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Abstract 

This report describes a further development of an application for handling 
documents in investment projects. The older version of the application is 
developed in VB6, which is a relatively out-of-date programming language. 
This application is also developed for a specific customer and handles 
therefore only their needs regarding the handling of documents. 
 
There are two main reasons for the further development of this application. 
The first is modernization, i.e. that the new application is going to be 
developed in C#, which is both a more modern programming language and 
adds new opportunities to further develop the application into a web-based 
application. The second and most important reason is that the new 
application shall be more general and easy to adapt for several costumers 
needs. 
 
The most important function for the further development was that you 
should not have to change anything in the code to customize the application 
for different customers, but instead just have to modify a database which 
then defines the structure of the application.    
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Sammanfattning 

Denna rapport handlar om arbetet kring en vidareutveckling av ett 
dokumenthanteringsprogram för investeringsprojekt. Förlagan av 
programmet är skrivet VB6 vilket är ett relativt omodernt 
programmeringsspråk, det programmet är även utvecklat för ett specifikt 
företag och innehåller därmed endast deras behov rörande 
dokumenthanteringen. 

Det ena syftet med vidareutvecklingen har varit modernisering, dvs. att det 
nya programmet utvecklas i C# som både är ett modernare 
programmeringsspråk och skapar möjligheter för en vidareutveckling till en 
webb-applikation. Det andra och viktigaste syftet, som även är 
huvudproblemet i detta arbete, är att det nya programmet skall vara generellt 
och enkelt anpassningsbart för olika företags behov för ett 
dokumenthanteringssystem.  

Det viktigaste målet med vidareutvecklingen var att man inte ska behöva 
ändra alls i koden för att anpassa programmet till olika företag utan istället 
bara behöva ändra i en databas som därefter definierar programmets 
uppbyggnad.  

 

 

Nyckelord 

Flexibilitet, databas, dokumenthanteringsprogram, anpassningsbart, C#, OOP 

 



Innehållsförteckning 

3 

Innehållsförteckning 

.  

 

Figurförteckning ............................................................................. 4 

1 Inledning ................................................................................... 5 

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING .................................................................................... 5 
1.1.1 Företagets bakgrund ......................................................................................................... 5 
1.1.2 Studentens bakgrund ......................................................................................................... 6 
1.1.3 Problembeskrivning .......................................................................................................... 6 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ................................................................................................ 7 
1.2.1 Syfte .................................................................................................................................. 7 
1.2.2 Målsättningar ................................................................................................................... 7 
1.2.3 Frågeställningar ............................................................................................................... 8 

1.3 AVGRÄNSNINGAR ....................................................................................................................... 8 
1.4 DISPOSITION ............................................................................................................................... 9 

2 Teoretisk bakgrund ............................................................... 10 

2.1 FLEXIBEL MJUKVARA ................................................................................................................ 10 
2.2 DOKUMENTHANTERINGSSYSTEM .............................................................................................. 11 
2.3 DATABASDRIVNA APPLIKATIONER ............................................................................................ 11 

2.3.1 SQL ................................................................................................................................. 11 
2.3.2 Ansluta applikationen till en databas ............................................................................. 12 

2.4 C# OCH .NET ............................................................................................................................ 12 
2.4.1 Windows forms applikationer ......................................................................................... 12 

2.5 OBJEKTORIENTERAD PROGRAMMERING .................................................................................... 13 

3 Genomförande ....................................................................... 15 

3.1 FÖRSTUDIE ................................................................................................................................ 15 
3.2 UTVECKLANDET AV APPLIKATIONEN ........................................................................................ 18 

3.2.1 Sökformuläret ................................................................................................................. 19 
3.2.2 Registrering och registreringsformuläret ....................................................................... 26 
3.2.3 Listan för att presentera dokumenten ............................................................................. 28 

4 Resultat ................................................................................... 30 

4.1 REGISTRERING AV DOKUMENT .................................................................................................. 30 
4.2 REDIGERING AV DOKUMENT ..................................................................................................... 32 
4.3 SÖKNING OCH HANTERING AV DOKUMENT ................................................................................ 33 

4.3.1 Söka efter dokument ........................................................................................................ 33 
4.3.2 Visning av dokument ....................................................................................................... 35 
4.3.3 Ta bort eller öppna dokument ......................................................................................... 36 

4.4 ADMINISTRATIVA VERKTYG...................................................................................................... 37 
4.4.1 Administrera snabbsökningar ......................................................................................... 37 
4.4.2 Administrera kategorier .................................................................................................. 38 

4.5 BESVARANDE AV FRÅGESTÄLLNINGAR ..................................................................................... 39 

5 Diskussion och slutsatser ...................................................... 40 

6 Referenser .............................................................................. 42 

7 Bilagor ..................................................................................... 43 



Figurförteckning 

4 

 

Figurförteckning 

 

  

FIGUR 1. WINDOWS FORMS DEMONSTRATION 13 
FIGUR 2. KLASS OCH OBJEKT 14 
FIGUR 3. DATABASTABELLER FÖR DOKUMENTHANTERINGEN 17 
FIGUR 4 KLASSDIAGRAM 19 
FIGUR 5. INSTÄLLNINGSTABELL FÖR SÖKFORMULÄRET 20 
FIGUR 6. KLASS FÖR KONTROLLER TILL SÖKFORMULÄRET 21 
FIGUR 7 DATA TILL SÖKFORMULÄRET HÄMTAS 22 
FIGUR 8. KONTROLLOBJEKT SKAPAS 22 
FIGUR 9 KONTROLL AV TYP 1 RITAS UPP 23 
FIGUR 10 UPPRITNING AV DATUMSKONTROLL 24 
FIGUR 11. FUNKTION SOM TESTAR OM EN KONTROLL ÄR KORREKT IFYLLD 25 
FIGUR 12. ANVÄNDNING AV FUNKTIONEN 25 
FIGUR 13. DATABASTABELL FÖR REGISTRERINGS-/REDIGERINGSFORMULÄRET 26 
FIGUR 14. KLASS FÖR REGISTRERINGS-/REDIGERINGSKONTROLLER 27 
FIGUR 15. REDIGERING AV DOKUMENT 27 
FIGUR 16. UPPDATERINGSFRÅGA 28 
FIGUR 17. DATABASTABELL FÖR DOKUMENTLISTAN 28 
FIGUR 18. FUNKTION FÖR ATT FYLLA DOKUMENTLISTAN MED KOLUMNER 29 
FIGUR 19. REGISTRERINGSFORMULÄR 30 
FIGUR 20. DATABASTABELL FÖR REGISTRERINGS- OCH REDIGERINGSFORMULÄRET 30 
FIGUR 21. VALIDERING AV FORMULÄR 31 
FIGUR 22. DOKUMENTFIL SPARAD 31 
FIGUR 23. DOKUMENTINFORMATION SPARAD 31 
FIGUR 24. REGISTRERINGSFORMULÄR 32 
FIGUR 25. SÖKFORMULÄRET 33 
FIGUR 26. DATABASTABELL FÖR SÖKFORMULÄRET 33 
FIGUR 27. FELAKTIG SÖKNING 34 
FIGUR 28. MEDDELANDEN VID FELAKTIG SÖKNING 34 
FIGUR 29. GÖRA EN TOM SÖKNING? 34 
FIGUR 30. SNABBSÖK 34 
FIGUR 31. DOKUMENTLISTAN 35 
FIGUR 32 KOLUMNTABELL 35 
FIGUR 33. VISA/DÖLJA KOLUMNER 35 
FIGUR 34. MENY FÖR HÖGERKLICK I DOKUMENTLISTAN 36 
FIGUR 35. ADMINISTRERA SNABBSÖKNINGAR 37 
FIGUR 36. ADMINISTRERA KATEGORIER 38 



Inledning 

5 

1 Inledning 

Denna rapport är skriven av en student (hädanefter refererad till som 
”studenten”) på Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) i samband med 
examensarbetet som utförs våren 2013. Kursen Examensarbete på 15 
högskolepoäng är en avslutande del i detta fall på ett treårigt program inom 
Datateknik med inriktning programmering. 

