techniques and the environment that is best suited for the 
development of the planning tool. With the help of the choices made in the initial 
stage, it describes how we develop a good foundation for the system. Then it 
processes the scheduling, which is the central part of the system. Here's how we, 
together with Verendus work out a schedule that is tailored to the technologies 
chosen and the audience that the planning tool should be adapted for. The report 
also discusses the theory of usability that we have used to create a good 
interaction with the users. 
 
In the current situation, there are plenty of tools for developing web-based 
applications. The report outlines some of the tools available for web development. 
We attach importance in testing JavaScript libraries so that the JavaScript 
development shall be facilitated. In the same time, it processes why we have 
chosen to use a calendar addition instead of creating our own calendar from 
scratch, and why we chose FullCalendar as our calendar addition. 
 
According to us the result is a good and functional foundation for a web based 
planning tool. The system handles events and all the data required for the events 
to be complete. The events are planned in a calendar that meets the requirements 
set by Verendus. The system is well suited for further development and is adaptive 
for their integration with future systems. 
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Sammanfattning 
Verendus System AB är ett företag som är inriktade på IT-system för husvagns- 
och husbilsbranschen. I dagsläget har de ett affärsstöd, men de vill nu erbjuda 
ytterligare ett system i form av ett planeringsverktyg. Syftet är att förenkla det 
vardagliga arbetet för återförsäljarna inom branschinriktningen. 
 
Arbetet beskriver de tekniker och den miljö som lämpar sig bäst för utvecklingen 
av planeringsverktyget. Med hjälp av de val som görs i det inledande stadiet 
beskrivs det hur vi utvecklar en bra grund för systemet. Sedan behandlas 
schemaläggningen som är den centrala delen av systemet. Här beskrivs hur vi 
tillsammans med Verendus arbetar fram en schemaläggning som är anpassad efter 
de tekniker som valts och den målgrupp som planeringsverktyget ska anpassas för. 
I rapporten redogörs det även för den teorin kring användbarhet som vi har 
använt för att skapa en god interaktion med användarna. 
 
I dagsläget finns det gott om hjälpmedel för att utveckla webbaserade 
applikationer. Rapporten redogör för några av de verktyg som finns tillgängliga 
vid webbutveckling. Vi lägger stor vikt i att testa JavaScript-bibliotek för att 
JavaScript-utvecklingen ska underlättas. Samtidigt behandlas varför vi har valt att 
använda oss av ett kalendertillägg istället för att skapa en egen kalender från 
grunden, och varför vi valde FullCalendar som vårt kalendertillägg.  
 
Vi anser att resultatet är en bra och fungerande grund för ett webbaserat 
planeringsverktyg. Systemet hanterar händelser och all data som krävs för att 
händelserna ska bli fullständiga. Händelserna planeras in i en kalender som 
uppfyller de krav som ställs av Verendus. Systemet är väl anpassat för 
vidareutveckling och är anpassningsbart för att kunna integreras med kommande 
system. 
 

Nyckelord 
Planeringsverktyg, branschanpassning, CodeIgniter, jQuery, FullCalendar, 
Användarvänlighet, AJAX, Objektorientering. 
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1 Inledning 
Det här arbetet genomfördes av författarna som en del av examensarbetet under 
utbildningen datateknik på Tekniska Högskolan i Jönköping. Ett flertal kurser från 
utbildningen har varit till stor användning, bland annat inledande databasteknik, 
systemutveckling, objektorienterad analys och design, programmering i grafisk 
miljö och programmeringsmetoder. 
 
Examensarbetet gjordes tillsammans med Verendus System AB som är ett företag 
beläget på Science Park i Jönköping. Verendus var i behov av ett verkstadssystem 
som skulle synkronisera med deras befintliga affärsstöd. 
 
Det system som studenterna har tagit fram är huvudsakligen utvecklat i det 
serverbaserade skriptspråket PHP och det klientbaserade skriptspråket JavaScript. 
Utöver de programmeringsspråk som används innefattar arbetet flertalet områden 
som är aktuella inom systemutveckling. 
 

1.1 Bakgrund 
Utvecklingen och användningen av dagens nya tekniker och metoder kan innebära 
många fördelar för oss individer och företag i det vardagliga arbetet. Som företag 
kan det ibland vara svårt att inse fördelarna med nya tekniker. Många kan se det 
som jobbigt, kostsamt och tidskrävande att sätta sig in i något nytt. Så har det varit 
under en längre period för handlare inom husvagns- och husbilsbranchen. 
 
Handlare inom branschen för husvagnar och husbilar har inte bara till uppgift att 
köpa in och sälja husvagnar respektive husbilar utan fordonen behöver bland 
annat genomgå olika kontroller, besiktningar och tester. Handlarna behöver även 
hantera garantier och dokumenteringar av olika slag. Tidigare har branschen 
använt sig av pappersblanketter och liknande istället för IT-system. Detta innebär 
att det tar tid att skriva ner, spara och söka efter den information som 
dokumenterats om de olika fordonen. 

1.1.1 Företagets bakgrund 

Verendus System AB grundades år 2010 av Dick Petersson och Andreas Larsson. 
Petersson och Larsson upptäckte att husvagns- och husbilsbranschen var 
omoderna när det kom till användningen av IT-system. Tillsammans började de 
att undersöka möjligheterna för att starta ett IT-företag med specialitet på 
branschanpassade system och ansåg att det fanns gott om utrymme för förbättring 
inom husvagns- och husbilsbranschen. 
 
I dagens läge har Verendus ett affärsstöd som tagits fram genom ett nära 
samarbete med kunderna. Detta affärsstöd har visat sig bli ett omtyckt och 
fungerande CRM-system. Verendus har varje vecka kontakt med flertalet av sina 
kunder, vilka uppgår till ungefär 25 handlare. Den goda kontakten skapar bra 
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relationer mellan Verendus och kunderna, samtidigt som förståelsen för 
kundernas behov ökar. 

1.1.2 Studenternas bakgrund 

Studenterna har en treårig utbildning i datateknik vid Tekniska Högskolan i 
Jönköping. Två av de tre åren har studenterna haft en inriktning mot 
webbutveckling, vilket ger stora förutsättningar till att genomföra ett projekt inom 
just det området. 
 
Många av de kurser som genomgåtts har varit grundläggande inom deras ämnen. 
Genom examensarbetet togs möjligheten att fördjupa sig inom de ämnen som 
kändes relevanta för framtiden. 

1.1.3 Uppdraget 

Idag finns det ett antal verktyg på marknaden som hanterar verkstadsplanering av 
olika slag och för olika branscher. Verktygen är sådana att de antingen är 
utvecklade för en viss typ av bransch eller så är det ett system utvecklat för att 
passa flera olika branscher. Husvagns- och husbilsbranschen skulle mycket väl 
kunna använda sig av något av de befintliga systemen. Nackdelen skulle då vara att 
de fick med så mycket annat som för handlarna inte är branschspecifikt och 
därmed inte behövs. De skulle få betala för mycket extrafunktioner som andra 
branscher, men inte de själva, har nytta av.  
 
Uppdraget kommer att handla om hur man effektiviserar, optimerar och förenklar 
det dagliga arbetet för de som arbetar i husvagns- respektive husbilsbranschen. 
Systemet ska underlätta planering och uppföljning av fordon på en detaljerad nivå. 
Användarna kommer även att kunna se statistik över viktig information som lagras 
i systemet. 
 
Tanken är att det utvecklade systemet ska bli dominerande, konkurrenskraftigt och 
långvarigt på marknaden. Detta förväntas medföra att Verendus blir det självklara 
valet för återförsäljare inom branschen för husvagnar och husbilar när det 
kommer till webbaserade lösningar. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det huvudsakliga syftet med arbetet är att utveckla ett system för att förenkla det 
dagliga arbetet för återförsäljarna, vad gäller verkstadsplanering. Systemet ska vara 
branschspecifikt och utvecklat på ett sådant sätt att användarna enkelt och smidigt 
ska kunna planera in och hantera olika händelser för olika arbetare i verkstaden. 
 
Genom att applikationen är branschanpassad blir slutprodukten mer riktad och 
fokus kan läggas på vad slutanvändarna verkligen vill ha och efterfrågar. 
Applikationen ska vara webbaserad, vilket innebär att vilket företag som helst kan 
ansluta och på så sätt slippa installera någon klientapplikation eller på något sätt 
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underhålla den själva. 
   
Företaget och studenterna har skilda syften, men de leder till ett och samma mål. 
Nedan är de uppdelade för att förtydliga de skillnader som existerar och ge en 
bättre överblick över arbetet. 

1.2.1 Företagets syfte 

Systemet ska utvecklas i nära samarbete med både befintliga och nya kunder och 
syftar i första hand till att utveckla ett verkstadsprogram för svenska och norska 
återförsäljare av husvagnar och husbilar. Applikationen ska bli ett webbaserat och 
branchanpassat verktyg för husvagns- och husbilsåterförsäljare där de dagligen ska 
kunna planera in arbeten och följa upp objekt (husvagnar och husbilar) på ett mer 
effektivt sätt än det hanteras nu. 

1.2.2 Studenternas syfte 

Studenternas syfte är i första hand att utveckla ett väl användbart system för 
husbils- och husvagnsåterförsäljare som blir konkurrenskraftigt och långvarigt på 
marknaden. Syftet är även att få en djupare förståelse för projekt i mindre grupp, 
projektplanering och utöka de befintliga programmeringskunskaperna. 
 
Studenternas syfte är även att i skarpt läge använda de kunskaper som inhämtats i 
skolan. Dessa kunskaper ska användas på ett genomtänkt sätt och uppgiften syftar 
till att ge en bra bild av arbete nära kunder. 

1.2.3 Frågeställningar 

• Hur utvecklar vi ett effektivt, användbart och branschanpassat system för 
husvagns- och husbilshandlare? 

o Vilken utvecklingsmiljö lämpar sig bäst för arbetet? 
o Hur får vi systemet att synkronisera med befintligt affärsstöd? 
o Hur ska schemaläggningen fungera i systemet? 
o Hur ger vi systemet hög användarvänlighet? 

1.2.4 Mål 

Studenterna hoppas kunna leverera en användbar, men avskalad produkt under 
det första kvartalet 2012 enligt Verendus önskemål. Produkten kommer därefter 
att vidareutvecklas tillsammans med nya och existerande kunder som kommer 
med förslag på vad som kan ändras och förbättras. 
 
Visionen är att det framtagna verktyget ska bli dominerande på marknaden och 
göra att företaget blir det absolut självklara valet för husvagns- och 
husbilsåterförsäljare när det kommer till webbaserade lösningar. 
 
Detta verktyg tillsammans med befintligt affärsstöd ska bli det självklara valet för 
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handlare inom branschen för husvagnar och husbilar för att planera, genomföra 
affärer och följa upp händelser inom deras verksamhet. 
 
Det önskade systemet skall även synkronisera med det befintliga affärsstödet på 
ett sådant sätt att det enkelt skall stödja framtida ändringar och påbyggnader. 
 

1.3 Avgränsningar 
Utvärdering av det slutliga resultatet av examensarbetet var med som en av 
studenternas frågeställningar vid starten av examensarbetet. Efter att 
förutsättningarna inom husvagns- och husbilsbranschen ändrats och det började 
närma sig handlarnas högsäsong beslöt Verendus att lanseringen av Verendus 
verkstad skulle skjutas upp till hösten 2012. Eftersom produkten inte lanserades 
innan examensarbetets slut så blev det orimligt för studenterna att få en 
utvärdering av kunderna på produkten under examensarbetets gång. 
 
Statistik är inte med i examensarbetet eftersom det ansågs allt för omfattande och 
tidskrävande. 
 

1.4 Disposition 
Den här rapporten följer Tekniska Högskolan i Jönköpings mall för 
examensarbete. De avsnitt som följer är teoretisk bakgrund, metod och 
genomförande, resultat, diskussion och slutsats, referenser, sökord och bilagor. 
 
Teoretisk bakgrund behandlar den teori som anses nödvändig för uppdraget. 
Teorin ligger till grund för de beslut studenterna har tagit och de tillvägagångssätt 
som studenterna har valt. Det teoretiska avsnittet är anpassat efter att läsaren har 
en grundläggande kunskap inom ämnet. 
 
Metod och genomförande beskriver det utvecklingsarbete som har genomförts 
och de metodval som har gjorts under arbetets gång. Avsnittet har en tydlig 
koppling till den teoretiska bakgrunden och visar hur problemen i examensarbetet 
har lösts. 
 
