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Abstract 
Arbetets huvudsakliga uppgift var att skapa en funktion till 
Drivhuset Gävleborgs lokala hemsida i Gävleborgs län. 
Denna funktion har som primär uppgift att hjälpa studenter 
som startar företag att hitta varandra och ta hjälp av var-
andra inom olika branscher. Med hjälp av det objektorien-
terade programmeringsspråket RubyOnRails så skapades 
en webbapplikation för att söka företag som fanns registre-
rade genom Drivhuset Gävleborg. En administrativ sida 
upprättades också för att kunna styra vilka företag som re-
gistrerades. Denna externa sida riktade sig enbart till de an-
ställda på Drivhuset Gävleborg för att kunna lägga till, re-
digera samt ta bort företag. Med hjälp av en MySQL-data-
bas kunde företag registrera sina kontaktuppgifter och sin 
affärsidé för att nå ut till andra studenter och potentiella 
kunder. Till den publika sidan skapades en aktiv fritext 
sökning med hjälp av AJAX för att göra det så enkelt som 
möjligt för användaren att snabbt finna det den söker. Ar-
betet utfördes i samarbete med Invotech som ansvarar för 
driften av Drivhuset Gävleborgs hemsida. 
 
Nyckelord: Drivhuset Gävleborg, RubyOnRails, program-
mering, AJAX.  
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1.1 Inledning 
Detta arbete riktar sig åt att utveckla en funktion till Drivhusets lokala 
hemsida i Gävleborg. Denna funktion kommer att användas under 6 må-
nader och sedan utvärderas, om den uppfyller önskat resultat så skall den 
implementeras på nationell nivå.  
 
Den funktion som önskas är att elever skall kunna registrera företag som 
startats upp genom vägledning hos Drivhuset Gävleborg, dessa företags 
kontaktinformation och affärsidé skall sedan finnas tillgänglig på Drivhu-
set Gävleborgs hemsida. En komplett kravspecifikation för denna funktion 
tas fram i samråd med Invotech som idag sköter driften av deras hemsida. 
Efter ett första planeringsmöte enas parterna om att utvecklingen skall ske 
i det objektorienterade språket Ruby on Rails. 

 

1.2 Bakgrund 
Drivhuset Gävleborg önskade en funktion till sin hemsida där användarna 
och administratörerna skall ges möjligheten att se företag som startats ge-
nom dem. En av anledningarna var att hjälpa studenter med egna företag 
att komma i kontakt med varandra om de var i behov av hjälp inom en viss 
bransch.  
 
Drivhuset är en stiftelse som hjälper studenter som vill förverkliga en idé, 
till exempel i form av att starta eget företag1. Detta genom att erbjuda väg-
ledning i tillvägagångssätt för att starta ett eget företag, olika nätverksträf-
far och andra specialinriktade events inom till exempel sälj och bokföring. 
 
I nuläget har Drivhuset Gävleborg redan en databas för de företag som är 
startade genom drivhuset men saknar en plats på sin hemsida där de stu-
denter som startat företag kan synliggöra sig och dessutom få kontakt med 
andra studentföretagare.  
 
Efter mötet med Invotech och Drivhuset Gävleborg 080401 så enades 
parterna om en initial kravlista: 

 
• Registrering av företag. 
• Möjlighet att redigera och ta bort företag. 
• Listning av företag 
• Sökning av företag med hjälp av AJAX. 
• Möjlighet att lista företag med specifik bransch. 
• En sektion för administratörer med enskild inloggning. 
• Normaliserad databas som går att utöka och underhålla 
• Eventuellt lägga till underkategorier inom specifik bransch. 

 
Denna lista var grunden till arbetet och förutsättningarna för att funktionen 
till hemsidan skulle uppnå önskat resultat för alla inblandade parter. 

                                                
1 http:// www.gavleborg.drivhuset.se 
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2 Förutsättningar och krav 
För att applikationen skulle uppfylla sin funktion var det viktigt att de 
flesta av de krav som listades blev uppfyllda. Nedan följer en mer detalje-
rad beskrivning av vad varje punkt innebär. 

2.1 Registrering av företag 

Tanken från början var att företag som startats med hjälp av Drivhuset 
Gävleborg skulle ges möjligheten att lägga upp sin företagsinformation 
på egen hand. Efter att ha utvärderat riskerna med det tillvägagångssät-
tet, till exempel att databasen blir fylld med skräpvärden och att så kal-
lade ”robotar” skulle använda formulären och översvämma databasen så 
valde utvecklaren i samråd med Drivhusets personal att lägga denna del 
under Admin-sektionen och skydda formulären med inloggning. Då 
detta endast skall användas lokalt till en början så medför det inte märk-
bart mer arbete för personalen på Drivhuset.  
 