Rapporten kommer beskriva arbetet kring en vidareutveckling av ett 
befintligt dokumenthanteringssystem för investeringsprojekt, skrivet i 
programmeringsspråket VB6. Vidareutvecklingen består av både 
modernisering, utökad funktionalitet samt möjlighet att i framtiden göra 
systemet webbaserat. Med modernisering så menas att det nya systemet 
skulle utvecklas med ett modernare programmeringsspråk. Systemet skulle 
utvecklas i C# vilket är ett programmeringsspråk som ingår i .NET 
ramverket, därmed ökas möjligheterna att senare på ett relativt smidigt sätt 
vidareutveckla systemet till en webbapplikation. Den största och viktigaste 
förbättringen av systemet som skulle utvecklas jämfört med förlagan är att 
det nya systemet inte ska utvecklas utifrån en specifik organisations behov, 
utan vara mer generellt och anpassningsbart för olika organisationer med 
olika sorters behov för ett dokumenthanteringssystem. 

Uppdragsgivare är företaget Texpute HB i Uppsala (refereras hädanefter 
som uppdragsgivaren) som har utvecklat system för t.ex. säljstöd och 
dokumenthantering för flera större kunder. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

I detta kapitel beskrivs först både företagets och studentens bakgrund. 
Därefter beskrivs problemet som företaget vill ha löst, det vill säga 
anledningen till uppkomsten av detta examensarbete. 

1.1.1 Företagets bakgrund 

Texpute HB är en programmeringsfirma från Uppsala som sedan 1992 
hjälpt små och stora företag att förenkla sina kontorsrutiner. För små företag 
har de tagit fram billiga mallar för brev, offerter och fakturor, ofta med 
koppling till ett kundregister. För större kunder har de utvecklat program för 
säljstöd, dokumenthantering, sekretessmarkering av e-post och statistisk 
uppföljning av medicinska undersökningar. 

Bland deras mer välkända kunder finns Karolinska sjukhuset, Akademiska 
sjukhuset och Vattenfall. 
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1.1.2 Studentens bakgrund 

Studenten är inne på sin sista termin av ett treårigt högskoleingenjörs-
program inom datateknik med inriktning programmering. Denna utbildning 
har gett studenten de förkunskaper som är nödvändiga för att själv kunna 
genomföra ett omfattande utvecklingsprojekt. 

Detta projekt kommer att ge studenten möjlighet att fördjupa sina 
kunskaper inom ämnesområdet. 

 

1.1.3 Problembeskrivning 

När man genomför ett investeringsprojekt på ett större företag ingår väldigt 
mycket dokumentation kring projektet, dels projektdokumentation som 
används under projektets gång men också slutdokumentation som ska lagras 
i företagets ordinarie dokumentationshanteringsprogram. Som det ser ut 
idag på många företag så lagras all projektdokumentation i olika mappar på 
intranätet vilket ger en väldigt osäker dokumenthantering eftersom man då 
måste vara väldigt noggrann vart man lägger olika dokument och själv måste 
ha kontroll över olika versioner av dokument osv.  Mycket tid går då åt att 
leta efter ”rätt” dokument.  En del företag använder sig av färdiga 
internetbaserade lösningar, det blir en dyr lösning för företaget om många 
användare ska ha tillgång till stora mängder dokument. 
 
Uppdragsgivaren för projektet har för några år sedan skapat ett program 
som kallades för “ProjDoc”. Detta program tar hand om ovanstående 
problem men är skrivet i programmeringsspråket VB6 vilket dels är ett 
relativt omodernt programmeringsspråk och dels är lite av en 
återvändsgränd i sammanhanget om man ska vidareutveckla systemet till att 
bli webbaserat. ProjDoc är också specialanpassat för ett specifikt företag och 
därmed svåranpassat för olika företags behov för ett 
dokumenthanteringssystem. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Detta kapitel kommer att beskriva syftet med detta examensarbete, dvs. 
syftet med programmet som skall utvecklas. Sedan beskrivs vilka 
målsättningar studenten vill uppfylla, där beskrivs även vilka som är 
huvudmålsättningar respektive delmålsättningar.  

Därefter beskrivs de frågeställningar som är mest väsentliga för detta 
examensarbete. 

 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att färdigställa ett system för hantering 
av dokument i investeringsprojekt. Systemet skulle inte vara utvecklat utifrån 
en specifik organisations behov utan vara mer generellt och anpassningsbart 
för olika organisationers behov. Programmeringsspråket som skulle 
användas var C#, dels eftersom det är ett modernt och aktuellt 
programmeringsspråk och dels för att man i framtiden ska kunna använda 
detta system som grund till att skapa ett webbaserat 
dokumenthanteringssystem i ASP.NET. 

Tyngdpunkten i denna rapport är att beskriva hur studenten gått tillväga rent 
tekniskt för att utveckla detta system. 

 

1.2.2 Målsättningar 

Huvudmålsättningen med detta examensarbete är att utveckla ett program 
som uppfyller de krav som uppdragsgivaren har satt (Bilaga 1). För att uppnå 
detta mål kommer studenten att behöva utveckla sina kunskaper inom 
ämnesområdet, därför ingår i delmålsättningarna att studenten lär sig 
tillräckligt mycket inom programmering i C# och databashantering för att 
kunna utveckla detta program. 
 
Som beskrivet i kravspecifikationen från uppdragsgivaren så finns det några 
prioriterade mål för vad programmet ska innehålla för funktioner samt ett 
som kommer att utföras i mån av tid. De sistnämnda handlar om att 
utveckla en webbaserad version av programmet. Detta mål kommer att 
behandlas som en delmålsättning och även om det inte implementeras så är 
ett delmål att utveckla programmet på så sätt att man ska kunna återanvända 
så mycket som möjligt till en framtida implementering av en webbaserad 
version av programmet. 
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1.2.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som nu kommer att presenteras är tre frågor som har 
väldigt stor betydelse för den uppgift som skulle utföras i samband med 
detta examensarbete och är något som kommer att återkopplas till igenom 
hela rapporten. 

1. Hur sker dokumenthantering för dokumentation av 
investeringsprojekt i större företag?  

2. Vilka problem och utvecklingsbehov finns det? 

3. Hur utvecklar man ett program på så sätt att det ska vara så generellt 
och lätt anpassat som möjligt till olika företags behov? 

 

 

1.3 Avgränsningar 

För att detta examensarbete inte skall bli för omfattande med tanke på 
tidsramen för kursen samt studentens tidigare kunskaper så har vissa 
avgränsningar behövts bestämmas i samråd med uppdragsgivaren. 
 
Den första avgränsningen som kom till är att programmet inte kommer att 
hinna utvecklas som webbaserad inom tidsramarna för examensarbetet. 
Denna funktion var förvisso andrahandsprioriterad redan vid planeringen av 
projektet men förhoppningen var ändå att hinna med det. Anledningen till 
denna avgränsning var egentligen inte att det skulle vara för svårt att 
implementera utan mer att inte tiden fanns. Eftersom relativt mycket tid gick 
åt för att sätta sig in i programmeringsmetoder som studenten innan 
projektets start inte hade tillräckliga kunskaper inom, t.ex. programmering 
mot databaser så fick denna funktion prioriteras bort. 
 
Den andra avgränsningen som behövdes var att programmet utvecklas 
enbart för en användare, alltså att man inte tillåter en användare att 
identifiera sig och ha personliga inställningar i programmet såsom sparade 
sökningar med mera. Detta beslut togs dels för att det inte är helt bestämt 
hur programmet ska behandla detta problem rent tekniskt och dels på grund 
av tidsaspekten. 
 