Resultat presenterar det slutgiltiga resultatet av studenternas arbete. Här beskrivs 
uppbyggnaden av systemet och vad arbetet har resulterat i för studenterna och 
företaget. 
  
Diskussion och slutsats behandlar de val studenterna har gjort och hur väl de 
anser sig ha svarat på de inledande frågeställningarna. Avsnittet behandlar hur väl 
valda teorierna och metoderna är och om de anses vara det bästa valet för arbetet. 
Det diskuteras även om hur användbart det slutliga systemet är och hur anpassat 
det är för att vidareutvecklas. 
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2 Teoretisk bakgrund 
Detta kapitel kommer att behandla och gå igenom den teori som studerats under 
examensarbetet. Tanken med den teoretiska bakgrunden är att ge en bättre 
förståelse för arbetets genomförande och dess resultat. 
 
Kapitlet kommer att inledas med en genomgång av olika programmeringsmetoder. 
Sedan beskrivs både server- och klientbaserade programsspråk, deras bibliotek och 
ramverk. Slutligen kommer kapitlet gå igenom användbarhet för webben och det 
är då främst forskaren Jakob Nielsens tankar och värderingar som står i fokus. 
 

2.1 Programmeringsmetoder 
Programmeringsmetoder handlar om olika metoder för att strukturera och designa 
applikationer samt hur datan i applikationen ska bete sig, behandlas och användas 
[1]. 

2.1.1 Objektorienterad analys [2] 

Att programmera objektorienterat innebär att man organiserar applikationen som 
en samling av diskreta objekt. Dessa olika objekt innehåller både datastruktur och 
beteende vilket, i de allra flesta system, underlättar och effektiviserar 
organiseringen av data och hur datan beter sig och visas. Att arbeta 
objektorienterat innebär generellt att inkludera fyra aspekter: Identitet, 
Klassificering, Arv och Polymorfism. 
 
Identitet innebär att data separeras och blir till så kallade objekt. Varje objekt 
skiljer sig från alla andra objekt. Två objekt är alltså olika även om alla deras 
attribut har identiska värden. Objekt med samma datastruktur och beteende 
grupperas till samma klass. Varje objekt sägs då vara en instans av dess klass och 
det är detta som kallas för klassificering. 
 
Arv handlar om att klasser som baseras på ett hierarkiskt relationsskap delar på 
attribut och operationer. En superklass har generella data och funktioner som dess 
subklasser ärver. Subklassen förfinar, utvecklar och lägger sedan till egna 
funktioner och attribut. Den sista aspekten, polymorfism, innebär att samma 
operation kan ha olika beteende för olika klasser. 
 
I objektorientering skiljer man på operationer och metoder där en operation är en 
förändring som ett objekt utför. När man implementerar en operation i en specifik 
klass kallas den för metod. Metodiken inom objektorientering baseras 
grundläggande på fem olika steg som ska genomgås för att uppnå ett väl 
genomtänkt och utvecklat system. 
 
Det första steget i att uppnå ett väl genomtänkt och utvecklat system är att skaffa 
sig en uppfattning om hur verksamheten fungerar och vad verksamheten vill få ut 
av systemet. 
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I påföljande moment görs en analys där man noggrant granskar det man kommit 
fram till i första steget genom att bland annat konstruera modeller. Modellerna 
beskriver dels de verkliga föremålen som existerar i systemet och dels de delar i 
applikationen som är synliga för användarna.  
 
Steg tre är att utforma en strategi för att lösa problem som tillkommer med 
applikationen, som exempelvis prestandaoptimering. När strategin är klar 
genomför man en så kallad klassdesign. Här ser man över den analys som gjorts 
tidigare samt den framtagna strategin, för att sedan ha möjligheten att lägga till 
detaljer i analysmodellen som uppkommit när man tagit fram strategin.  
 
Slutligen genomförs implementationen, då man översätter klasser och relationer 
framtagna under klassdesignen till ett specifikt programmeringsspråk, en databas 
eller hårdvara. Tanken med att ha genomgått de olika stegen är att 
programmeringen nu bör vara rakt fram eftersom alla svåra beslut ska vara tagna. 
Nu gäller det att följa god utveckling så att både design och kod blir flexibel och 
utbyggbar. 

2.1.2 Modularisering [3] 

Ett problem som ofta uppstår vid utveckling av stora applikationer är att de blir 
väldigt komplexa, speciellt när man under en längre tid underhåller systemet 
genom exempelvis buggfixar och tillägg av nya funktioner. Ett sätt som 
programmerare brukar använda sig av för att minska programs komplexitet brukar 
vara genom modularisering.  
 
Modularisering innebär att man delar upp ett program i självständiga enheter, ofta 
kallade moduler. Varje modul har sedan en förbindelse mellan olika objekt genom 
att ha en gränssnittsdel som specificerar hur andra delar av programmet ska 
anropa modulen och en implementationsdel som gör gränssnittet till verklighet. 
Genom att minska programmets komplexitet blir det mycket enklare att förstå, 
dokumentera, programmera och underhålla. 

2.1.3 Ramverk 

Informationssystem har en tendens att bli väldigt stora och komplexa. Detta kan 
göra det nödvändigt att som utvecklare använda sig av en logiskt uppbyggd 
struktur för att kontrollera gränssnitt och komponenter inom ett system. En 
applikation som har en logisk struktur ger möjlighet till god överblick över 
applikationen. En logisk struktur medför även att det blir lättare att läsa koden och 
vidareutveckla applikationen i framtiden [4]. 
 
Dynamiska hemsidor byggs ofta på ramverk utvecklade för webben. Ett ramverk 
är en mjukvara som är utformat för att stödja utvecklingen av dynamiska 
hemsidor och applikationer för webben. Det är ett verktyg som hjälper 
webbutvecklare och webbdesigners att utveckla eller redigera hemsidor [5]. 
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Ramverk gör det enklare att arbeta med komplexa system och binder samman 
objekt och komponenter till något mer användbart. Det gör även att 
programmerare implementerar kod på ett konsekvent sätt, vilket medför att andra 
lätt kan testa och felsöka kod även om de själva inte skrivit den. Ramverk syftar till 
att de olika delarna i ett system ska interagera med varandra på ett enkelt och 
smidigt sätt [6]. 

2.1.4 Model-View-Controller 

Många ramverk stödjer sig på den så kallade MVC modellen, där MVC står för 
Model-View-Controller. MVC separerar modellering av domän, presentation och 
de åtgärder som baseras på användarens inmatade värden i tre olika klasser, vilka 
är just Model, View och Controller [7]. 
 
Model hanterar data och beteendet av datan inom applikationens domän. Den 
svarar på förfrågningar om information om sitt tillstånd, detta sker vanligtvis från 
View. Model svarar även på instruktioner för att byta tillstånd, vanligtvis från en 
Controller [7]. 
 
View ansvarar för hur informationen ska visas. View laddas med data och innehåll 
från både Model och Controller och visar sedan detta på skärmen. När Model 
ändras så ändrar View automatiskt den delen av sidan som drabbats av 
förändringen. Det kan finnas flera View till samma Model där varje View kan 
rendera innehållet från modellen till olika delar på hemsidan [7]. 
 
En Controller fungerar som en styrenhet genom vilket användaren interagerar 
med applikationen. Controller tar emot indata från användaren och instruerar 
sedan Model och View att genomföra de ändringar som baseras på de inmatningar 
användaren gjort. Om användaren exempelvis klickar på musknappen eller väljer 
ett menyalternativ så är det Controller som ansvarar för hur programmet ska 
reagera [7]. 
 
View och Controller är beroende av Model, men Model är inte beroende av 
varken View eller Controller. I klientbaserade system är förhållandet mellan View 
och Controller sekundärt, men i webbaserade system är uppdelningen av de två 
klasserna väl definierad [8]. 

 
Figur 1 - Förhållande mellan Model, View och Controller. 
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2.1.5 Kodningsstandarder [9] 

Att programmera innebär inte bara att skriva så optimal kod som möjligt. Det är 
också viktigt att man ska kunna lägga till, underhålla och felsöka. Det underlättar 
för andra programmerare att göra ändringar i koden om de slipper lägga energi på 
att tolka och justera koden för att lättare tyda den. Om man arbetar med obekant 
kod är det lättare om allt är välskrivet, snyggt och prydligt samt att utvecklaren 
använt sig av kommentarer som förklarar komplicerad kod. 
 
När man lär sig ett nytt språk lägger man i början mest fokus på att lära sig rätt 
syntax. När man väl lärt sig språket brukar man vanligtvis använda sig av en 
speciell stil när man programmerar. Den här stilen använder man sig alltid av och 
sker så småningom automatiskt, som exempel kanske man alltid skriver sina 
variabler med understreck, exempelvis “last_name”, istället för camel notation, 
“lastName”. I större projekt med flera involverade utvecklare kommer troligtvis 
konflikter uppstå vad gäller hur man skriver sin kod. Det är då viktigt att arbeta 
fram en kodningsstandard som alla kan utgå ifrån. 
 
Kodningsstandarder hjälper till att lösa konflikter vad gäller hur man som 
utvecklare skriver sin kod. Alla har en standard att följa vad gäller kommentering 
av kod, indenteringar, namngivning av variabler och funktioner o.s.v. 
Kodningsstandarder används helt enkelt för att koden ska bli lättare att förstå, då 
den förmodligen kommer att underhållas av fler personer än upphovsmannen. 
 

2.2 Servertekniker 
Här presenteras de tekniker som baseras på servern. 

2.2.1 Programmeringsmetoder i PHP 

Ofta brukar det inte vara några problem att som utvecklare endast använda sig av 
PHP vid programmering, men ibland kan program i PHP bli stora med mycket 
kod och det kan då vara bra att använda sig av ett ramverk för att få bättre grepp 
om koden. Det finns en mängd olika ramverk för PHP och det finns för- och 
nackdelar med alla. Vissa ramverk kan vara alldeles för komplexa att använda sig 
av om man utvecklar mindre system, andra kanske inte innehåller det man som 
utvecklare letar efter [10]. 

2.2.1.1 CodeIgniter [11] 
CodeIgniter är ett ramverk till PHP som bygger på öppen källkod. Ramverket är 
byggt för programmerare i PHP som vill ha ett enkelt, elegant och kraftfullt 
verktyg för att skapa webbapplikationer. CodeIgniter erbjuder bra prestanda och 
kräver i stort sett ingen konfiguration för att kunna användas. Genom att använda 
CodeIgniter löses komplexiteten av program på ett enkelt sätt. 
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Ramverket erbjuder även mycket god dokumentation och bra användarguide. 
Eftersom det används av många utvecklare finns det mycket hjälp att få. 
Dessutom har de ett eget forum som regelbundet uppdateras både vad gäller 
utveckling och hjälp. Genom CodeIgniter kan man lösa strukturen på sin 
utveckling, både vad gäller mappstruktur och struktur i kod, på ett smidigt sätt. 
CodeIgniter använder sig av och bygger på det så kallade MVC-mönstret. 

2.2.1.2 Objektorienterad PHP 
PHP har under en lång tid haft dåligt stöd för objektorienterad programmering 
(OOP), men i samband med att PHP 5 släpptes ändrades detta. Tack vare PHP 5 
kan man nu bygga komplexa, modulära och återanvändbara webbapplikationer på 
ett smidigare sätt. Detta kapitel kommer behandla hur man använder de 
grundläggande principerna i objektorienterad programmering i PHP [12]. 
 
Att programmera objektorienterat kan man säga handlar om att skapa modulär 
kod, vilket innebär att koden befinner sig i särskilda filer. Dessa filer brukar man 
sedan inkludera i PHP genom användning av nyckelorden include, require eller 
require_once. Objektorienterad programmering kretsar kring klasser, som skapar en 
struktur med ordning och reda på funktioner och variabler [12]. 
 
En klass skapar man i PHP genom att använda sig av nyckelordet class följt av 
namnet man vill tilldela klassen. Klassen innehåller data i form av fält och 
metoder. En av de fundamentala principerna i objektorientering är inkapsling. 
Detta innebär att man begränsar åtkomsten till fält och metoder, vilket skapar en 
renare och mer optimerad kod. I PHP begränsar man åtkomsten till klassens fält 
och metoder genom användning av något som kallas "access modifiers". Följande 
sex olika "access modifiers" existerar i PHP: public, private, protected, final, static, 
abstract [13]. 
 