De värden som skall anges för en nyregistrering är följande: 

 
• Företagets namn 
• Företagets adress 
• Företagets affärsidé 
• Företagets kontaktperson 
• Telefonnummer till kontaktpersonen 
• E-post till kontaktperson 
• Vilken bransch företaget tillhör 

 
Samtliga fält skall innehålla en validering så samtliga fält måste fyllas i 
för att kunna gå vidare i registreringen.  

 

2.2 Redigera samt ta bort företag 

Under Admin-sektionen skall personalen på Drivhuset kunna gå in och 
granska företagsinformation för varje enskilt företag. De skall även 
kunna redigera information i samråd med det berörda företaget. När ad-
ministratören väljer att redigera ett företag så skall samma formulär som 
vid registrering visas men med de tidigare angivna värdena i fälten.  
 
Att ta bort företag från databasen skall vara lättillgängligt och därför 
kommer en snabblänk att finnas tillgänglig redan i listan över registre-
rade företag. När denna länk används så skall en dialogruta visas och 
administratören får bekräfta att det valda företaget skall tas bort.  

 

2.3 Listning av företag 

Till denna funktion så kommer utvecklaren att använda sig av 2 olika 
listor, den första listan skall användas under sektionen för administratö-
rer, den andra listan kommer att användas på Drivhuset Gävleborgs 
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hemsida och då visa företagsinformation på ett mer tilltalande sätt där de 
främsta uppgifterna om företaget lyfts fram, så som affärsidé och kon-
taktuppgifter. 

2.4 Sökning med AJAX 

En aktiv söklista skall implementeras. Denna sökfunktion skall vara till-
gänglig under den administrativa delen samt på den publika sidan. Sök-
ningen kommer att ske i företagsnamn samt i företagets affärsidé. Listan 
skall uppdateras automatiskt för varje bokstav som skrivs in i sökfältet. 

2.5 Admin-sektion 

En administrativ del med en separat inloggning skall finnas tillgänglig. 
Här skall administratörer ha möjlighet att använda en rad funktioner som 
inte kommer att finnas tillgängliga för vanliga användare. Administratö-
rer skall kunna redigera och ta bort företag, lägga till nya företag, lägga 
till nya branscher samt göra sökningar efter enskilda företag. 

2.6 Indexering 

Möjligheten att kunna få en överskådlig lista över samtliga företag öns-
kas. Denna funktion skall underlätta för administratörer och publika an-
vändare att hitta de företag de söker. 

2.7 Databas 

Databasen skall utvecklas i MySQL eller Postgre-SQL. Den skall vara 
på engelska och vara normaliserad så den enkelt kan underhållas och an-
vändas i vidareutveckling. Båda nämnda databaser är så kallade open 
source och är gratis att använda. 

2.8 Underkategorier 

Drivhuset Gävleborg önskar att användaren skall kunna göra ett mer 
detaljrikt val när man registrerar sitt företag. När ett ekonomiföretag re-
gistreras skall en ny meny visas med underkategorier för ekonomiföre-
tag, till exempel fakturahantering, redovisning och rådgivning. På så vis 
förenklas sedan sökningen för användaren. 
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2.9 Ruby on Rails 

För utveckling av dessa funktioner till Drivhuset Gävleborgs hemsida 
användes Ruby On Rails. Detta objektorienterade programmeringsspråk 
är perfekt för utveckling av sidor där formulär och visning används då 
det är väldigt användarvänligt. 

 
Ruby är uppdelat i 3 olika delar, controller, model och view. Det är ett 
objektorienterat programmeringsspråk med många funktioner som redan 
är fördefinierade. Ruby lämpar sig väldigt väl för att arbeta med formu-
lär. Med hjälp av några korta rader kan utvecklaren snabbt skapa ett 
formulär för att lagra, redigera samt läsa information från en databas. 
Allt som behövs för att komma igång med sin utvecklade applikation är 
en databas och en webbserver2.  
 
Detta programmeringsspråk och dess metoder befinner sig helt på server 
sidan. Klienten gör sedan metodanrop för att använda de olika funktio-
nerna. Till detta kan man även implementera script-språket AJAX för att 
få mer interaktivitet mellan användaren och hemsidan. Mer om AJAX se 
avsnitt 3.2.4 Sökning med AJAX. 
 