Vad gäller rapporten så togs beslutet att avgränsa beskrivningen för 
utvecklandet av applikationen till hur huvudproblemet är löst, dvs. hur 
programmet utvecklades för att vara generellt och lätt anpassat för olika 
företags behov. Detta dels för att inte denna del skulle bli allt för omfattande 
men i första hand för att behålla relevans och nyhetsvärde i rapporten. 
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1.4 Disposition 

Denna rapport börjar med ett inledande kapitel som är tänkt att ge läsaren 
övergripande förståelse om vad detta examensarbete handlar om. I detta 
kapitel beskrivs bakgrunden både för studenten som utför examensarbetet 
och för företaget som arbetet utförs hos, beskrivning av problemet som 
uppdragsgivaren vill ha löst, syfte och målsättningar med examensarbetet 
samt vilka avgränsningar som behövts göras för att uppgiften inte skulle bli 
för omfattande för att hålla inom tidsramen för examensarbetet 
 
I efterföljande kapitel beskrivs övergripande teoretisk bakgrund för begrepp 
och metoder som är återkommande i rapporten och därför kan behöva 
förklaras för läsaren. Detta för att även en läsare som inte har så mycket 
kunskap inom ämnesområdet också ska kunna få en förståelse om hur 
studenten har gått tillväga i utvecklingsprocessen av programmet. 
 
Kapitlet därefter beskriver själva genomförandet av uppgiften som 
studenten utfört i samband med detta examensarbete, d.v.s. utvecklingen av 
programmet. Detta kapitel har delats upp i två delkapitel för att det ska bli 
mer lättläst. Först en beskrivning av hur förstudien har gått till och därefter 
beskrivs själva utvecklandet, vilket är tyngdpunkten i både detta kapitel och 
hela rapporten. Beskrivningen av utvecklandet avgränsades till hur 
huvudproblemet löstes rent tekniskt, dvs. hur programmerandet 
genomfördes för att programmet skulle bli generellt och enkelt 
anpassningsbart till olika företags behov.  Denna avgränsning kom till dels 
för att kapitlet inte skulle bli alltför omfattande och dels för att behålla 
nyhetsvärde och relevans i rapporten.  
  

Därefter presenteras resultatet av programmet som utvecklats, detta kapitel 
innehåller en demonstration av programmet med ”skärmdumpar” och 
förklaringar med utgångspunkt från alla möjliga användarfall baserat på 
kravspecifikationen för vad programmet ska kunna utföra. 

Slutligen så kommer ett kapitel innehållande diskussion och slutsatser kring 
det utförda examensarbetet. 
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2 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel kommer att innehålla teoretisk information som studenten 
samlat in dels genom utbildningen på JTH samt genom de litteraturstudier 
som genomförts i samband med examensarbetet. Teorierna kommer att 
beskrivas på ett översiktligt sätt så att läsaren enklare ska kunna sätta sig in i 
hur utvecklandet av programmet har gått till och varför diverse beslut har 
tagits. 
 

2.1 Flexibel mjukvara 

När man utvecklar ett program där behovet av programmets uppbyggnad 
kan variera, både mellan olika användare och en viss användares behov just 
nu och i framtiden så är det viktigt att programmet är flexibelt, dvs. enkelt 
att anpassa för att uppfylla användarens behov av programmet.   
 
Snabba förändringar inom den tekniska utvecklingen påverkar många 
aspekter i dagens samhälle och har en direkt koppling till 
mjukvaruutvecklingen. Förändringar inom hårdvara, operativsystem, 
samarbetande system och användares förväntningar av prestanda leder till 
ett stort behov att skapa flexibel mjukvara. I en studie [1] skriven av Amnon 
H. Eden och Tom Mens som behandlar just detta ämne har man kommit fram 
till en metod för att definiera hur flexibel en mjukvara är genom att mäta 
komplexiteten för diverse utvecklingssteg. Krävs det mycket arbete och lång 
tid för att utföra dessa steg så har mjukvaran en låg flexibilitet och om det 
tvärtom krävs lite arbete och kort tid så har mjukvaran hög flexibilitet. 
 
Ett tecken på ett bra designat program är om det är anpassat dels till den 
förändring som kan ske inom hård- och mjukvaruområdet men även 
förändringar inom användarens behov. Det är därför viktigt att utvecklaren 
redan i designstadiet i en utveckling tar hänsyn till flexibilitetsfaktorn. En 
princip man kan ha i åtanke för att uppnå flexibilitet är att man ska bygga 
program för förändring, inte för att hålla i längden som dom är, dvs. att man 
ska fundera på hur programmet kan behöva förändras i framtiden och 
därefter utveckla det på så sätt att det enkelt kan uppfylla dessa behov [2].  
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2.2 Dokumenthanteringssystem 

Dokumenthantering, eller mer exakt elektronisk dokumenthantering kan 
rent allmänt beskrivas som metoden för att lagra ett antingen inskannat 
pappersdokument eller en existerande datafil på en digital lagringsplats för 
att sedan genom t.ex. sökkriterier kunna komma åt dessa filer.  

Ett elektroniskt dokumenthanteringssystem har flera fördelar jämfört med 
traditionell dokumenthantering, dvs. att hantera dokumenten i pappersform. 
De främsta fördelarna är att det utesluter risken för pappersförlust och gör 
det smidigare att snabbt få fram det dokument man söker då man istället för 
att leta bland papper kan söka efter dokument i systemet [3]. 

 

2.3 Databasdrivna applikationer 

När man skapar applikationer så är det vanligt att man behöver spara 
information någonstans för att man sedan ska kunna komma åt den på 
något sätt. Det finns några olika metoder för att lösa detta problem, t.ex. så 
kan man spara och läsa information i en vanlig textfil eller en XML-fil. Ett 
annat vanligt sätt att spara, hantera och läsa data ifrån applikationer är att 
man använder sig av en databas [4]. 

En applikation kan dra stor nytta av att använda sig av en databas av en 
mängd olika anledningar. En databas kan lagra stora mängder av 
information som applikationen behöver, det är enkelt att komma åt, lägga 
till, ändra eller radera data och det är möjligt för flera personer att samtidigt 
komma åt informationen [4]. Ett exempel där en databas används är när en 
applikation behöver lagra samma typ av information om en mängd personer 
eller objekt, t.ex. en personaldatabas eller en databas som innehåller 
information om alla varor i en butik.  

2.3.1 SQL 

SQL är en förkortning för ”Structured Query Language” och är det 
standardiserade språket för att hämta och manipulera data som är lagrad i en 
databas [5]. 

Med SQL kan man huvudsakligen utföra följande uppgifter mot en databas: 

 Ställa frågor och hämta önskad data 

 Spara, uppdatera och ta bort data 

 Skapa en ny databas eller nya tabeller i en befintlig databas 
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2.3.2 Ansluta applikationen till en databas 

För att den applikation man skapar skall kunna använda sig av en databas 
behöver man i många fall ange en anslutningssträng (Connection string) som 
innehåller den information som behövs för att koppla upp sig mot en 
databas. Eftersom det finns flera olika system som tillhandahåller databaser 
och varje system erbjuder olika metoder för anslutningen finns också en 
mängd olika sätt att definiera denna anslutningssträng. Anslutningssträngen 
innehåller vissa nyckelord, t.ex. ”Data Source” som är parametern som 
anger adressen till servern alternativt sökvägen till databas-filen. Dessa 
nyckelord är i strängen separerade med semikolon [6]. 

 

2.4 C# och .NET 

C# är ett programmeringsspråk som redan från början var designat att 
stödja objektorienterad programmering (mer om detta på nästa sida). Detta 
programmeringsspråk utvecklades av två ingenjörer på Microsoft, Anders 
Hejlsberg och Scott Wiltamuth.  

C# är en del av .NET-ramverket vilket gör det möjligt att skriva 
programkod även för webbapplikationer i C# med hjälp av teknologin 
ASP.NET, vilket är den nyaste generationen av ASP (Active Server Pages). 
C# är generellt känt att vara det programmeringsspråk som används mest 
för ASP.NET utveckling.  