Fält som deklarerats med nyckelordet public är åtkomliga och hanteras direkt av 
dess objekt. Metoder deklarerade med detta nyckelord är åtkomliga överallt i 
applikationen. Fält och metoder deklarerade med nyckelordet protected är endast 
åtkomliga i den klass de definierats och dess subklasser. Vill man inte att 
subklasserna ska komma åt fälten och metoderna i basklassen använder man sig 
istället av nyckelordet private. Med nyckelordet final hindras fält och metoder att 
skrivas över av en subklass [13].  
 
Ibland är det användbart att skapa fält och metoder som inte kallas av något 
särskilt objekt, utan delas av alla klassinstanser. Detta kan exempelvis vara 
användbart när man skapar en klass som räknar antalet besökare på en webbplats. 
Då vill man inte att räknaren ska nollställas varje gång klassen instansieras. I detta 
fall ska man använda sig av nyckelordet static när man deklarerar fältet. Public är 
den förvalda modifieraren och deklarerar man ett fält med nyckelordet var ses den 
som public [13]. 
 
Ett objekt skapas i PHP med hjälp av nyckelordet new. Trots att två objekt baseras 
på samma klass i PHP så är de helt olika objekt. Fälten i objekten kan man tilldela 
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värden genom att använda “setters”-metoder i klassen. För att få tillgång till datan 
i objekten använder man sig av “getters”-metoder i klassen. För att använda sig av 
metoder och fält i en klass använder man sig av operatorn “->”, som inte är 
samma operator som används med associativa arrayer i PHP, “=>” [12].  
 
Objektorienterade programmeringsspråk brukar ha en inbyggd variabel som pekar 
på det nuvarande objektet, vanligtvis heter denna variabel this. En sådan 
självrefererande variabel har även PHP stöd för. Variabeln kan användas för att 
komma åt fält och för att kalla på andra metoder av den nuvarande klassen. När 
PHP stöter på denna variabel vet “PHP-motorn” vad den ska göra [12]. 
 
I varje klass kan man initiera en konstruktor. Konstruktorn körs varje gång det 
skapas ett objekt av den klass som konstruktorn tillhör. Den här objektorienterade 
mekanismen är effektiv om ett särskilt kodblock ska köras varje gång ett objekt 
initieras [13]. 

 
Figur 2 – Initiering av konstruktor. 
 
Arv är en fundamental förmåga i objektorientering som innebär att du kan 
använda en klass som bas för en annan klass, eller många andra klasser. Detta gör 
att du effektivt återanvänder koden i din basklass. I PHP använder man sig av 
nyckelordet extends då man vill använda sig av arv [13]. 
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Figur 3 – Klasser och arv i PHP. 
 

Eftersom klassen employee är baserad på klassen person har employee 
automatiskt alla fält och metoder i person som är public eller protected. Denna 
hierarki kan komma att bli viktig längs vägen då applikationen man utvecklar blir 
mer och mer komplex [13]. 
 
När man använder sig av arv kan subklasser ibland vara tvungna att använda 
metoder i basklasser på annorlunda sätt. Man kan ändra hur en metod fungerar 
genom att åsidosätta basklassens version av metoden genom att deklarera samma 
metod i subklassen [13].  
 
Ibland kan man behöva ha tillgång till basklassens version av en metod som man 
åsidosatte i subklassen. I PHP görs detta genom att skriva basklassens namn följt 
av “::” och sedan metodens namn. Detta talar om för PHP vilken metod man letar 
efter och i vilken klass PHP ska leta. Vill man referera till föräldraklassen kan man 
även använda sig av nyckelordet parent [13]. 
 
Subklasser kan ibland behöva anropa konstruktorn till dess superklass [13]. 
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Figur 4 - Anropar föräldra-konstruktorn. 
 
Till skillnad från konstruktorn körs destruktorn varje gång då ett objekt till klassen 
förstörs [13]. 

 
Figur 5 – Initiering av destruktor. 
 

2.3 Klienttekniker 
Här presenteras de tekniker som baseras på klienten. 

2.3.1 XML [14] 

XML är ett textbaserat dataöverföringsformat som är utvecklat för att system ska 
kunna kommunicera med varandra via DTD:s, XML scheman eller schemaspråket 
RELAX NG. XML är textbaserat och kan säkerställa giltighet. Utvecklare som 
länge föredragit AJAX har blivit mer och mer uppmärksamma på att det kan vara 
ganska jobbigt att konvertera XML till JavaScript-objekt. 

2.3.2 JSON 

Istället för att läsa in en XML fil som XML och tolka den via DOM skulle det 
vara mycket enklare och mindre ansträngande att ha datan i ett format som 
JavaScript kan använda direkt. Ett sådant format är JSON. JSON är enkelt 
uttryckt en datauppsättning i “object literal notation”, vilket innebär att ett objekts 
beskrivning står som namn-/värdepar separerade med komma. Dessa namn-
/värdepar står sedan i sin tur inom klammerparenteser [14]. Ett exempel: 

 
Figur 6 – Illustrering av namn-/värdepar i JSON-objekt. 
 
Fördelen med detta är att data nu redan finns i ett format som JavaScript kan 
förstå och allt du behöver göra för att konvertera det till objekt är att använda 
metoden eval på strängen [14]. 
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JSON står för “JavaScript Object Notation” och är ett datautbytesformat, baserat 
på en delmängd av JavaScript, som är lätt för människor att läsa och skriva 
samtidigt som det är lätt för maskiner att tolka och generera [15]. 
 
JSON är ett textformat som är helt oberoende av språk och bygger på två 
strukturer. Den ena strukturen, som beskrevs ovan, är en samling av namn-
/värdepar och ses på lite olika sätt beroende på språk. En del språk tolkar dessa 
som objekt, medan andra tolkar de som associativa arrayer eller liknande. Den 
andra strukturen är en ordnad lista av värden. I de flesta språk ses detta som en 
array, vektor, lista eller sekvens. Praktisk taget alla moderna programmeringsspråk 
stödjer JSON i en eller annan form. JSON används ofta tillsammans med tekniken 
AJAX [15]. 

2.3.3 AJAX [14] 

AJAX är en förkortning av “Asynchronous JavaScript And XML”. AJAX 
upprättar kontakt med webbservern och möjliggör uppdatering av gränssnittet 
utan hela omladdningar av sidan. Idag används AJAX av de flesta utvecklare när 
det behövs, men det finns fortfarande de som utvecklar sidor enligt de gamla 
traditionella webbapplikationerna. Med detta menas de webbapplikationer som 
arbetar synkront, vilket innebär att varje gång du utför en handling som involverar 
kommunikation med servern görs en omladdning av hela sidan. Ett exempel på 
detta är när du skickar ett formulär. Webbläsaren sänder då data till servern som, 
förhoppningsvis, svarar och hela sidan laddas om.  
 
Applikationer som använder sig av AJAX arbetar asynkront. Detta innebär att 
data skickas fram och tillbaka mellan webbläsaren och servern utan att hela sidan 
laddas om. Ändringar görs endast på de delar av sidan som behöver ändras. Med 
AJAX kan man alltså göra flera förfrågningar mot servern och sedan använda 
sidan på andra sätt medan förfrågningarna laddar i bakgrunden. 
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Figur 7 - AJAX [16] 

 
När man först funderar över vad AJAX gör kan man tro att AJAX inte gör mycket 
mer än komplicerar allt. Det som gör AJAX till något trevligt och värt att använda 
sig av är att kommunikationen mellan “AJAX-motorn” och webbläsaren sker med 
JavaScript och inte via hela sidomladdningar. 
 
I praktiken innebär detta att användaren inte behöver vänta lika länge för att sidor 
ska laddas och renderas. En bättre och trevligare interaktion sker med sidan, då 
användaren kan hämta data samtidigt som denne kan läsa texten eller titta på 
annat innehåll på sidan under tiden. Via AJAX kan man också göra trevligare 
gränssnitt där man kan ge feedback på formulär redan när användaren matar in 
uppgifter i de olika fälten. Man testar då de olika inmatningarna utan sidladdningar 
innan de skickas till servern eller mot en databas. 
 
Fler och fler AJAX utvecklare har insett att det kan vara jobbigt att konvertera 
XML till JavaScript-objekt. Vanligtvis brukar AJAX göra detta genom att läsa en 
XML-fil som XML för att sedan konvertera den via DOM. Istället för AJAX i 
kombination med XML kan man använda sig av AJAX tillsammans med JSON. 
JSON är ett format som JavaScript direkt förstår och kan använda sig av, vilket 
gör det lättare och mindre ansträngande för systemet att använda sig av. 
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2.3.4 Bibliotek i JavaScript 

Skriptspråket JavaScript har utformats för att lägga till interaktivitet i HTML-sidor 
och är ett programspråk som erbjuder utvecklare att förlänga HTML-dokument 
på ett interaktivt sätt. JavaScript kan alltså ändra innehåll dynamiskt i dokument 
och kan exempelvis användas för att bearbeta data som matas in av användare på 
webbplatser [17]. 
 
JavaScript är ett kraftfullt verktyg inom webbutveckling om det används på rätt 
sätt. Men trots att JavaScript är ett bra verktyg för att bygga dynamiska hemsidor 
med en mängd olika funktioner och effekter finns det mycket att ta hänsyn till vid 
användning av språket. Ambitiösa utvecklare har därför börjat bygga JavaScript-
bibliotek, även kallade JavaScript-ramverk, vars mål är att underlätta användningen 
av JavaScript genom att låta utvecklare använda enklare funktioner som tar bort 
tunga delar från JavaScript. De mest populära JavaScript-biblioteken för tillfället är 
Prototype, MooTools och jQuery. Alla ramverk har sina fördelar [18]. 

2.3.5 MooTools [19] 

MooTools är ett objektorienterat JavaScript-bibliotek som bygger på öppen 
källkod, vilket innebär att utvecklare gratis kan använda och modifiera det efter 
egna behov. Biblioteket är designat för medelmåttiga och avancerade utvecklare i 
JavaScript.  
 
MooTools består av en kärna som kallas MooTools Core som utvecklare av 
MooTools jobbar med att utveckla. Sedan har MooTools ett tilläggsförråd som 
kallas MooTools More. Dessa tillägg bygger vidare på kärnan i MooTools och är 
ett separat projekt. MooTools More är öppen för bidrag och engagemang. Det är 
här externa utvecklare kan involveras i utvecklingen av MooTools. 

2.3.6 jQuery [18] 

jQuery är ett JavaScript-bibliotek och är idag det mest använda JavaScript-
biblioteket för majoriteten av webbutvecklare. Detta bibliotek ligger lagrat som en 
JavaScript-fil med liten filstorlek som innehåller alla jQuery funktioner. jQuery har 
en enkel syntax med ihopkopplingsbara metoder och en arkitektur som gör det 
väldigt enkelt att bygga ut ramverket med olika tillägg. Ett tillägg är inte en del av 
bibliotekets kärna. 
 
Biblioteket har även en stor online community med bra dokumentation, vilket 
underlättar när det dyker upp problem och man undrar hur man ska gå tillväga för 
att lösa olika uppgifter. Det erbjuds även en mängd olika tillägg som lägger till ny 
funktionalitet till biblioteket. 

2.3.6.1 DataTables 
Som nämndes tidigare kan jQuery byggas ut med olika tillägg. DataTables är ett 
tillägg till jQuery. DataTables är ett flexibelt verktyg som lägger till avancerade 
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interaktionskontroller till HTML tabeller. DataTables underlättar exempelvis 
smart hantering av kolumnbredd i tabeller och sortering i flera kolumner. 
Dessutom kan det visa data från nästan vilken datakälla som helst [20]. 
 
När man använder sig av vanliga HTML-tabeller kan det finnas många funktioner 
man vill använda sig av som exempelvis att ordna efter kolumner, filtrera genom 
nyckelord, bläddra mellan sidor och ändra antalet rader som ska visas per sida. 
Även om det inte är mycket så behöver man lägga extra tid och kod på att skapa 
dessa funktioner. DataTables gör att man snabbt och enkelt hanterar och 
förbättrar användningen av tabeller. Tillägget kommer med en mängd förinställda 
funktioner, men det är enkelt att aktivera eller avaktivera dessa [21]. 
 