Ruby on Rails är fri programvara som innehåller en webbserver vid 
namn WEBrick. Teoretiskt sett så skulle en utvecklare endast behöva en 
Internet anslutning för att lansera sin webbapplikation som han/hon ska-
pat. För att starta sin server används en rad kod:  
 
Kod 

Ruby script/server 
 

2.9.1 Controller 

I controller skriver utvecklaren metoderna för de olika delarna på si-
dan. Det finns till exempel en controller för företag och en för katego-
rier. Här återfinns metoder för att lista företag, skapa företag, se före-
tagsinformation och så vidare i company_controller. Liknande metoder 
som gäller kategorier finner man i category_controller.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 http://www.rubyonrails.org 
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Exempel på sådan kod: 
 
Kod: company_controller 

def create 
    @company = Company.new(params[:company]) 
 @company.created_at = Date.today 
    if @company.save 
      flash[:notice] = 'Company was successfully created.' 
      redirect_to :action => 'list' 
    else 
      render :action => 'new' 
    end 
  end 

 
 
Denna kod används för att skapa ett företag med dagens datum. Före-
tagets värden matas in i objektet @company, för att sedan sparas i da-
tabasen. 

2.9.2 Model 

I model anges regler och restriktioner för det enskilda objektet. Om 
användaren vill spara ett nytt företag i databasen så kan utvecklaren 
lägga till regler för det här. Här bestäms även om företagsnamn skall 
vara unikt, om fältet för telefonnummer får lämnas blankt eller om det 
måste fyllas i och dylikt. 
 
Här anges även hur relationerna ser ut i databasen mellan tabellerna. 
Till detta arbete kommer till exempel en kategori att ha flera företag: 
Kod: category.rb 

class Category < ActiveRecord::Base 
has_many :companies 
 

2.9.3 View 

Den sista delen av Ruby är View, det är här som utvecklaren använder 
sig av html-kod för visningen av sidan och gör anrop av metoder med 
hjälp av <% %> -taggar. Dokumenten där denna kod skrivs är av for-
matet rhtml. Med följande kod kan användaren hämta samtliga företag 
ur tabellen companies och skriva ut deras namn från kolumnen Com-
pany_name: 
 
<% @companies.each do |company| %> 
<%= company.Company_name %> 
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3.1 Design 
Drivhuset har idag en design som är framarbetad nationellt och denna 
funktion kommer så långt det går att följa dess utseende för den publika 
delen.  
 
På den administrativa sidan var det dock lite friare händer vad gäller färg 
och utseende. Den design parterna valde att arbeta med är dock snarlik 
den publika med färger och logotyp.  

 

 

Bild 2: Design 

 
 
 
 
En enkel meny till vänster där administratören kan navigera mellan hu-
vuduppgifterna för den administrativa delen. Mer om dessa funktioner 
går att läsa under 3.3 Funktioner. 
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3.2 Funktioner 
I detta avsnitt följer en detaljerad beskrivning för varje enskild funktion 
som tagits fram. Dessa funktioner var nödvändiga för att få denna 
webblösning att uppfylla de krav som parterna enades om när detta ar-
bete inleddes.  

 

3.2.1 Registrering av företag 

För att registrera ett nytt företag använder sig administratören av län-
ken ”Lägg till Företag”. Administratören länkas då vidare till en sida 
där följande fält måste fyllas i: 
 

• Företagets namn 
• Företagets adress 
• Företagets affärsidé 
• Företagets kontaktperson 
• Telefonnummer till kontaktpersonen 
• E-post till kontaktperson 
• Vilken bransch företaget tillhör 

 
Branscher hämtas till en ”dropdown-list” från databasen och måste an-
ges innan företaget kan sparas.  
 
Samtliga fält har en valideringskontroll som gör att administratören 
inte kan lämna något textfält tomt. Denna validering kan även byggas 
ut om Drivhuset i framtiden till exempel vill ha en kontroll för att fö-
retagets namn är unikt3

. 

 

3.2.2 Redigera samt ta bort företag 

Dessa funktioner är endast tillgängliga under den administrativa sek-
tionen. I listan över registrerade företag så är företagsnamnet en länk 
för att se fullständig information som finns sparad. När denna sida vi-
sas med det valda företagets information så finns även alternativet 
”edit” för att redigera företaget. Om detta alternativ används så länkas 
administratören vidare till sidan för registrering av företag men nu är 
värdena fördefinierade i formulärets samtliga fält. Dessa värden kan nu 
ändras för att uppdatera företagsinformation.  
 