C# anses vara ett säkert programmeringsspråk eftersom det erbjuder 
hjälpfunktioner för att hitta buggar i koden redan tidigt i utvecklingsfasen[7]. 
Detta gör både koden enklare att underhålla och programmen säkrare.  

 

2.4.1 Windows forms applikationer 

Windows forms är en utvecklingsmiljö som erbjuder utveckling av 
användarvänliga grafiska windows applikationer. En ”form” kan i 
sammanhanget definieras som en yta som visar information för användaren. 
Man skapar sedan applikationer genom att lägga in kontroller/komponenter. 
En kontroll/komponent kan vara ett objekt som antingen visar data eller 
tillåter användaren att ange data i det, t.ex. en knapp, ”combobox” eller 
”textbox” [8]. 

När en användare gör något i applikationen eller med en kontroll så triggas 
en händelse som applikationen reagerar på. En händelse kan vara t.ex. ett 
knapptryck eller att användaren ändrar ett värde i en ”combobox”. Vad som 
händer när händelsen triggas definierar utvecklaren i koden.  

 



Teoretisk bakgrund 

13 

Figur 1 illustrerar en väldigt simpel Windows forms applikation som 
använder kontrollerna/komponenterna ”label” med texten ”Välj Person”, 
”combobox” som är fylld med ett antal personer och ”textbox” som visar 
upp det namnet man har valt i comboboxen. Överst i figuren visas hur 
denna ”form” ser ut och underst hur programmet hanterar händelsen som 
triggas när användaren ändrar värde i comboboxen. 
 

 

Figur 1. Windows Forms demonstration 

 

 

2.5 Objektorienterad programmering 

 

Objektorienterad programmering (OOP) är en programmeringsmetod som 
gjort det enklare att utveckla mer avancerade datorprogram genom att 
gruppera variabler och metoder i så kallade ”klasser”. 
 
En klass representerar en entitet, till exempel en person eller en bil. Man kan 
sedan skapa objekt av en klass där varje objekt tilldelas de variabler och 
metoder som finns definierade i klassen [9]. 
 
En av de många fördelarna med denna programmeringsmetod är att man i 
många fall kan återanvända klasser dels på flera ställen i ett program men 
även i andra program som man utvecklar. På så sätt så undviker man att 
behöva skriva samma kod flera gånger [9]. 
 
Figur 2 visar ett exempel på hur klassen ”Car” kan se ut, hur man kan 
definiera den i kod och till sist hur man skapar och använder ett objekt av 
klassen. Det kan variera lite hur klasser och objekt kodas men principen är 
densamma i alla objektorienterade programmeringsspråk, i detta exempel 
används C#. 
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Figur 2. Klass och objekt 
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3 Genomförande 

Detta kapitel är uppdelat i två delkapitel. Det första beskriver förstudien 
som utfördes i samband med detta examensarbete och resultatet av denna. I 
förstudien ingick både en undersökning av hur dokumenthantering sker i 
samband med investeringsprojekt på ett större företag samt vilka behov av 
vidareutveckling som finns, dvs. svar på frågeställning 1 och 2 samt en 
undersökning av det befintliga programmet som skulle vidareutvecklas.  

Det andra delkapitlet handlar om hur arbetet med utvecklingen av 
applikationen har gått tillväga rent tekniskt, dvs. vilka metoder som använts 
för att applikationen skulle nå de mål som sattes upp i företagets 
kravspecifikation (Bilaga 1).  

 

3.1 Förstudie 

Den befintliga versionen av programmet är som sagt anpassad för en 
specifik kunds behov och de två parterna kom överens om vad programmet 
ska innehålla vad gäller information för ett visst dokument, vilken 
information som visas upp i dokumentlistan, vilka sökkriterier man skall 
kunna ange när man letar efter dokument osv. I och med att denna version 
är lanserad och använts flitigt i ett flertal år av kunden så har också 
förbättringar utvecklats allt eftersom kundens behov har förändrats för 
dokumenthantering. På så sätt har det skapats en god förståelse hos 
uppdragsgivaren om hur dokumenthantering ser ut i dagens företag vilket 
har varit till stor hjälp både för planeringen och utvecklandet av den nya 
applikationen och för att ta itu med de första två frågeställningarna: 

 Hur sker dokumenthantering för dokumentation av 
investeringsprojekt i större företag?  

 Vilka problem och utvecklingsbehov finns det? 

Eftersom programmet som skulle utvecklas är en vidareutveckling av en 
befintlig applikation som är skriven i programmeringsspråket VB6 lades 
mycket arbete ned på att undersöka hur denna applikation är uppbyggd och 
vilka funktioner som skulle tas med i den nya applikationen. Detta gjordes 
delvis genom att testa alla möjliga användarfall i den äldre versionen 
grundligt för att få en bra förståelse för hur diverse funktioner ska fungera 
samt genom diskussioner med uppdragsgivaren angående hur programmet 
har utvecklats, vilka funktioner som är de mest väsentliga och vad som ska 
fokuseras på vid vidareutvecklingen. 
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Förutom diskussioner med handledaren och test av programmet så togs 
även kontakt med användare av det befintliga programmet hos slutkunden 
för att undersöka hur dokumenthanteringen sker samt varför behovet av 
just detta program fanns. 

Innan företaget började använda detta program fanns två alternativ för 
dokumenthantering. Det ena alternativet var att spara dokument i ett stort 
dokumenthanteringsprogram för hela organisationens officiella dokument 
och det andra att man använde sig av mappar på intranätet för att spara 
dokument.  

Problemen med det första alternativet är dels att endast en liten del av 
dokumenten kan läggas in där enligt företagets dokumentplan, dels att det är 
svårt att hitta det dokument man söker beroende på att få personer 
behärskar detta system tekniskt. Detta ledde till att man istället ofta använde 
sig av mappar på intranätet för de dokument som inte skulle läggas in i det 
större systemet. Denna lösning är en relativt osäker metod för 
dokumenthantering eftersom det är svårt att få bra ordning/struktur bland 
dokumenten för att olika personer gör olika samt svårt att hitta aktuella 
dokument eftersom denna metod inte erbjuder någon versionshantering. 

Detta problem ledde till behovet av ett enkelt och användarvänligt program 
där det är enkelt att lägga in, göra ändringar i, lägga till nya versioner av och 
kunna söka efter dokument för ett specifikt projekt. Därför utvecklades 
”ProjDoc” som tar hand om dessa problem. Detta program samlar alla 
dokument som ingår i ett projekt genom att spara information om varje 
dokument i en databas där sedan varje dokument är kopplat till en fil i en 
dokumentmapp. Programmet kontrollerar även version av dokumenten för 
att det ska vara tydligt vilka dokument som är aktuella. 

Det finns tre funktioner i detta program som är grundläggande för att det 
ska kunna utföra sitt syfte. Den första är ett registrerings-
/redigeringsformulär där användaren kan registrera nya dokument för 
projektet samt redigera information om befintliga dokument eller lägga till 
en ny version. Den andra funktionen är ett sökformulär där man kan söka 
efter ett visst dokument genom de uppgifter som finns registrerade för det i 
databasen. Den tredje funktionen är en lista där dokumenten visas upp efter 
en sökning, från denna lista kan man öppna filen eller göra ändringar 
angående uppgifterna för dokumentet. 