Som utvecklare har man stor möjlighet att påverka hur sortering i tabellen ska 
fungera, hantera händelser och styra hur integrationen med servern ska fungera. 
Det finns även en mängd olika tillägg att använda sig av som kan hantera Drag-and-
Drop funktioner och liknande [21]. 
 
Att initiera DataTables kan göras enligt figur 8. 

 
Figur 8 – Initiering av DataTable [22]. 

2.3.6.2 FullCalendar [23] 
FullCalendar är ytterligare ett tillägg som finns tillgängligt för jQuery. Detta tillägg 
erbjuder en kalender där man kan schemalägga olika händelser. FullCalendar 
använder AJAX för att hämta händelser för varje datum i en månad. 
 
FullCalendar är visuellt anpassningsbar och använder sig av så kallade ”hooks” när 
användaren utför någon handling genom att exempelvis dra och släppa en 
händelse. FullCalendar är bra vid visning av händelser, men det är ingen komplett 
lösning för händelsens innehållshantering. Du kan dra en händelse till en annan tid 
eller en annan dag, men det är upp till dig som utvecklare att lösa det så man kan 
ändra titel eller andra associerade data till händelsen. 
 

2.4 Användbarhet [24] 
Teorin bakom design och interaktion med användarna återkommer vid flera 
tillfällen i rapporten. 

2.4.1 Tio tumregler för användbarhet 

Följande text har valts att citeras direkt från Jakob Nielsen för att det inte ska ske 
några missförstånd. 
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2.4.1.1 Synbarhet av systemets status 
“The system should always keep users informed about what is going on, through 
appropriate feedback within reasonable time.” 

2.4.1.2 Samspel mellan systemet och den riktiga världen 
“The system should speak the users' language, with words, phrases and concepts 
familiar to the user, rather than system-oriented terms. Follow real-world 
conventions, making information appear in a natural and logical order.” 

2.4.1.3 Användarkontroll och frihet 
“Users often choose system functions by mistake and will need a clearly marked 
"emergency exit" to leave the unwanted state without having to go through an 
extended dialogue. Support undo and redo.” 

2.4.1.4 Överensstämmelse och standarder 
“Users should not have to wonder whether different words, situations, or actions 
mean the same thing. Follow platform conventions.” 

2.4.1.5 Förebyggande av fel 
“Even better than good error messages is a careful design which prevents a 
problem from occurring in the first place. Either eliminate error-prone conditions 
or check for them and present users with a confirmation option before they 
commit to the action.” 

2.4.1.6 Igenkännande istället för ihågkommande 
“Minimize the user's memory load by making objects, actions, and options visible. 
The user should not have to remember information from one part of the dialogue 
to another. Instructions for use of the system should be visible or easily retrievable 
whenever appropriate.” 

2.4.1.7 Flexibilitet och effektiv användning 
“Accelerators -- unseen by the novice user -- may often speed up the interaction 
for the expert user such that the system can cater to both inexperienced and 
experienced users. Allow users to tailor frequent actions.” 

2.4.1.8 Estetisk och minimalistisk design 
“Dialogues should not contain information which is irrelevant or rarely needed. 
Every extra unit of information in a dialogue competes with the relevant units of 
information and diminishes their relative visibility.” 

2.4.1.9 Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och återhämta sig 
från fel 
“Error messages should be expressed in plain language (no codes), precisely 
indicate the problem, and constructively suggest a solution.” 
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2.4.1.10 Hjälp och dokumentation 
“Even though it is better if the system can be used without documentation, it may 
be necessary to provide help and documentation. Any such information should be 
easy to search, focused on the user's task, list concrete steps to be carried out, and 
not be too large.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metod och genomförande  

23 

3 Metod och genomförande 
Kapitlet Metod och Genomförande redogör för hur examensarbetet har genomförts. 
Här ges en inblick i de förutsättningar och den bakgrund som fanns att arbeta med 
och många av systemets funktioner kommer att presenteras utförligt. 
 

3.1 Utvecklingsmiljö 
Utvecklingsmiljö innehåller den mjukvara som valdes att arbeta med under 
examensarbetets gång. 

3.1.1 Dreamweaver 

Vid utveckling av systemet valdes Dreamweaver som redigeringsprogram. 
Dreamweaver är ett populärt och smidigt verktyg för utveckling av bland annat 
webbapplikationer. Programmet är användarvänligt och ger en bra överblick över 
den kod som skrivs. Beroende på vilken typ av kod som skrivs i programmet visas 
texten i olika färger för enklare orientering, men även radnumrering underlättar 
för orientering i koden. 
 

 
Figur 9 - Olika färger i Dreamweaver. 
 
I kombination med Dreamweaver användes subversion för att underlätta 
programmeringen i mindre grupp. Med hjälp av subversion har vi kunnat arbeta 
simultant utan att förstöra varandras programmeringskod. 

3.1.2 Programmeringsspråk 

Det ligger stor vikt i att examensarbetet utvecklas på ett sådant sätt att det enkelt 
kan integreras med Verendus övriga system. Verendus använder sig av PHP och 
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CodeIgniter vid utveckling av webbapplikationer vilket gör valet av 
programmeringsspråk ganska självklart. För att företaget ska ha en framtida nytta 
av vårt examensarbete gäller det att vi anpassar oss till de förutsättningar som 
finns inom företaget. Valet av programmeringsspråk föll därför på PHP. 

3.1.3 XAMPP 

För att en lokal utveckling av systemet skulle vara möjlig krävdes en webbserver 
som kan tolka bland annat PHP och MySQL eftersom dessa kommer att användas 
i Verendus Verkstad. Valet föll på XAMPP som är en väl testad och använd 
Apache Distribution. Programmet används vid utveckling av dynamiska 
webbapplikationer i serverspråk som PHP. 
 

 
Figur 10 - Kontrollpanelen för XAMPP. 

3.1.4 PHPMyAdmin 

PHPMyAdmin är ett administrationsverktyg för administrering av MySQL 
databaser. Med hjälp av PHPMyAdmin kan databaser utvecklas och administreras 
på ett smidigt sätt [26]. PHPMyAdmin ingår i XAMPP och vi har därför valt att 
använda oss av administrationsverktyget för att administrera och hantera 
databasen till systemet. 

3.1.5 Ramverk 

Verendus använder sig i dagsläget av ramverket CodeIgniter. CodeIgniter är, enligt 
oss, ett ramverk som går snabbt att sätta sig in i och förstå. Vi har som mål att 
företaget ska ha stor nytta av examensarbetet och har därför beslutat att utveckla 
systemet med hjälp av CodeIgniter som ramverk. CodeIgniter ger även stora 
fördelar för struktur i kod och ramverket har ett bra stöd för objektorienterad 
programmering, vilket även det var en stor anledningen till varför valet föll på 
CodeIgniter.  
 
Det finns många bra ramverk som alla har fördelar och nackdelar. Valet av 
ramverk är relativt godtyckligt och skiljer sig mycket beroende på vad man som 
utvecklare vill uppnå, hur stort projektet är och vad man känner sig bekväm i. Det 
kan också vara bra att som utvecklare undersöka om ramverket stödjer det som 
arbetet kommer att innehålla. Om arbetet ska utvecklas med hjälp av 
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objektorienterad programmering bör det väljas ett ramverk som stödjer denna 
programmeringsmetod. 
 
I projekt med tidsbrist bör det väljas ett ramverk som kräver minimalt med 
konfigureringar innan det kan användas. I projekt som pågår under en längre 
period kan en fördjupning i något mer avancerat ramverk vara bra, men oavsett 
projektets storlek bör det väljas ett ramverk med flertal användare och god 
dokumentation. 

3.1.6 Kodningsstandarder i CodeIgniter 

CodeIgniter har en lista med kodningsstandarder som rekommenderas vid 
användning av deras ramverk. CodeIgniter har bland annat rekommendationer för 
variabelnamn och kommentering. Vi har valt de standarder som vi anser 
underlättar vidareutvecklingen mest och som är lättförstådda för kommande 
programmerare som inte är insatta i CodeIgniter. Här visas vilka standarder vi har 
valt att följa och varför vi har valt att följa dem. 
 
CodeIgniter rekommenderar att man som utvecklare undviker att stänga PHP-
taggen. Det här förhindrar att det kommer med exempelvis blanksteg som kan ha 
letat sig in i slutet av dokumentet. För att markera slutet på filen använder man sig 
istället av en kommentar. Den slutliga kommentaren hjälper även utvecklaren att 
veta om det aktuella dokumentet är fullständigt eller om det har blivit stympat 
[27]. 
 

 
Figur 11 - Kommentarer istället för sluttagg i PHP. 
 
För att få tydliga kommentarer på de funktioner som finns i systemet har vi valt 
att följa den standard som CodeIgniter rekommenderar för kommentarer. 
Kommenteringen visar en kort beskrivning av funktionen, åtkomst, typer för alla 
parametrar och typ på värdet som returneras [27]. 

 

 
Figur 12 - Kommentering av funktion. 
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3.2 Bakgrund och förutsättningar 
Kapitlet Bakgrund och förutsättningar presenterar och förklarar de grundläggande 
beslut som vi har tagit under examensarbetets gång. 

3.2.1 Inledande arbete 

För att anpassa vårt system efter husbils- och husvagnsbranschen var vi tvungna 
att lägga upp en plan på hur vi skulle gå tillväga. Innan vi började med 
utvecklingen av systemet ansåg vi att det viktigaste av allt var att lära känna 
branschen. Vi valde att inrikta oss på den ständiga kontakt som Verendus har med 
återförsäljarna för att samla information åt vårt examensarbete. 
 
För att systemet ska branschanpassas krävs ett stort branschkunnande. Vi har 
genom många timmar tillsammans med Dick Petersson kommit fram till vad som 
kan anses bra för husbils- och husvagnsbranschen. Det innefattar allt från design 
till minimalt antal funktioner. Här presenteras det inledande arbetet som beskriver 
hur vi har gått tillväga för att få en insikt i branschen och nå en bra 
branschanpassning. 
 
För att nå vårt mål valde vi att utgå från nedanstående frågeställningar som vi 
svarat på genom kontakt med Petersson som i sin tur har haft kontakt med 
återförsäljare inom branschen. Vi har även använt oss av statistik från Verendus 
befintliga affärsstöd. Frågeställningarna ska hjälpa oss att ge en bättre inblick i den 
bransch vi utvecklar systemet för. Målgruppen i det här fallet är återförsäljarna 
inom husvagns- och husbilsbranschen. 
 
Vad har målgruppen för datorkunnande? 
Vi anser att målgruppen ligger på en medelnivå när det kommer till 
datorkunnande. De använder sig frekvent av datorer i dagsläget. 
 
Vilka problem har målgruppen i dagsläget? 
I dagsläget förekommer mycket pappersarbete och manuellt arbete som är 
tidskrävande. De hjälpmedel som finns är i dagsläget inte tillräckligt enkla eller 
anpassade för att de ska vara användbara för branschen. 
 
Vad finns det för system som används idag? 
I dagsläget finns det inget planeringsverktyg som är anpassat för målgruppen. 
Målgruppen hamnar ofta i skuggan av exempelvis bilbranschen och båtbranschen. 
Dessa branscher använder sig av många funktioner som är meningslösa för 
målgruppen och detta resulterar ofta i stor förvirring och irritation för husvagns- 
och husbilsåterförsäljare. 
 
Vilka webbläsare används idag? 
För att få en god överblick över vilka webbläsare som används tog vi kontakt med 
Verendus. Verendus för statistik över de webbläsare som används i affärsstödet 
vilket vi valde att utnyttja. De webbläsarna som används mest är Chrome och 
Internet Explorer 9.0. 
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Hur ser målgruppen på ny teknik? 
Branschen har visat sig positiv till ny teknik och visar stort intresse i att 
modernisera arbetet. 
 
Hur många arbetare finns det i en verkstad hos målgruppen? 
Branschernas verkstad bemannas ofta av ett lågt antal anställda. Vanligtvis arbetar 
det mellan 3-6 st. anställda i en husvagns- och husbilsverkstad. 
 
Efter några snabba svar drog vi slutsatsen att målgruppen är relativt modern. 
Användningen av föråldrade webbläsare var näst intill obefintlig och vi har därför 
valt att anpassa systemet för de nyare webbläsarna men även göra systemet 
bakåtkompatibelt när vi anser att det behövs. Systemet ska endast innehålla de 
absolut nödvändiga funktionerna för att förenkla deras arbete och undvika 
förvirring eller associationer med tidigare använda system, som innehöll många 
onödiga funktioner. I schemaläggningen tar vi även hänsyn till antalet anställda 
som arbetar i verkstaden. 