Anledningen till behovet av vidareutvecklingen av detta program var att det i 
dagsläget är relativt komplicerat att anpassa programmet för olika kunders 
behov eller göra ändringar i en befintlig kunds tillämpning eftersom man 
måste gå in i koden för att ändra t.ex. vilka uppgifter man skall kunna 
registrera för ett dokument, vilka uppgifter som skall vara sökbara samt hur 
dokumenten visas upp i dokumentlistan.  
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Programmet som skulle utvecklas i samband med detta examensarbete har 
som mål att ta hand om det problem som förlagan hanterar och även vara 
generellt och enkelt anpassningsbart. Mer konkret förklarat innebär detta att 
delar av det nya programmets uppbyggnad skall definieras utifrån tabeller i 
en databas istället för att vara fördefinierade i koden. Programmet behöver 
därför utvecklas till att vara mer generellt användbart. Den 
konfigureringsinformation som i den tidigare versionen var hårdkodad skall 
placeras i databastabeller. När programmet lanseras för en viss kund och 
projekt så skall man alltså endast behöva ange information i dessa 
databastabeller. Vid uppstart av programmet hämtas denna information och 
de berörda delarna i programmet byggs upp baserat på informationen. De 
delar som skall beröras är sökformuläret, registrerings-
/redigeringsformuläret samt listan som visar upp sökta dokument. T.ex. i 
sökformuläret så skall det bestämmas i databastabellen vilken information 
som skall vara sökbar för dokumenten för just denna kund och projekt. Om 
man sedan vill ändra sökformulärets uppbyggnad för en viss kund och 
projekt så behöver man alltså bara göra ändringar i databastabellen som 
definierar sökformuläret.  

Något som var viktigt att sätta sig in i så tidigt som möjligt var hur 
applikationen och databasen arbetade ihop, eftersom den nya applikationen i 
stort sett skall använda den befintliga applikationens databas som grund vad 
gäller dokumenthanteringen. Mycket tid av förstudierna gick därför åt till att 
studera hur programmering mot databaser fungerar mer ingående och vilka 
metoder som kan vara lämpliga att använda i denna applikation.  

De databastabeller som används i samband dokumenthanteringen i förlagan 
av programmet visas i figur 3. 

 

Figur 3. Databastabeller för dokumenthanteringen 
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Varje projekt som använder programmet har en egen databas bestående av 
dessa tabeller som beskrivs nedan: 

 tblDocs – innehåller alla de uppgifter som användaren kan 
tänkas vilja registrera för ett dokument, de viktigaste 
kolumnerna är ”dID” och ”dVersion” som tillsammans ger 
dokumentet ett unikt namn och tillsammans bildar ”PK”. 

 tblCat – innehåller de kategorier som dokument ska kunna 
registreras under, namn på dem, vilken nivå de ligger på dvs. 
om det är en grundkategori eller en underkategori och då 
vilken kategori som är ”föräldern”. Varje kategori har ett id 
som kopplas till kolumnen ”dCat” i dokumenttabellen. 

  tblPeople – Innehåller information om de personer som har 
något med dokumenten att göra, t.ex. författare, handledare 
osv. Varje person har ett id som kopplas till kolumnen i fråga i 
dokumenttabellen. 

 

3.2 Utvecklandet av applikationen 

För att inte detta kapitel skall bli allt för omfattande så kommer fokus ligga 
på att beskriva hur huvudproblemet är löst, dvs. frågeställning 3: 

 Hur utvecklar man ett program på så sätt att det ska vara så generellt 
och lätt anpassat som möjligt till olika företags behov? 

Man kan säga att det är tre delar i programmet som rent utvecklingsmässigt 
är berörda av denna fråga, vilka även finns beskrivna i företagets 
kravspecifikation: 

 Sökformuläret. 

 Registrerings och redigeringsformuläret. 

 Listan för att presentera dokumenten. 

Det är alltså dessa tre delar som skall vara generella, dvs. enkelt 
anpassningsbara till olika företags behov. Som det står i punkt 5 i 
kravspecifikationen så skall innehållet i dessa delar av programmet definieras 
av inställningstabeller i databasen istället för att ”hårdkodas”. Detta medför 
att det kommer vara mycket mer generellt och lätt anpassat till olika behov 
då man bara behöver göra ändringar i databasen för att skräddarsy 
programmet för ett visst företag/projekt istället för att behöva gå in i koden 
och göra ändringar varje gång.  
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För att nå detta mål, alltså att dessa funktioner ska vara ”dynamiska” så 
krävs att man tänker lite annorlunda vid programmeringen jämfört med om 
funktionerna skulle ”hårdkodas”. I detta kapitel beskrivs hur problemet 
löstes för att var och en av dessa delar. Utvecklandet av sökformuläret 
kommer att beskrivas relativt grundligt, nästkommande kapitel mer 
överskådligt eftersom de tre delarna är utvecklade med den princip som 
beskrivs i första delkapitlet. 

 

Figur 4 illustrerar ett förenklat klassdiagram som berör de delar av 
utvecklandet som kommer att förklaras i detta kapitel. Diagrammet är till för 
att läsaren enklare skall förstå programmets uppbyggnad när klasserna sedan 
beskrivs mer i detalj. 

 

Figur 4 Klassdiagram 

3.2.1 Sökformuläret 

Programmet skulle innehålla ett sökformulär där användaren ska kunna ange 
diverse kriterier för att få fram önskat dokument. Formuläret kan beskrivas 
som en ”avancerad sökning” där man kan välja vilka uppgifter om 
dokumenten man vill söka efter genom att ange sökfrasen i specifika fält, 
såsom ”Författare” eller ”Registreringsdatum”. I förlagan av detta program 
var det ”hårdkodat” vilka uppgifter som var sökbara för dokumenten, 
tanken för den nya versionen är att detta bestäms utifrån tabell i databasen. 
Sökformuläret är det första som syns när programmet startas och finns 
implementerad i ”frmMain”. 
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Eftersom uppgifter för ett dokument, dvs. kolumner i databastabellen 
”tblDocs” är av olika datatyp så behövs specifika typer av sökmetoder för 
varje typ av information. För att utföra dessa metoder behövs en 
”sökkontroll” för varje metod.  

En kontroll kan i sammanhanget beskrivas som en uppsättning 
komponenter vars funktionalitet varierar beroende på vad för typ av data 
man söker efter. En kontroll som ska söka efter en siffra såsom 
”dokumentnummer” ska t.ex. innehålla en s.k. ”combobox” med 
alternativen ”Större än”, ”Mindre än” och ”Är lika med” samt en textbox 
för att ange ett värde och en kontroll som ska söka efter en text såsom 
”beskrivning” ska innehålla en combobox med alternativen ”Är lika med” 
och ”Innehåller”.  

Listan som följer tar upp de komponenter som skall användas för var och en 
av de 8 olika typer av kontroller som behövs i detta program: 

1.  Combobox och textbox för numeriskt värde. (t.ex. ”Dokumentnummer”) 

2.  Combobox med numeriskt värde. (Baserat på en SQL-fråga, t.ex. ”Författare”) 

3.  Combobox och textbox med alfabetiskt värde. (t.ex. ”Beskrivning”) 

4.  Datumskontroll innehållandes en combobox och 2 textboxar. 

5.  Combobox med alternativen JA/NEJ. 

6.  Endast en textbox. 

7.  Endast en checkbox. 

8.  En egengjord kontroll som skall efterlikna en combobox men innehålla en s.k. 

”treeView” i listan som syns när man klickar på knappen. (T.ex. ”Kategori”) 

 

Beslutet om vilka kontroller programmet skall kunna hantera togs genom 

diskussioner med uppdragsgivaren samt studie av vilka kontroller som har 

använts i förlagan av detta program. I dagsläget är programmet låst till dessa 

8 kontroller och det var därför viktigt att lägga stort fokus på att ta fram 

dessa kontroller då själva idén om det dynamiskt uppbyggda sökformuläret 

baseras på resultatet av denna undersökning, dvs. dessa 8 kontrolltyper.   

Det första som sedan gjordes var att skapa en databastabell för att lagra de 
kontroller man vill ha med i sökformuläret. Figur 5 illustrerar denna tabell. 