3.2.2 Synkronisering med affärsstöd och integrering med kommande 
system 

Att systemet skulle synkronisera med det befintliga affärsstödet var ett av de krav 
som ställdes på oss till en början. Synkronisering mellan två system anser vi 
innebär att det finns ett välutvecklat samspel mellan systemen. Genom att dela 
bland annat databas, programmeringskod och stilmallar ökas samspelet och 
vidareutveckling av systemen förenklas. Att systemen använder sig av samma eller 
liknande tekniker är också något vi har anser viktigt, men systemen bör granskas 
kritiskt och man bör ständigt fundera på vad som kan förbättras och vad som bör 
behållas. 
 
En gemensam databas var en väsentlig lösning för att systemet skulle integrera 
med det befintliga affärsstödet. Under examensarbetet har vi utgått från 
affärsstödets databas och utvecklat den vidare. Den här lösningen resulterar i att 
all gemensam data för systemen delas och härstammar från samma källa. 
 
Ett par funktioner som finns med i affärsstödet ska även finnas tillgängliga i det 
nya verkstadsstödet. För att minska på underhållningsarbetet skulle det underlätta 
om systemen delar på all den programmeringskod för de funktioner som ska 
finnas med i båda systemen. Det här har vi valt att frångå eftersom vi vill göra en 
objektorienterad lösning. 
 
För att Verendus system ska följa samma design och struktur anser vi det viktigt 
att de delar på samma stilmallar. Detta gör att systemen får ett gemensamt 
utseende och blir enhetligt mot kunderna. Alla ändringar och förslag på design 
kommunicerar vi direkt med Verendus innan vi tar ställning till om vi ska 
genomföra dem eller inte. 
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Ett av de krav som Verendus hade var att det skulle vara enkelt att vidareutveckla 
och integrera med kommande system. För att göra en bra lösning har vi valt att 
använda oss av OOP med framför allt fördelar med kodstruktur och förståelse i 
åtanke. Beslutet om att använda OOP togs med CodeIgniter i åtanke, eftersom 
CodeIgniter har ett starkt stöd för OOP [28]. MVC i kombination med 
objektorientering ansåg vi var en bra förutsättning för att utveckla ett system med 
stöd för vidareutveckling och möjlighet till integration med andra system i 
framtiden. 

3.2.3 Systemets grund 

Vissa delar av systemet kommer att fungera på ett liknande sätt som de gör i 
Verendus Affärsstöd. Dessa delar är väsentliga för systemet eftersom den data 
som de innehåller samverkar med händelserna i kalendern. De fungerar som en 
informationskälla till de händelser som kan komma att skapas. De delar som är 
grundläggande för systemet och som även finns tillgängliga i Affärsstödet är Lager, 
Kunder och Prislistor. De kommer skilja sig lite från de ursprungliga delarna i 
Affärsstödet och som nämnts tidigare har vi valt att skapa dessa på nytt för att ha 
möjligheten att optimera funktionerna. 
 

3.3 Systemanalys 
Valet att använda sig av OOP gav en god anledning till att utföra en systemanalys 
och design för att tydligare urskilja de objekt som systemet skulle komma att 
innehålla. 

3.3.1 Kravspecifikation 

I ett tidigt stadie arbetade vi fram en kravspecifikation för att få en tydligare bild 
över arbetet. Kravspecifikationen ligger även som underlag för de modeller som vi 
har gjort under examensarbetets gång. Kraven ska även ge en tydligare bild över 
vad som krävs av systemet och ge en förbättrad branschanpassning. Vi har skapat 
en kravspecifikation som består av två olika delar, funktionella krav och icke-
funktionella krav. 
 
De funktionella kraven beskriver vad systemet förväntas att klara av och står som 
grund för det objektorienterade programmeringssättet som valts [29]. 
 
Icke-funktionella krav innehåller de krav som beskriver hur väl de funktionella kraven 
ska bli utförda. Ett icke-funktionellt krav kan bestå av bland annat önskad responstid 
eller återhämtningstid [29]. 
 
För att arbeta fram en kravspecifikation finns det framför allt fem olika 
tillvägagångssätt som man kan använda sig av. De tekniker som man kan använda 
sig av är bakgrundsläsning, intervjuer, observation, analys av dokument och 
frågeformulär. Vi valt att har använda oss av bakgrundsläsning och intervjuer för 
att ta fram kravspecifikationen till systemet [29].  
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Bakgrundsläsningen har bestått av att samla information kring existerande system 
och försöka förstå hur de olika återförsäljarna arbetar i deras verkstad. Genom att 
analysera den information som har inhämtats tas för- och nackdelar fram som 
sedan används i kravspecifikationen. 
 
De intervjuer som har gjorts har genomförts som intervjuer och långa 
diskussioner tillsammans med Dick Petersson. Petersson har en lång erfarenhet 
inom husvagns- och husbilsbranschen. Eftersom flera av de återförsäljare som var 
kunder till Verendus befann sig långt ifrån oss studenter var Dick Petersson ett 
bra val. Petersson har i sin tur diskuterat med återförsäljare över telefon och vi har 
på så vis haft en indirekt kommunikation med stor del av branschen. 
 
Utifrån kravspecifikationen har vi valt att skapa ett klassdiagram över systemet 
(Bilaga 2). Vi har valt att skapa ett förenklat klassdiagram för att enklare kunna 
implementera och använda oss av objektorienterad programmering. 
 

3.4 Implementering av objektorienterad 
programmering 
I examensarbetet har vi försökt att implementera objektorienterad programmering 
för att utveckla ett bra system med strukturerad och logisk källkod. Som nämnts 
tidigare i rapporten har CodeIgniter ett bra stöd för objektorientering vilket 
kändes relevant för det system som utvecklades. Även PHP 5 stödjer 
objektorienterad till en betydligt högre grad än tidigare PHP versioner.  
 
PHP 5 saknar dock diverse objektorienterade funktioner som till exempel 
namnrymder, metodöverlagring, operatoröverlagring och multipelt arv, men dessa 
funktioner har inte varit nödvändiga i vår implementation [14]. Model är den del 
där vi implementerar de klasser som skapades i klassdiagrammet och följaktligen 
den del där vi lägger mest fokus på objektorienterad programmering. 
 
Vi använder oss av nyckelordet class i PHP följt av namnet på vår klass. Vi har valt 
att namnge alla klasser av typen modell genom att börja med Model. Då vet vi att 
denna klass är av typen modell som är en typ av klass CodeIgniter designat för att 
arbeta med informationen i databasen. Nedan skapas klassen Model_event: 
 

 
Figur 13 - Model_event skapas. 
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När klassen Model_event skapas ärver den från klassen CI_Model som är en av 
CodeIgniters egna grundklasser. I Model_event skapar vi även en konstruktor som 
kallar på konstruktorn hos dess superklass. Superklassens konstruktor kallar på 
metoden log_message() som ger tillgång till “debug meddelanden”. Model_event 
innehåller givetvis inte bara en konstruktor utan även en mängd metoder som 
hanterar de händelser som finns i applikationen och hör till just den klassen. 
 
När man skapar klasser i vanlig objektorienterad PHP skapar man dessa i separata 
filer och inkluderar dem med hjälp av nyckelorden include, require eller require once 
[13]. Med tanke på att vi använder oss av CodeIgniter gör vi inte på detta sätt för 
att inkludera de klasser vi skapat. När vi exempelvis vill använda oss av klassen 
Model_event gör vi det enligt figur 14. Då skapas även ett objekt som kan användas 
för att anropa funktioner i den klass som inkluderats. 
 

 
Figur 14 - Klassen Model_event anropas. 
 
När vi laddat in klassen på detta sätt kommer vi åt metoderna i klassen genom att 
använda samma namn som vi angett i den andra parametern. Här anropar vi en så 
kallad “getter”-metod, get_workers_times(), i klassen Model_event: 
 

 
Figur 15 - Anropar en metod. 
 
Variabeln this används mycket i modellerna eftersom det är där vi har 
implementerat klasserna från klassdiagrammet. this används för att använda 
attribut och funktioner som finns tillgängliga i den aktuella klassen [13]. I klasserna 
har vi valt att använda oss av publika och privata attribut för att definiera 
åtkomsten av attributen gentemot utomstående anrop.  
 

3.5 Val av bibliotek i JavaScript 
Vår webbaserade applikation ska bestå av en kalender som innehåller flera 
verkstadsarbetare och händelser. Kalendern ska vara baserad på Drag-and-Drop 
som är en funktionalitet som gör att man kan dra och släppa element på en 
hemsida. 
 
Den här applikationen blir tung och tidskrävande att köra om man hela tiden 
måste ladda om sidan för att göra uppdateringar på servern när användarna lägger 
till nya händelser och drar och ändrar dessa. Vi har därför valt att använda oss av 
skriptspråket JavaScript, eftersom det skapar god interaktivitet på Internet, under 
förutsättning att det används på rätt sätt. Eftersom JavaScript är svårt att använda 
sig av när man vill att olika webbläsare ska tolka det på likadant sätt valde vi att 
använda oss av ett JavaScript-bibliotek som löser stora delar av detta [19]. 
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Det finns en mängd olika bibliotek för JavaScript som underlättar utvecklingen av 
dynamiska webbapplikationer. Det mest använda biblioteket är jQuery [31]. 
jQuery är det vi tänkte använda oss av till en början, eftersom det är det mest 
använda biblioteket. Detta innebär att det har en stor dokumentation och mycket 
hjälp finns att få. 
 
Ytterligare ett bibliotek som vi valde att undersöka var MooTools. Vi intresserade 
oss för MooTools dels för att det hade många användare och god dokumentation, 
men mest eftersom det hade stöd för objektorienterad programmering [20]. 
 
Både jQuery och MooTools är gratis att använda sig av och kan orientera sig via 
DOM. De skiljer inte speciellt mycket vad gäller filstorlek, jQuery är något 
mindre. De har båda ungefär lika mycket stöd för CSS3 selektorer, animering och 
händelsehantering. Båda biblioteken har dessutom en bra dokumentation med 
många aktiva användare. 
 
jQuery beskriver sig själv som ett bibliotek som förändrar sättet du skriver 
JavaScript på [32] medan MooTools säger sig vara designat för den medelmåttiga 
till avancerade JavaScript-utvecklaren. MooTools är ett ramverk som försöker 
implementera JavaScript som det ska vara och har som mål att förbättra JavaScript 
[20]. jQuery försöker också förbättra JavaScript, men detta genom att erbjuda en 
samling metoder som är utvecklade för att göra DOM trevligare. 
 
För att göra en jämföring mellan jQuery och MooTools valde vi att jämföra deras 
exempel för hur man använder sig av Drag-and-Drop, som är en av de mest 
väsentliga funktionerna i vårt system.  Jämförelsen syftar till att visa jQuery’s 
enkelhet och MooTools mer avancerade och mer välutvecklade struktur. 
 
Figur 16 visar hur man enligt MooTools implementerar Drag-and-Drop. 
Implementationen är strukturerad och lättorienterad men det är många rader kod 
för uppgiften. 
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Figur 16 - Drag-and-Drop med hjälp av MooTools. [30] 
 
Figur 17 visar hur en implementation av Drag-and-Drop sker med hjälp av jQuery, 
vilket är betydligt mindre kodrader gentemot MooTools implementation. 
 

 
Figur 17 - Drag-and-Drop med hjälp av jQuery. [33] 
 
Valet av bibliotek kan ofta anses godtyckligt och varierar beroende på 
utvecklarens mål. Många anser att jQuery och MooTools är bra, men det finns 
även utvecklare som förespråkar Dojo och Prototype. Biblioteken underlättar 
JavaScript och valet av bibliotek brukar oftast bli det man känner sig bekväm med 
eller bero på vad man vill åstadkomma. Eftersom vår applikation skulle kretsa 
kring en kalender och det skulle ta alldeles för lång tid att utveckla den helt på 
egen hand har vi undersökt lite olika kalendertillägg som fanns. Det var först vid 
valet av kalendertillägg som vi bestämde oss för att använda jQuery. 
 