 

Figur 5. Inställningstabell för sökformuläret 
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Denna tabell har alltså i uppgift att definiera uppbyggnaden av 
sökformuläret. Här anges all information som programmet behöver för att 
rita upp kontroller, dvs. typ, namn, ordning i formuläret, rubrik och vilken 
kolumn i databasen för dokumenten som kontrollen associeras med. Det 
finns också ett fält ”cUnderlag” som är till för att man ska kunna ange en 
SQL-fråga som en kontroll ska baseras på, t.ex. personer till en ”combobox” 
eller kategorier till en ”treeView”. 

 

Programmet innehåller en klass ”DBHandler” som är till för all kontakt med 
databasen. När ett objekt skapas av denna klass så är det första som görs att 
hämta anslutningssträngen innehållandes sökväg till databasen etc. som finns 
placerad i filen ”App.config”, det är alltså här man bestämmer vilket projekt 
som programmet skall hantera dokumentation för.  

En av funktionerna i denna klass heter ”getSearchControls” och returnerar 
ett s.k. ”dataTable” som innehåller all data från den tidigare visade tabellen 
som definierar sökformuläret. När denna data är hämtad från databasen så 
är det dags för programmet att behandla informationen för att sedan kunna 
skapa ett sökformulär baserat på informationen. För detta skapades en klass 
”cControls” som är till för att skapa kontroll-objekt, ett objekt skapas för 
varje rad i databastabellen och sparar dess värden. Figur 6 illustrerar 
”konstruktorn” samt ett antal attribut som ett kontroll-objekt behöver 
beroende på typ av kontroll.  

 

Figur 6. Klass för kontroller till sökformuläret 



Genomförande 

22 

När programmet startar så körs funktionen ”writeControls” som först 
hämtar information med hjälp av databasfunktionen ”getSearchControls”, 
skapar ett kontrollobjekt för varje rad i tabellen, och ritar upp kontrollerna i 
sökformuläret. Kontrollerna lagras till sist i en s.k. ”dictionary” som är ett 
objekt som kan spara värden av olika typer, för varje värde i listan sparas en 
nyckel och ett värde, i detta fall är nyckeln namnet på kontrollen och värdet 
själva kontrollobjektet. Det ”dictionary” som kontrollerna är sparade i kan 
sedan stegas igenom för att utföra metoder på alla kontroller och gör det 
enkelt att hitta en specifik kontroll. Följande bilder beskriver huvuddelarna i 
funktionen ”writeControls” 

 

Figur 7 Data till sökformuläret hämtas 

 

 

Figur 8. Kontrollobjekt skapas 

För varje rad som hämtades skapas ett kontrollobjekt med namn, namn på 
kolumn i tabellen ”tblDocs” som kontrollen ska associeras med, rubrik för 
kontrollen samt typ av kontroll. 
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Figur 9 Kontroll av typ 1 ritas upp 

Figur 9 visar ett exempel på vad som händer när en kontroll av typ 1 ritas 
upp. Som man ser längst ned så sparas även de komponenter som ritas upp 
till kontrollobjektet, detta för att sedan kunna hämta rätt data när sökningen 
genomförs. Beroende på vilken typ av kontroll det är så ritas den upp på 
olika sätt, t.ex. en kontroll där man skall kunna söka efter ett datum behöver 
behandlas lite mer. Figur 11 visar denna funktion. 
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Figur 10 Uppritning av datumskontroll 

Som man ser här så behövs även en händelse för comboboxen, den är till 
för om man i en sökning vill söka efter ett specifikt datum mellan två 
angivna datum så ska en andra textruta aktiveras för att ange slutdatum. 

Nu när sök-kontrollerna i formuläret är uppritade så behövs funktionalitet 
för hur kontrollerna tas om hand när man klickar på sökknappen. Dessa 
funktioner finns implementerade i klassen ”cControls” vilket betyder att alla 
kontrollobjekt kan använda funktionerna. Nedan följer en fullständig lista på 
alla dessa funktioner. 

 getQryString() – Returnerar strängen som skall läggas in i SQL-frågan för en viss 
kontroll. 

 controlReady() – Validerar att en kontroll är korrekt ifylld. 

 getParamValue() – Returnerar värdet som skall läggas in som parameter vid 
databasfrågan för kontrollen. 

 clear() – Rensar kontrollens värden (Anropas t.ex. när man klickar på knappen 
som rensar hela sökformuläret). 
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Dessa funktioner körs på olika sätt beroende på vilket typnummer 
kontrollobjektet har, nedan följer ett exempel på hur funktionen 
”controlReady” är implementerad och hur den används. 

 

Figur 11. Funktion som testar om en kontroll är korrekt ifylld 

 

Figur 12. Användning av funktionen 

 

Funktionen kontrollerar alltså om kontrollen är korrekt ifylld och returnerar 
”true” om den är det. Figur 12 visar ett kodexempel som validerar alla 
kontroller som lagrades i ”dictionary” och om kontrollen är korrekt ifylld så 
skickas lämplig information med till SQL-frågan för att söka efter 
dokument, detta sker genom funktionerna ”getQryString” samt 
”getParamValue”.  
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3.2.2 Registrering och registreringsformuläret 

Programmet skulle innehålla ett formulär för att registrera nya dokument 
samt redigera information om befintliga dokument. Även detta formulär 
skulle definieras av en databastabell. 

Detta formulär är placerat i ”frmReg” som öppnas från ”frmMain” när 
användaren har valt att registrera eller redigera ett dokument. Formulärets 
uppbyggnad använder samma princip som sökformuläret för att hämtas och 
ritas upp så denna del kommer bara att beskrivas överskådligt för att 
undvika repetition. Skillnaden är att informationen för detta formulär 
hämtas från en annan tabell i databasen, ”tblRegForm” och att det finns 
några fält i formuläret som antas vara obligatoriska och därför är 
fördefinierade i koden. Figur 13 illustrerar databastabellen som definierar 
registrerings/redigeringsformuläret. 

 

Figur 13. Databastabell för registrerings-/redigeringsformuläret 

 

Beroende på vilket typnummer en kontroll har i databasen så tar 

programmet hand om den på olika sätt, det finns 5 möjliga typer/varianter 

av kontroller: 

1.  Textbox med valfritt innehåll 

2.  Combobox 

3.  Checkbox 

4.  Textbox för datum 

5.  Textbox för numeriskt värde 
 

Kolumnen ”Name” anger namnet på kontrollen, ”Header” den beskrivande 

texten till kontrollen, ”DBName” vilken kolumn i databasen kontrollen är 

kopplad till och ”rOrder” i vilken ordning kontrollerna ska ritas upp i 

formuläret. Kolumnen ”Underlag” används endast av kontrollen 

”Combobox” och definierar vad för data som comboboxen ska fyllas med, 

t.ex. personer som i fälten ”Författare” och ”Handledare”.  

En ny klass, ”cRegControls” skapades för att kunna lagra och använda 
objekt av typen registrerings-/redigeringskontroll. 
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Figur 14. Klass för registrerings-/redigeringskontroller 

 

Figur 15 visar ett kodexempel från funktionen som körs när man vill 
redigera ett dokument. ”docProperties” är ett objekt av typen ”dictionary” 
och har lagrat kontrollerna från redigeringsformuläret, ”element.Value” är 
alltså själva kontrollen. Här kontrolleras först om kontrollen är ifylld och om 
den har ändrats från ursprungsvärdet och om så är fallet sparas lämplig 
SQL-kod som sedan bifogas till ”Update”-frågan och värdet från kontrollen 
läggs in i en parameter.   

 

Figur 15. Redigering av dokument 
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Till sist, när uppdateringsfrågan är färdig skickas den till funktionen 
”saveDocument” i databasklassen som därefter kör frågan och 
informationen för dokumentet i databasen ändras. 