Under det inledande arbetet av examensarbetet började vi undersöka 
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möjligheterna för att skapa en egen kalender till examensarbetet. En egen kalender 
skulle ge oss kontroll och förståelse för allt som sker gentemot om man använder 
ett kalendertillägg. Efter noga övervägande ansåg vi att det skulle ta alldeles för 
lång tid och kräva allt för stora ansträngningar att skapa en egen kalender med all 
den funktionalitet som systemet krävde. Det beslutades att vi skulle undersöka vad 
det fanns för möjliga kalendertillägg som kunde användas till systemet. 
 
CodeIgniter har ett eget bibliotek för att enkelt och dynamiskt skapa en kalender 
med innehåll, CodeIgniter Calendar Class. CodeIgniters kalender erbjöd endast en 
månadsvy, vilket innebär att om man som företag vill få en överblick över sina 
olika verkstadsarbetare och vad deras arbetsuppgifter är under en viss dag kan det 
bli jobbigt att se detta i en månadsvy. Skulle man visa alla verkstadsarbetarnas 
händelser i en månadsvy skulle det bli alldeles för mycket att se för användaren. Vi 
insåg att CodeIgniter Calendar Class inte var något vi skulle använda oss av i 
utvecklingen av systemet. 
 
FullCalendar erbjöd en bra grund att bygga vidare på. Det var lätt att göra olika 
inställningar i kalendern och det var enkelt att hantera händelser med hjälp av 
Drag-and-Drop. Kalendern använde sig av AJAX för att fånga upp händelser som 
aktiveras genom användarinteraktion.  Det fanns även bra stöd för att hämta data i 
olika format, vilket gjorde att man kunde rendera händelserna som en Array, 
funktion eller via JSON. FullCalendar såg även ut att vara under ständig utveckling 
genom de löpande uppdateringar som släpps på dess hemsida [34]. 
 

3.6 Schemaläggning 
I det här kapitlet beskrivs hur vi hanterat schemaläggningen och hur vi har valt att 
utveckla kalendern därtill. Kalendern är den mest väsentliga delen av systemet. 

3.6.1 Kalenderns grund 

Tidigare nämndes det att vi valde att använda oss av FullCalendar vid utvecklingen 
av vår kalender. FullCalendar är grunden i kalendern och utifrån den har vi 
utvecklat vår kalender så att den fyller vårt syfte och blir användbar för de 
kommande användarna. 

3.6.2 Kalenderinställningar 

För att ge användarna möjligheter till att anpassa schemaläggningen efter sina 
behov har vi skapat en administration för de inställningar man kan göra och som 
påverkar kalendern. Dessa inställningar är bra om de anges innan kalendern börjar 
användas, men det är inget som är obligatoriskt. Schemaläggningen kommer att 
anpassa sig efter om användarna har fyllt i några uppgifter i inställningarna eller 
inte. Ifall det inte finns några uppgifter angivna så kommer systemet att använda 
sig av de grundläggande inställningarna som vi har angivit vid utvecklingen. 
Användarna har möjlighet att ange kalenderstart och slut, arbetstider för deras 
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anställda i verkstaden, statiska händelser och även om helger ska visas i veckovyn 
eller inte. 

3.6.3 Händelsehantering 

Med händelsehantering menas hur systemet hanterar de händelser som sker i 
affärsstödet och verkstadsstödet, samt hur dessa ska planeras in i kalendern. 
Händelsehanteringen har arbetats fram med hjälp av Verendus kännedom inom 
husvagns- och husbilsbranschen samt hur affärsstödet fungerar i dagsläget. 
Tillsammans med Verendus har vi arbetat fram ett mål för händelsehanteringen. 
 
“Händelser ska hanteras på ett sådant sätt att så mycket som möjligt sker automatiskt utan att 
användarna förlorar kontroll. Användarna ska ha en känsla av frihet och kontroll när de 
använder sig av planeringsverktyget.” 
 
Händelser i systemet kan skapas antingen manuellt eller automatiskt och kan vara 
av två olika typer - statiska eller ej statiska. Uppdelningen av händelser som statiska 
och ej statiska är gjord efter de typer av händelser som existerar i en verkstad hos 
målgruppen. En händelse skapas antingen som en engångsföreteelse eller som en 
upprepande händelse. 
 
En händelse som är ej statisk kan skapas på två olika sätt, antingen manuellt eller 
automatiskt i systemet. En automatisk händelse är alltid av typen ej statisk och kan 
exempelvis skapas genom att en affär görs i affärsstödet. Då affären genomförs i 
affärsstödet skapas en händelse till verkstadsstödet som kan innehålla bland annat 
en leveransservice, vilket är en standardmall som kommer att finnas i systemet. 
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En ej statisk händelse som skapas manuellt anges direkt i kalendern genom att 
användaren markerar den tid där händelsen tar plats, fyller i obligatoriska uppgifter 
och sedan skapar händelsen. De obligatoriska attributen för en händelse är Titel, 
Deadline och Kategori. Till en manuellt skapad händelse kan man i efterhand koppla 
uppgifter, fordon, kund, verkstadsarbetare och ange mer detaljerad information. 
Det här för att en händelse ska kunna skapas snabbt och enkelt men även kunna 
ändras så att händelsen kan innehålla mycket information. 
 

 
Figur 18 - Skapa händelse. 
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En statisk händelse är en händelse som sker vid samma tidpunkt var dag, till 
exempel en lunchrast. Användarna ska inte behöva placera in händelser som sker 
varje dag vid samma tidpunkt. Istället ska användarna ha möjligheten att skapa så 
kallade statiska händelser. Till de statiska händelserna anges endast en titel, start- 
och sluttid. De statiska händelserna tar plats vid samma tidpunkt varje dag och 
användarna har då endast behövt ange dessa händelser en gång. I figur 19 visas 
hur de statiska händelserna placeras ut i kalendern. De statiska händelserna är 
alltid mörkgrå och skapas inte direkt i någon kalendervy utan anges istället under 
kalenderinställningar. 
 

 
Figur 19 - Statiska händelser. 
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När en händelse har skapats automatiskt placeras den i en kölista. Från kölistan 
kan man dra händelsen och placera den i kalendern på vald tid. Det här görs med 
hjälp av den Drag-and-Drop funktion som finns i jQuery´s bibliotek. Innan en 
händelse placeras in i kalendern sker en kontroll som avgör om det finns plats för 
händelsen eller om den måste delas. Finns det plats för händelsen så planeras den 
in i kalendern, om inte blir användaren tillfrågad om händelsen ska delas eller inte. 
Om en händelse delas placeras den ena delen av händelsen i kalendern och den 
delen som inte fick plats placeras i kölistan. Hur det här kan gå till har vi valt att 
illustrera med hjälp av ett flödesschema. 
 

 
Figur 20 - Flödesschema som illustrerar schemaläggning av en händelse.  
 
Det finns två olika kölistor för händelser som inte är inplanerade - vanlig kölista 
och en kölista för kritiska händelser. När en händelse börjar närma sig sin deadline 
och inte är inplanerad i kalendern placeras den i kölistan för kritiska händelser. 
 

 
Figur 21 – Kölistor. 
 
En händelse består oftast av ett antal uppgifter som användarna prickar av då de 
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är utförda. Inom varje företag finns en egen struktur och ett eget tillvägagångssätt 
för att hantera diverse händelser och uppgifter. Med det här i åtanke har vi försökt 
att skapa en flexibel schemaläggning där användarna kan anpassa 
schemaläggningen efter sina egna behov. Genom att använda oss av kategorier, 
mallar och uppgifter kan händelserna i systemet anpassas efter behov. När en 
händelse skapas måste den alltid tilldelas en kategori. Genom att bli tilldelad en 
kategori kan en händelse bli sammanlänkad med uppgifter som användaren har 
skapat. Det här resulterar i att användarna inte behöver ange uppgifter till de 
skapade händelserna varje gång, utan istället skapar de mallar som händelserna blir 
tilldelade av automatik beroende på vilket kategori de tillhör. 
 
En kategori används för att kategorisera händelser. Med hjälp av kategorisering 
förbättras den statistik som kommer att finnas i systemet, men den huvudsakliga 
anledningen är att schemaläggningen får en högre flexibilitet. Indelningen i 
kategorier avgör vilka uppgifter en händelse blir tilldelad då den skapas. 
 
Mallar är ett resultat av de många och långa diskussionerna kring 
schemaläggningens struktur. En mall kan kopplas till en kategori. En händelse 
som skapas och tilldelas en kategori tilldelas även de mallar som en kategori kan 
innehålla. 
 
Uppgifter är en viktig del av schemaläggningen. Uppgifter kan stå enskilt eller vara 
kopplade till en mall. Är uppgifterna kopplade till en mall så kommer de händelser 
som blir tilldelade mallen även att bli tilldelad de uppgifter som mallen innehåller. 
En händelse innehåller uppgifter som användarna kan bocka av när uppgifterna är 
utförda. 
 
För att hantera de relationer som finns mellan kategorier, mallar och uppgifter var 
vi tvungna att skapa en administration för relationerna. Figur 22 visar hur vi med 
hjälp av jQuery har skapat en lättnavigerad administration som med hjälp av 
animeringar blir tydlig och trevlig att använda. 
 

 
Figur 22 - Administration för kategorier, mallar och uppgifter. 
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3.6.4 Kalendervyer 

Kalendern har i stora drag tre olika vyer där innehållet i kalendern visas på olika 
sätt. Här presenteras månadsvyn, veckovyn och dagsvyn. 

3.6.4.1 Månadsvy 
Från början syntes alla händelser som planerats in på de olika datumen i 
månadsvyn. Vi valde senare att inte visa händelser i månadsvyn, då vi insåg att det 
skulle bli alldeles för många händelser i denna. Det skulle bli jobbigt att läsa och 
kalendern skulle se kaotisk ut. Efter diskussioner på företaget tyckte Petersson 
istället att vi i månadsvyn skulle visa arbetslagda arbetstimmar under dagen och 
visa detta på ett visuellt sätt. 
 
Vi diskuterade om att i varje datumruta visa en siffra i procent och fylla en del av 
rutan, baserat på procentsatsen, med en viss färg. Tanken med att fylla rutorna 
skulle förtydliga den arbetslagda tiden, men detta ansåg vi sedan bli visuellt 
distraherande. Vi behöll sedan procenten, men valde att använda oss av en stapel 
istället för att fylla hela rutan. Stapeln visar snabbt hur mycket av arbetsdagen som 
är belagd. Det kan tyckas att det räckt med att använda sig av procent, men vi 
ansåg att det då endast skulle bestå av massa siffror. Stapeln underlättar tolkningen 
på ett snyggt, användbart och visuellt sätt. Procenten visar mer exakt hur mycket 
tid som är arbetsbelagd i verkstaden. 
 
Pilarna i vänstra hörnet bläddrar mellan månaderna och klickar man på knappen 
“Idag” hamnar man på nuvarande månad. Det datum som är färgat ljust gult är 
dagens datum. 
 

 
Figur 23 – Månadsvy. 
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3.6.4.2 Veckovy 
I veckovyn syns alla verkstadsarbetarnas händelser. Varje verkstadsarbetare har en 
egen färg för att användaren ska kunna skilja på dem. Veckovyn är tänkt att ge en 
överblick över hur veckan ser ut och hur alla dagar är arbetslagda. I veckovyn 
bläddrar pilarna i vänstra hörnet mellan olika veckor istället för månader som i 
månadsvyn. Finns det händelser som sträcker sig över en hel dag fast inte under 
några speciella tider ligger det längst upp i raden “all-day”. I denna vy syns även de 
statiska händelserna, som exempelvis raster. Användarna av systemet väljer själva 
mellan vilka tider, hur mycket av dagen, som ska visas i kalenderinställningarna. 
 
Placeringen av händelserna i veckovyn har vi blivit tvungna att justera eftersom vi 
har flertalet verkstadsarbetare, vilka har händelser som sker under samma 
tidpunkt. Händelserna ska då visas på ett bra sätt utan att de går in i varandra eller 
att det blir jobbigt att tyda.  
 
Beroende på vilken arbetare en händelse tillhör, ges händelsen en viss marginal till 
vänster. Det här resulterar i att varje verkstadsarbetare får en egen kolumn under 
var dag i veckovyn, eftersom händelser som tillhör en specifik arbetare tilldelas 
samma marginal. Den här lösningen tillsammans med att alla arbetare i verkstaden 
har en egen färg för sina händelser gör att veckovyn blir lätt att tyda. 
 

 
Figur 24 – Veckovy. 
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3.6.4.3 Dagsvy 
I dagsvyn delas verkstadsarbetarna upp i olika kolumner. Detta gör att man enkelt 
kan se den arbetslagda tiden för var och en av arbetarna i verkstaden under det 
valda datumet. Här ser man även vad de olika arbetarna i verkstaden arbetar med 
och hur lång tid respektive händelse tar. 
 
Att få kalendern att se ut på detta sätt var inte något som FullCalendar hade stöd 
för. För att åstadkomma detta behövde vi genomföra ändringar i FullCalendar’s 
källkod. Detta problem löste vi genom att använda oss av Paul Aikmans kod. 
Aikman är en utvecklare som har skrivit om källkoden så att dagsvyn kunde delas 
upp i kolumner med olika egenskaper. Vi har angett namn på kolumner och olika 
färg på händelser som ligger under respektive kolumn i dagsvyn. 
 

 
Figur 25 – Dagsvy. 
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3.7 Användarvänlighet 
Under examensarbetets gång har det legat stort fokus på bland annat 
användarvänlighet. Inledningsvis började vi med att skapa en kravspecifikation för 
att få en tydligare bild över vad användarna förväntar sig för resultat. Utöver 
kravspecifikationen har vi använt oss mycket av Jakob Nielsens teorier som 
beskrivs vidare i den här delen av rapporten. 

3.7.1 Hantering av tio tumregler för användbarhet 

Vi har noggrant försökt att implementera de tumregler som Jakob Nielsen nämner 
i sin teori kring användbarhet på webben. Här beskrivs vad vi har gjort för att 
uppfylla tumreglerna. 

3.7.1.1 Synbarhet av systemets status 
Vi har implementerat olika typer av meddelanden för att upplysa användaren om 
systemets status. Då någon form av handling utförs gentemot databasen, till 
exempel då användaren sparar eller tar bort något, visas ett meddelande som 
berättar för användaren om handlingen utfördes eller om den misslyckades. 
Meddelandet har vi placerat längst upp i mitten på sidan så att det syns tydligt och 
visas i två sekunder innan det tas bort. Figur 26 visar hur det kan se ut då 
användarna ändrar en kund. 
 

 
Figur 26 – Systemmeddelande. 
 
Beroende på hur många händelser som är inplanerade i kalendern kan 
laddningstiden för sidan variera. För att indikera på att sidan laddar har vi valt att 
använda oss av en GIF-bild som visas fram tills dess att sidan har laddats klart. 
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3.7.1.2 Samspel mellan systemet och den riktiga världen 
För att interaktionen mellan systemet och den riktiga världen skulle bli bra har vi 
använt oss av olika typer av ikoner. Ikonerna förtydligar navigationen och 
stimulerar användaren vilket resulterar i en trevligare interaktion mellan system 
och användare. 
 
Vi använder oss av gröna plustecken för att indikera på att något läggs till, en röd 
symbol för att indikera på att något tas bort och pilar som indikerar på att det 
kommer att uppstå någon form av rörelse på sidan. 

3.7.1.3 Användarkontroll och frihet 
Vi har under examensarbetet haft stort fokus på att användarna inte ska känna sig 
låsta eller inte veta hur de ska använda en specifik funktion. Enligt oss är systemet 
lättnavigerat och logiskt konstruerat. Vi har ständigt haft i åtanke att systemet ska 
utföra så mycket som möjligt av automatik, men att användarna ständigt uppfattar 
vad som händer och att de inte tappar förståelsen för de automatiskt utförda 
händelserna. I kalendern har vi lagt extra stor vikt på hur schemaläggningen ska 
fungera och att den inte ska låsa användarna. 

3.7.1.4 Överensstämmelse och standarder 
Användarna behöver inte känna sig förvirrade eftersom vi använt samma ikoner, 
animeringar, struktur och färger genom hela systemet. 
 
Tidigt under examensarbetet angav vi standarder tillsammans med med Andreas 
Larsson som arbetar på affärsstödet. Det ligger stor vikt i att affärsstödet och 
verkstaden använder samma typsnitt, struktur, ikoner och animeringar så att 
användarna känner igen sig, oavsett vilket system de använder sig av hos 
Verendus. 
 
För att utföra någon typ av formulärshandling i systemet används följande knapp 
där texten varierar beroende på vilken handling som utförs. 
 

 
Figur 27 – Formulärsknapp. 

3.7.1.5 Förebyggande av fel 
En viktig punkt i utveckling av system är att de inte får stanna upp på grund av fel 
utan att man antingen förbygger och undviker fel eller att systemet återhämtar sig 
då ett fel har inträffat.  
 
CodeIgniter ger ett bra stöd för förebyggande av fel med hjälp av färdiga klasser 
som kan inkluderas och användas. Klassen input används för att filtrera bland 
annat POST-variabler från otillåtna tecken men kan även användas för att 
förhindra cross-site scripting. Input tillåter endast att alfanumeriska och några få andra 
tecken används [35]. 
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I systemet anges obligatoriska och ej obligatoriska fält för att förhindra fel. Ifall 
användaren försöker spara något objekt utan att ha angett den obligatoriska 
informationen visas ett meddelande som talar om vilket fällt som saknas. 

3.7.1.6 Igenkännande istället för ihågkommande 
Om punkt fyra i Jakob Nielsens lista är uppfylld anser vi att man får mycket gratis 
till punkt nummer sex. 
 
Systemets design är strukturerad och allt finns tillgängligt på en ytlig nivå. Det 
krävs sällan mer än två klick för att för att nå den information som efterfrågas. 
Interaktionen mellan system och användare sker på ett igenkännande sätt genom 
hela systemet för att minska på minnesbelastningen hos användaren. 

3.7.1.7 Flexibilitet och effektiv användning 
Vi anser att användningen av systemet är effektiv eftersom systemet är utvecklat i 
nära kontakt med blivande användare. Vi har även lagt vikt i att systemet ska vara 
flexibelt så att varje enskild användare kan anpassa användningen efter dess 
förutsättningar. 
 
Flexibiliteten kretsar mycket kring kalendern. Kalendern innehåller inställningar 
som kan skilja sig från en användare till en annan. Vi har därför valt att man ska 
kunna konfigurera kalendern till den gränsen att det ger flexibilitet och frihet, men 
inte skapar onödiga problem och svårigheter för systemet. 

3.7.1.8 Estetisk och minimalistisk design 
En bra struktur som följer genom hela systemet har resulterat i, vad vi anser, ett 
estetiskt och tilltalande utseende. Rubriker, flödande text och knappar är lättlästa 
och synliga. Tabellerna som används i systemet har en strukturerad uppdelning där 
varannan rad har en ljusare bakgrund. 
 

 
Figur 28 - Design på tabell. 
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För att vi skulle skapa en minimalistisk design har vi valt att endast visa länkar och 
text såvida de fyller en bra funktion på sidan. Som figur 29 visar kan en användare 
bara ändra en kategori om användaren har markerat en kategori. Om ingen 
kategori är vald så visas inte länkarna “Ta bort kategori” eller “Ändra kategori”. 
 

 
Figur 29 - Minimalistisk design. 

3.7.1.9 Hjälp användare att känna igen, diagnostisera och återhämta sig 
från fel 
Systemet ger användaren felmeddelanden i klartext för att användaren ska förstå 
vad som har hänt. Om något går fel när användaren ska spara något, visas ett 
felmeddelande som talar om för användaren att utförandet misslyckades. 

3.7.1.10 Hjälp och dokumentation 
Det finns ingen hjälp eller dokumentation i systemet i dagsläget. Vi anser att allt 
ska vara så pass enkelt att någon hjälp eller dokumentation skulle bli överflödig. 
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3.7.2 Placering av element [36] 

För utöka användarvänligheten i systemet har vi undersökt vart det är bäst att 
placera element på en webbapplikation. Till hjälp har vi haft Jakob Nielsen och 
Kara Pernice senaste bok, Eyetracking web usability. Där beskrivs en studie där de 
följer ögats rörelser då användaren får i uppgift att utföra specifika uppgifter. 
Studien är i första hand riktad mot vanliga hemsidor men vi anser att det bör ge 
ett liknande resultat på ett webbaserat system. Vi har utgått från det resultat som 
Nielsen och Pernice fick då de studerade ögats rörelse på ett antal användare som 
hade i uppgift att utföra ett antal snabba handlingar. 
 
Diagrammen i figur 30 visar ett tydligt resultat. När en användare har fått en 
uppgift som ska utföras snabbt letar personen först och främst i den övre delen på 
en webbsida. Med viss marginal söker användaren även av höger sida innan 
vänster. 
 

 
Figur 30 - Från Jakob Nielsens och Kara Pernice bok, Eye Tracking Usability. 
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Vi har dragit slutsatsen att det är bäst att placera navigation eller andra länkar högt 
upp på en webbsida. De länkar som representerar någon typ av enkla handlingar 
placeras mer till höger. Figur 31 visar ett exempel där vi har använt oss av det 
resultat som studien från Eye Tracking Usability gav. 
 

 
Figur 31 – Högerplacerad navigation. 
 
Även vid frågor där användaren kan välja mellan antingen ja eller nej har vi valt att 
applicera Jakob Nielsens och Kara Pernice studie. Under en längre tid har många 
applikationer placerat knappen för “ja” till vänster och knappen “nej” till höger. I 
fall där användaren vill ta bort något är ofta svaret ja, alltså ska knappen för “ja” 
placeras till höger eftersom användaren lättare finner något till höger än till vänster 
på en sida. 
 

 
Figur 32 – Knapplacering. 

3.7.3 AJAX för användarvänlighet 

Att systemet skulle vara pålitligt och lättanvänt var ett måste. För att ett system ska 
vara pålitligt ansåg vi att användaren alltid måste vara med på vad som händer. Så 
lite som möjligt ska ske bakom kulisserna utan att ge direkt respons till 
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användaren. Tekniken AJAX bidrar till att sidladdningar kan undvikas och att 
användarvänligheten av ett system ökar [15].  
 
Eftersom vi använder oss av AJAX har vi skapat en applikation som arbetar 
asynkront, och få sidomladdningar behöver göras [15]. Varje gång en användare 
använder sig av våra formulär för att ändra och spara uppgifter, i exempelvis 
fordon, använder vi AJAX. Användaren behöver då inte vänta lika länge för att 
sidorna i systemet ska laddas och renderas när kommunikationen med servern 
sker. Användaren kan dessutom fortsätta göra ändringar, medan sparandet av 
andra ändringar sker. 
 
Men även om användningen av AJAX möjliggör skapandet av riktigt trevliga och 
smidiga gränssnitt kan det vara bra om användarna ibland uppmärksammas om 
vad som händer i bakgrunden. Som nämnts tidigare i rapporten har vi valt att visa 
ett litet meddelande när användarna exempelvis vill genomföra och spara olika 
inställningar. Hade vi utelämnat meddelandet skulle funktionen för att spara 
fortfarande fungera, men användarna skulle inte vara med på vad som sker. 
Användarna skulle således kunna tro att funktionen för att spara inte fungerar. 
 
När vi laddar in händelser i kalendern använder vi oss av AJAX. När ett större 
företag med ett flertal anställda ska hämta deras händelser innebär det att många 
händelser ska hämtas. För att användarna inte ska utföra någon interaktion med 
kalendern innan den laddats klart har vi även här använt oss av ett meddelande 
som beskriver att kalendern laddar, vilket den gör fram tills att AJAX-
förfrågningen är utförd. 
 
Istället för AJAX i kombination med XML har vi valt att använda oss av AJAX 
tillsammans med JSON. I och med att JSON är ett format som JavaScript förstår 
och kan använda sig av, blir det mindre ansträngande för systemet att använda sig 
av [15]. 
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3.7.4 Utökad branschanpassning och användarvänlighet 

För att utöka branschanpassningen och användarvänligheten ansåg vi det viktigt 
att förtydliga för användarna att de hela tiden har en stor möjlighet att påverka hur 
systemet ska vidareutvecklas. Det här löstes genom att placera ett formulär på 
startsidan. I formuläret har användaren möjlighet att skriva vad som är bra, dåligt 
eller behöver förbättras i systemet. Lösningen ska ge en känsla av att systemet 
utvecklas för varje individuell användare vilket gör att det känns mer personligt 
och roligt att använda. 
 