 

Figur 16. Uppdateringsfråga 

 

3.2.3 Listan för att presentera dokumenten 

Samma princip används även här vid lagrandet i databasen och hämtning av 
data till programmet, dock behövs inte lika mycket funktionalitet som 
tidigare för att presentera och ta hand om informationen. Figur 17 illustrerar 
databastabellen där information om vilka kolumner som ska visas upp i 
dokumentlistan finns sparade. ”colHeader” bestämmer kolumnens rubrik, 
”colDBName” vilken kolumn i dokumentdatabasen kolumnen i listan ska 
associeras med och till sist ”colOrder” i vilken ordning i listan kolumnen 
skall visas upp. Mer konkret så innebär detta att programmet dynamiskt kan 
bygga upp dokumentlistans utseende genom denna tabell.   

 

Figur 17. Databastabell för dokumentlistan 

 

I programmet används en s.k. ”gridView” för att visa upp dokumenten i 
listan, när programmet startar så körs funktionen ”columnsToGrid” som 
baserat på informationen i ovanstående tabell skapar kolumner till 
dokumentlistan. Figur 18 illustrerar denna funktion. 
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Figur 18. Funktion för att fylla dokumentlistan med kolumner 

I denna funktion läggs först informationen från databastabellen in i ett 
”dataTable”, sedan skapas en ”gridView”-kolumn för varje rad och 
informationen från databasen läggs till i denna kolumn som därefter läggs till 
i ”dataGridView1” som är listan för att visa dokument. Den mest väsentliga 
delen här är att ”DataPropertyName” för kolumnen stämmer då det är den 
som avgör vilken information som visas i kolumnen när en fråga körs. 
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4 Resultat 

Detta kapitel innehåller en demonstration av det utvecklade programmet. 

Kapitlet är uppdelat i delkapitel som beskriver diverse användarfall som 

programmet klarar av. Demonstrationen är både till för att ge läsaren en bild 

av hur det färdiga programmet ser ut och fungerar och för att visa att 

programmet innehåller de funktioner som skulle implementeras från 

företagets kravspecifikation. 

 

4.1 Registrering av dokument 

I registreringsformuläret finns några fördefinierade fält (kontroller) som är 

antagna att vara obligatoriska uppgifter för ett dokument och några som 

definieras av tabellen ”tblRegForm” i databasen. Detta gör att formuläret 

enkelt kan anpassas till olika företags behov eftersom man endast behöver 

ändra i databastabellen för att definiera vilka uppgifter som ska kunna 

registreras för ett dokument.  

Figur 19 illustrerar registreringsformuläret och figur 20 databastabellen som 

definierar de valbara kontrollerna. 

 

Figur 19. Registreringsformulär 

 

Figur 20. Databastabell för registrerings- och redigeringsformuläret 

 

När ”Spara”-knappen trycks valideras först det som är ifyllt innan 

dokumentet kan registreras. Då kontrolleras att de obligatoriska fälten ”Fil 
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att importera”, ”Kategori” och ”Beskrivning” är ifyllda, om inte ges ett 

felmeddelande och användaren får korrigera sitt formulär.  I vissa fält 

behöver även innehållet kontrolleras innan dokumentet kan sparas, ett 

exempel på detta är fältet ”Kontrollerat” som måste vara av ett godkänt 

format för datum(t.ex. ”2013-04-15”). Programmet tillåter dock användaren 

att föra in alternativa format för datum t.ex. ”130415” och ”20130415”, det 

finns då en funktion som konverterar strängen till ett godkänt format för 

databasen. Figur 21 illustrerar felmeddelandet vid inkorrekt angivet 

datumformat. 

 

Figur 21. Validering av formulär 

Om formuläret är korrekt ifyllt och användaren trycker på ”Spara”-knappen 

så sparas informationen om dokumentet i databasen(Figur 23) och den 

bifogade filen sparas i en speciell mapp för programmets dokument med 

filnamnet ”dokumentnummer__version” som figur 22 visar. 

 

Figur 22. Dokumentfil sparad 

 

Figur 23. Dokumentinformation sparad 
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4.2 Redigering av dokument 

Man redigerar ett dokument genom att högerklicka på det i dokumentlistan 

och välja alternativet ”Redigera” i menyn. 

Formuläret för redigering av dokument är snarlik med 

registreringsformuläret. Skillnaden är att fälten här redan är ifyllda med 

informationen tillhörande dokumentet som skall redigeras. Figur 24 

illustrerar redigeringsformuläret för dokumentet som nyss registrerades. 

 

Figur 24. Registreringsformulär 

 

Vid redigering av dokument finns två alternativ, antingen kan man ändra 

uppgifter av en befintlig version av ett dokument eller så kan man registrera 

en ny version av dokumentet. För att registrera en ny version så kan man 

antingen bifoga en ny fil så ändras versionen till nästa lediga 

versionsnummer för dokumentet eller trycka på ”+”-knappen om man vill 

kopiera samma fil till den nya versionen av dokumentet. 
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4.3 Sökning och hantering av dokument 

4.3.1 Söka efter dokument 

Sökformuläret är det första som syns när man startar programmet. Här kan 

man antingen ange sökkriterier direkt i fälten som kontrolleras mot 

respektive kolumn för dokumenten i databasen eller ange en fras som 

kontrolleras mot alla kolumner i dokumenttabellen i databasen.   

 

Figur 25. Sökformuläret 

 

Vilka fält (kontroller) som visas i sökformuläret baseras på databastabellen 

”tblControls” som figur 26 illustrerar. Detta fungerar på samma sätt som 

tidigare beskrivet om registrerings/redigerings-formuläret. Även här 

behöver man alltså inte göra några ändringar alls i koden för att bestämma 

vilka uppgifter om dokument man skall kunna utföra sökningar på utan det 

räcker att ändra i denna tabell vilket gör funktionen generell och lätt 

anpassningsbar. 

 

Figur 26. Databastabell för sökformuläret 
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För sökformuläret finns 8 typer av fält/kontroller som måste tas om hand 

på olika sätt i programmet.  

När man har fyllt i lämpliga fält och klickar på sökknappen så kontrollerar 

programmet först användaren har angett godkända sökfraser. Nedan följer 

ett exempel på en sökning som inte är korrekt: 

 

Figur 27. Felaktig sökning 

 

Om man klickar på ”Sök”-knappen efter att ha angett dessa felaktiga 

uppgifter så visas felmeddelanden för användaren och om inget fält alls är 

korrekt ifyllt så frågar programmet användaren om han vill utföra en tom 

sökning, alltså visa alla dokument. 

 

Figur 28. Meddelanden vid felaktig sökning 

 

Figur 29. Göra en tom sökning? 

4.3.1.1 Snabbsökning 

Längst upp på huvudsidan för programmet finns en menyrad där ett av 

alternativen heter ”Snabbsök”. Klickar man på denna knapp syns följande 

funktioner: 

 Registrerade idag – Visar alla dokument som är registrerade idag. 

 Senaste sökningarna – Visar en lista på de senaste genomförda sökningarna för att kunna 

köra frågan igen, denna rensas varje gång programmet avslutas. 

 Sparade sökningar – Köra sparade sökningar. 

 

Figur 30. Snabbsök 
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4.3.2 Visning av dokument 

Om man utfört en godkänd sökning så visas dokumenten som uppfyller de 

angivna villkoren upp i en lista där de kan öppnas, redigeras och tas bort.  

Figur 31 illustrerar denna lista, i detta fall visas alla dokument har kategorin 

”Order”. 

 

Figur 31. Dokumentlistan 

Vilka uppgifter som skall visas upp för användaren, dvs. vilka kolumner 

dokumentlistan ska innehålla definieras i databastabellen ”tblGridColumns” 

som visas i figur 32. 

 

Figur 32 Kolumntabell 

4.3.2.1 Visa/dölja kolumner 

Kolumnerna kan döljas vid behov och sedan visas igen genom att man 

högerklickar på kolumnens rubrik och väljer alternativet ”Dölj kolumn” i 

menyn. För att visa alla kolumner igen så högerklickar man på valfri kolumn 

och väljer ”Visa alla”. 