 
Figur 33 – Informationsformulär. 
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4 Resultat 
Detta examensarbete har resulterat i ett system utvecklat för handlare inom 
branschen för husvagnar och husbilar. För studenterna har arbetet resulterat i 
ökade kunskaper inom systemutveckling och branschanpassning. Arbetet har även 
gett fördjupade kunskaper inom objektorienterad programmering och 
användarvänlighet. 
 
Företaget har fått ett fungerande system anpassat för vidareutveckling och 
integrering med kommande system, eftersom systemet utvecklats på ett sådant sätt 
att det bygger på en lättförstådd och logiskt uppbyggd kodstruktur.  

 

4.1 Systemets uppbyggnad 
Resultatet av arbetet är ett system som består av sex olika sidor som alla fyller 
olika funktioner i systemet. Sidorna använder sig av AJAX, vilket ger ett 
interaktivt utseende utan onödiga undersidor. Det finns även med två ikoner för 
“kontakt” och “statisk” i menyn, men dessa sidor är för tillfället orörda. Den 
centrala delen av systemet, schemaläggningen, beskrevs utförligt under Metod och 
genomförande. Här presenteras de övriga delarna av systemet. 
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4.1.1 Startsida 

Startsidan i systemet är en översiktlig sida som innehåller nyhetsflöde, 
informationsformulär och information om vad som sker i kalendern. Startsidan är 
specifik för varje företag eftersom varje företag har sina egna nyheter och även 
egen information om vad som sker i kalendern. Användaren informeras om vad 
som är schemalagt för verkstadsarbetarna vid det aktuella tillfället. 
 

 
Figur 34 – Startsida. 
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4.1.2 Kalender 

Systemets mest väsentliga del, schemaläggningen, befinner sig under en egen sida i 
systemets struktur. Under kalendersidan kan användarna planera och hantera 
händelser för att underlätta deras vardagliga arbete. Varje kalender är specifik för 
det företag som den inloggade användaren tillhör. 
 
Till vänster om den stora kalendern i figur 35 finns en liten kalender som är 
tillgänglig för snabb navigering. Trycker man på något av datumen ändras den 
stora kalendern och visar den valda dagen i dagsvyn. 
 
Under den lilla kalendern visas oplanerade händelser som är uppdelade i två olika 
listor, Händelser och Kritiska händelser. Från kölistorna kan man dra en händelse och 
planera in den i kalendern genom att släppa den på önskad tid. 
 
Längst ner i den vänstra spalten visas alla verkstadsarbetare som tillhör den 
inloggade användarens företag. De har alla blivit tilldelade en färg som även 
används i kalendern för de händelser som vardera verkstadsarbetare tillhör. 
Utöver verkstadsarbetarna finns även en färg för händelser som inte tillhör någon 
specifik arbetare i verkstaden. 
 

Figur 35 – Kalendersida. 
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4.1.3 Kunder, lager och prislistor 

Kunder, lager och prislistor är de grundläggande sidorna i systemet och som behövs 
för att schemaläggningen ska fungera som det är tänkt. Dessa tre sidor fungerar 
ungefär på samma sätt. Det som skiljer dem åt är några mindre funktioner och att 
de har olika attribut. Vi har därför valt att beskriva resultatet av kunder, lager och 
prislistor under en och samma rubrik. Bilderna visar hur sidan Kunder ser ut och 
fungerar. 

4.1.3.1 Standardvy 
Standardvyn består av en tabell som listar alla de objekt som finns tillgängliga för 
den aktuella sidan. Tabellen vi använder oss av är en DataTable som är anpassad 
efter våra behov. Utseendet är anpassat för systemets design och är lättläst och 
interaktivt. I tabellen finns det möjlighet att bläddra mellan sidor, ange antalet 
rader per sida, söka i varje kolumn och söka i alla kolumner samtidigt. 
 

 
Figur 36 – Kunder. 
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4.1.3.2 Lägg till kund 
För att lägga till en kund trycker man på knappen “Lägg till kund” som visas i 
figur 36. Formuläret som visas i figur 37 glider då mjukt ner ovanför tabellen och 
ger användaren möjlighet till att lägga till en kund. Det här fungerar likadant för 
lager och prislistor förutom att formuläret innehåller andra attribut som är specifika 
för typen av objekt som ska läggas till. 
 

 
Figur 37 - Lägg till kund. 
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4.1.3.3 Ändra kund 
För att ändra en kund trycker man på den rad i tabellen som ska ändras. Det som 
sker då är att formuläret som visas i figur 38 visas framför tabellen. Anledningen 
till att det här inte fungerar likadant som för att lägga till en kund är att vi ansåg 
det nödvändigt för användaren att kunna hålla isär de båda händelserna. 
 

 
Figur 38 - Ändra kund. 
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4.1.4 Inställningar 

Inställningar innehåller Kontoinställningar, Företagsuppgifter, Kalenderinställningar och 
Användarbehörigheter. Alla formulär under sidan för inställningar använder sig av 
AJAX och meddelanden som underrättar användaren om vad som sker då 
användaren försöker spara något. 
 

 
Figur 39 – Inställningar.
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5 Diskussion och slutsats 
Under examensarbetet har vi arbetat efter de frågeställningarna som skapades i 
början. I Metod och genomförande har vi försökt att svara på dessa frågor, vilket vi 
anser att vi har gjort. Här beskrivs varför vi anser att frågeställningarna är 
besvarade och vad som kunde gjorts annorlunda i Metod och genomförande. Kapitlet 
behandlar även hur väl syftet är uppnått och det ges en snabb slutsats över 
examensarbetet som helhet. 
 
Vilken utvecklingsmiljö som lämpar sig bäst för arbetet anser vi har besvarats 
genom att beskriva både arbetsmiljö och den mjukvara som vi har använt oss av 
under projektets gång. Mjukvaran behandlas till och från i hela kapitlet Metod och 
genomförande, men den mest tidskrävande undersökningen av mjukvara är 
användningen av de bibliotek och tillägg som vi har använt oss av under 
examensarbetet. 
 
Att systemet skulle synkronisera med det befintliga affärsstödet anser vi vara 
uppfyllt eftersom vi har fört en god kommunikation med Verendus och 
därigenom enats om vad som Verendus system behöver ha gemensamt. Systemen 
kommer att dela bland annat databas, CSS och diverse funktioner som är näst intill 
identiska. 
 
Schemaläggningen är väl utformad tillsammans med Verendus vetskap inom 
branschen och även genom kontakt mellan Dick Petersson och flertalet husvagns- 
och husbilsåterförsäljare. Frågan anses besvarad eftersom vi har kommit fram till 
en bra lösning enligt oss studenter och även Verendus, men vi anser att lösningen 
inte kan bekräftas helt förrän den har testats och utvärderats av de kommande 
användarna. 
 
För att systemet skulle få en hög användarvänlighet valde vi att utgå ifrån Jakob 
Nielsens tio tumregler för användbarhet och även en undersökning från Jakob 
Nielsen och Kara Pernice bok, Eyetracking web usability. Vi anser oss följt dessa 
punkter och implementerat dem med stor eftertanke. För att utöka 
användarvänligheten ytterligare använde vi oss av AJAX för att skapa en bättre 
interaktion med användarna. 

 

5.1 Diskussion av metod 
Det inledande arbetet bestod av många möten hos Verendus där vi noggrant gick 
igenom examensarbetet. För att få en bättre förståelse och inblick i den bransch vi 
utvecklade systemet för hade vi gärna gjort besök ute hos återförsäljarna och haft 
intervjuer med dem. Eftersom tiden var knapp och återförsäljarna har haft en 
hektisk period har detta tyvärr inte blivit av. Vi beslutade därför att arbeta efter 
den ständiga kontakt som Dick Petersson har med återförsäljarna för att 
examensarbetet skulle ta sin början och inte skjutas upp. 
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För att verkligen uppnå en bra branschanpassning skulle vi helst hunnit testa vår 
produkt ute hos användarna. Anpassningen uppnås bäst om användarna 
successivt får testa systemet och utvärdera det under arbetets gång. Det här 
kommer att ske efter att examensarbetet är slut, men vi hade mer än gärna haft 
med en utvärdering från användarna under examensarbetets gång. 
 
Tidigt i arbetet bestämde vi oss för att arbeta objektorienterat. Det här har vi gjort 
genom analyser, modeller och implementation av objektorienterad 
programmering. Eftersom det här var ett sent beslut och endast en del av hur vi 
skulle integrera systemet med det befintliga affärsstödet blev tiden bristfällig. I 
arbetet hade vi gärna fördjupat oss mer i objektorienterad programmering och 
även hur det fungerar tillsammans med CodeIgniter. 
 
Om vi funnit mer tid för att programmera objektorienterat hade vi även utvecklat 
mer modeller och gjort en djupare systemanalys. Valet att programmera 
objektorienterat har gjort att koden blivit mer strukturerad samt lättare att förstå 
och bygga vidare på i framtiden. Men eftersom fokus inte ligger på att systemet 
ska vara objektorienterad valde vi att minska på det här arbetet för att inte förlora 
tid för våra frågeställningar. 
 

5.2 Diskussion av resultat 
Syftet var att förenkla det planeringsarbete och pappersarbete som sker ute hos 
återförsäljarna inom husvagns- och husbilsbranschen. Det här syftet anser vi är att 
vi har uppnått eftersom det fungerar att planera in händelser och hantera data 
därtill. Till vilken grad syftet är uppnått återstår dock att se eftersom ingen 
användare inom branschen har testat och utvärderat systemet. Vi anser att 
resultatet är branschspecifikt och vi har till stor del kunnat implementera många 
av de önskningar och förslag som återförsäljare har bidragit med. Eftersom det 
inledande undersökningsarbetet inte blev så pass ingående som vi i efterhand hade 
önskat kan resultatet säkerligen anpassas mer efter målgruppen. 
 
Vi har valt att använda oss av ramverk och bibliotek istället för att programmera 
allt från grunden. Om vi valt att skriva all kod helt på egen hand skulle vi ha 
fullständig kontroll och vetskap om alla de metoder som ingår i systemet. 
Använder man sig av bibliotek i JavaScript får man nästintill alltid med metoder 
och kod som man egentligen inte använder sig av. Det skulle dock ta mycket mer 
tid om vi skulle utveckla en kalender eller lösa tunga delar i JavaScript på egen 
hand. 
 

5.3 Slutsats 
Vi anser att det blev ett bra system och vi är nöjda med resultatet. Under arbetets 
gång har vi ställts inför nya utmaningar men framför allt utvecklat våra kunskaper 
inom systemutveckling och webbprogrammering. Verendus System AB är nöjda 
med det arbete som har utförts och vi har vunnit nya erfarenheter. 
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1 - Kravspecifikation 
Funktionella krav 

• Hantera kunder på ett sådant sätt att viktiga uppgifter ska kunna sparas, 
uppdateras och tas bort. 

o De data som hanteras är namn, adress och kontaktuppgifter. 
o Det ska även gå att söka efter informationen. 

• Hantera fordon och deras utrustning så att informationen om detta sparas 
och senare blir lättåtkomligt. 

o Lägga till fordonstyp, märke, modell och annan viktig information 
om fordon. 

o Lägga till extra utrustning till fordon. 
o Hämta extern data för valt fordon. 
o Skapa prisskylt för fordon. 
o Söka efter fordon med hjälp av de data som lagrats. 

• Visa nyhetsflöde. 
o Nyhetsflödet ska vara specifikt för varje företag. 

• Hantera planering för verkstadsarbetare. 
o Användaren ska kunna schemalägga och hantera händelser som sker 

i verkstaden. 
o Användaren ska kunna planera in händelser för olika 

verkstadsarbetare. 
• Hantera prislistor. 

o Lägga till egna prislistor. 
o Se befintliga prislistor. 
o Söka efter de skapade prislistorna. 

• Administrera olika inställningar. 
o Ange grundläggande kalenderinställningar. 
o Ändra företagsuppgifter. 
o Ange kontoinställningar. 
o Administratören i ett företag ska kunna ange användarbehörigheter 

för övriga användare inom företaget. 

Icke funktionella krav 

• Systemet ska vara webbaserat. 
• Systemet ska underlätta planeringen för husvagns- och husbilsåterförsäljare 

så att det blir tidsparande och minskar på återförsäljarnas pappersarbete. 
• Systemet ska stödja användning av olika språk. 
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8.2 Bilaga 2 - Modell – Klassdiagram 
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8.3 Bilaga 3 – Statistik över JavaScript bibliotek 
 

 

 

 