 

Figur 33. Visa/Dölja kolumner 
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4.3.3 Ta bort eller öppna dokument 

För att ta bort ett dokument så högerklickar man på raden för dokumentet i 

dokumentlistan och väljer alternativet ”Ta bort”, då raderas informationen 

om aktuellt dokument från databasen och filen raderas från 

dokumentmappen.  

I denna meny finns även ett alternativ ”Öppna” som öppnar dokumentet i 

det program som är förinställt för det valda dokumentets filtyp. Man kan 

också öppna dokumentet genom att dubbelklicka på raden för dokumentet i 

dokumentlistan. 

 

Figur 34. Meny för högerklick i dokumentlistan 
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4.4 Administrativa verktyg 

Under ”Verktyg” i toppmenyn finns två funktioner. Den första är 

”Administrera snabbsökningar” där man kan namnge och spara den senaste 

sökningen till databasen eller ta bort sparade sökningar. Den andra är 

”Administrera kategorier” där man kan lägga till, byta namn eller ta bort 

kategorier. 

4.4.1 Administrera snabbsökningar 

Klickar man på ”Administrera snabbsökningar” öppnas ett nytt fönster som 

figur 35 illustrerar. 

 

Figur 35. Administrera snabbsökningar 

 

I detta fönster kan man spara den senast genomförda sökningen genom att 

ange ett namn i textboxen och sedan klicka på ”Spara”-knappen, frågan 

sparas då till databasen och läggs sedan till i listan för sparade sökningar. 

Man kan även ta bort en sparad fråga genom att markera den och sedan 

klicka på ”Radera”-knappen. 
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4.4.2 Administrera kategorier 

Klickar man på ”Administrera kategorier” öppnas ett nytt fönster som figur 

36 illustrerar. 

 

Figur 36. Administrera kategorier 

 

I detta fönster sköts administrationen för vilka kategorier som dokument ska 

kunna registreras under. Högerklickar man på en kategori så syns 

alternativen:  

 Lägg till kategori – Lägger till en underkategori under vald kategori. 

 Byt namn 

 Ta bort – Tar bort kategorin, är endast möjligt om kategorin inte 

används av något dokument och inte har några underkategorier 

 

Vill man lägga till en kategori på första nivån klickar man på knappen ”Lägg 

till grundkategori” och får då upp ett nytt fönster där man får namnge 

kategorin. 
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4.5 Besvarande av frågeställningar 

Ett av syftena med det som presenterades i detta kapitel var att ge läsaren en 
inblick i hur frågeställningarna som presenterades i början av rapporten blev 
besvarade. Nedan listas dessa frågeställningar igen. 

1. Hur sker dokumenthantering för dokumentation av 
investeringsprojekt i större företag?  

2. Vilka problem och utvecklingsbehov finns det? 

3. Hur utvecklar man ett program på så sätt att det ska vara så generellt 
och lätt anpassat som möjligt till olika företags behov? 

Alla tre frågeställningar besvarades i genomförande-kapitlet och i detta 
kapitel visades resultatet upp, alltså programmet som studenten efter att ha 
besvarat dessa frågeställningar kunde skapa. 

Frågeställning 1 och 2 besvarades i förstudiedelen av genomförandekapitlet 
dels med hjälp av kontakt med en användare av förlagan till programmet 
och dels genom diskussioner med handledaren som har goda erfarenheter 
efter att ha underhållit detta dokumenthanteringsprogram under en längre 
tid. 

Frågeställning 3 som även var huvudproblemet med detta examensarbete låg 
i fokus igenom hela genomförande-kapitlet och besvarades genom en 
förklaring hur implementationen gått till för att lösa problemet. 
Demonstrationen av programmet i detta kapitel bevisar att problemet är 
löst.  
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5 Diskussion och slutsatser 

Huvudmålet som sattes upp vid starten av detta examensarbete var att 
uppfylla alla de krav som företaget satt upp i sin kravspecifikation(Bilaga 1). 
Kravspecifikationen var uppdelad i uppgifter som var 
förstahandsprioriterade att utföra samt en uppgift som skulle utföras i mån 
av tid, nämligen att utveckla delar av detta program som en webb-
applikation med tekniken ASP.NET.  

Nu i efterhand inser jag att det var bra att min uppdragsgivare redan i 
kravspecifikationen gjorde dessa avgränsningar så att jag kunde fokusera på 
att hinna med de mest väsentliga uppgifterna, vilka också uppnåddes inom 
tidsramarna för examensarbetet. 

En sak som jag har lärt mig i detta arbete är det är väldigt svårt att uppskatta 
hur lång tid ett större program kommer ta att implementera, speciellt nu när 
en relativt stor del av uppgifterna var programmering där mina förkunskaper 
var bristfälliga, t.ex. programmering mot databaser. Något som jag i 
framtiden kommer lägga mer fokus på är planeringen innan jag börjar med 
själva programmeringen eftersom jag vid ett antal tillfällen insåg att en viss 
lösning inte kommer att fungera på ett bra sätt och därför fick göra om den 
från grunden vilket ledde till slöseri med tid. Hade jag istället lagt mer fokus 
på planeringen så tror jag att detta i många fall skulle kunna undvikas och 
därmed spara en mängd timmars programmerande. Har man en relativt klar 
bild på vad programmet man ska utveckla ska innehålla så tror jag också att 
det är mycket lättare att få perspektiv på hur lång tid det kommer ta att 
färdigställa, vilket är viktigt att kunna uppskatta när man ska leverera en 
produkt till en kund. 

Ett alternativt spår jag skulle kunna valt är att redan från början fokusera på 
att utveckla programmet som en webb-applikation, vilket så småningom är 
målet med den grund jag har utvecklat. Jag tror dock att det var bra att jag 
fokuserade på en ”Windows form”-applikation istället eftersom att det är en 
programmeringsmiljö som jag är relativt van vid, även fast det var en hel del 
moment i utvecklandet som jag inte hade någon alls tidigare erfarenhet av. 
Hade jag valt att bara fokusera på en webb-applikation så hade mycket mer 
tid gått åt till förstudier och jag hade troligtvis inte hunnit implementera de 
väsentliga delarna i programmet då jag inte hade kunnat komma igång med 
programmeringen lika snabbt.  
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Programmet som utvecklats är en bra grund för att senare kunna utvecklas 
som en webbaserad version dels eftersom det är skrivet i C# som är ett 
programmeringsspråk som går att använda vid ASP.NET-utveckling och för 
att programmet redan nu har tagit hand om säkerhetsåtgärder vid 
databashanteringen som är väldigt väsentliga att ha med i en webb-
applikation. 

Jag tror även att det finns en mängd möjligheter för vidareutveckling med 
detta program som grund utöver att göra en webb-applikation. En 
förbättring som redan var aktuell under detta examensarbete men fick 
prioriteras bort eftersom det inte fanns tid till den är att en användare skall 
kunna identifiera genom att logga in i programmet och därmed kunna 
anpassa programmet så att det passar just den användaren. T.ex. skulle 
programmet då kunna spara sökningar per användare istället för att alla 
användare skall behöva se sparade sökningar som andra har gjort som det är 
nu. En annan förbättring som skulle kunna utvecklas är ett verktyg som gör 
att kunden själv skulle kunna definiera programmets uppbyggnad utan att 
behöva gå in i databastabellerna. 

De frågeställningar som jag tog upp har arbetats mycket kring och även 
blivit besvarade här i rapporten. Att de komponenter i programmet som kan 
variera för olika företags behov definieras i databastabeller istället för i 
koden medför mycket enklare anpassning av programmet till olika sorters 
kunder som har olika behov av ett dokumenthanteringsprogram för 
investeringsprojekt. Just detta är lösningen på huvudproblemet med detta 
examensarbete och den viktigaste frågeställningen. 

Mina personliga mål, att fördjupa mina kunskaper inom programmering 
med C# och programmering mot databaser uppfylldes väl och jag tycker att 
jag fått en väldigt bra inblick i hur arbetet går till i ett verkligt projekt. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1 – Företagets kravspecifikation 

 

 
 