I listan över företag så finns ytterligare ett alternativ längst ut till hö-
ger, detta alternativ, ”Destroy”, används för att ta bort företag och dess 
information ur databasen. Vid användandet av denna knapp så visas en 
dialogruta som frågar om administratören verkligen vill ta bort valt fö-
retag, om ”ja” väljs så raderas företaget permanent från databasen. 

 

                                                
3 bilaga 1: Registrera företag 
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3.2.3 Listning av företag 

Företagen presenteras i 2 olika listor. Den första listan är den som är 
tillgänglig för administratörer, i den listan visas företagsnamn, bransch 
id, datum samt en knapp för att radera företaget.  
 
Kod admin-lista 

 
<% @companies.each do |company| %> 
  
  <tr> 
   <td><%= link_to company.Company_name, :action => "show",  
            :id => company.id %></td> 
   <td><center><%= company.Category_id %></center></td> 
   <td><center><%= company.created_at %></center></td> 

   <td><center><%= link_to 'Destroy', { :action => 'destroy', :id =>        
company }, :confirm => 'Are you sure?', :method => :post 
%></center></td> 

  </tr> 
 
  <% end %> 
 
Den publika listan visar företagets namn, affärsidé, kontaktperson, te-
lefonnummer samt e-post. Denna lista är huvudsyftet med arbetet och 
den viktigaste delen för Drivhuset. 
 
Kod publik-lista 

 
<% for company in @companies %> 
<tr valign="top"> 
<td width="450"> 
<h3><%=h company.Company_name %></h3> 
 
<small> 
<strong>Företagets affärsidé:</strong> 
</br> 
<%= company.Company_description %> 
</small> 
<br/> 
<br/> 
<strong><%= company.Company_contact %> <%= com-
pany.Company_phone %></strong> 
<br/> <%= company.Company_email %> 
<% end %> 
 
Det enda som skiljer dessa listor åt är html-kod som ger olika utseen-
den på utskrifterna av företagens värden. Den publika listan skall lyfta 
fram de värden som kan vara intressanta för användaren. 
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Till denna lista finns även möjlighet att lista företag ur en specifik 
bransch, samtliga tillgängliga branscher visas som länkar och använda-
ren kan till exempel trycka på ”IT/Telekommunikation” för att hämta 
alla företag som arbetar med just IT eller telekommunikation. Ett annat 
alternativ som finns att tillgå är att hämta samtliga registrerade företag 
och presentera dem i listan. Samtliga val genererar en lista med 3 fö-
retag åt gången. 

3.2.4 Sökning med AJAX 

AJAX står för "Asynchronous JavaScript And Xml" och används 
främst för att uppdatera en enskild del av en sida istället för en hel 
sida4. Det betyder att webbsidan med hjälp av anrop kan ha ett fält som 
uppdateras vid viss interaktion från en användare, det är denna teknik 
som används för denna söklista. Skriver användaren bokstaven A så 
skall listan över företag uppdateras och enbart visa företagen som in-
nehåller bokstaven A.  
 
Ajax är en del av ”Web 2.0” som innebär att användaren skall ha möj-
lighet till interaktivitet. Användaren skall ha möjlighet att påverka si-
dans innehåll samt ha kontroll över sin egen information, detta enligt 
Tim O'Reilly5. Exempel på sådana sidor som riktar sig åt just detta är 
Wikipedia och Flickr.  
 
Om resultat av sidan är bra efter utvärderingen om 6 månader så skall 
sidan vidareutvecklas så att användare skall kunna registrera sina egna 
företag och redigera informationen om sitt företag. Då uppfyller sidan 
det man kallar för Web 2.0  
 
Den aktiva söklistan riktar sig till sökningar på företagsnamn, denna 
lista gör därför sökningen i tabellen ”companies” och i fältet ”Com-
pany_name”. Ruby hämtar de företag som innehåller de angivna vari-
ablerna och skriver ut de företag som överrensstämmer med vad an-
vändaren har angivit. Koden för att skapa en sökfunktion av detta slag 
sträcker sig över 3 steg, controller, view samt layout6. Sökningen är i 
nuläget av allra enklaste slag och anpassad efter det engelska alfabetet. 
Å, Ä och Ö fungerar därför inte ännu.  

3.2.5 Admin-sektion 

Innebörden av denna del har det talats om tidigare i dokumentet, denna 
kommer att användas för att skydda formulär samt ge Drivhuset en 
större kontroll över vad och vilken data som skickas till databasen.  

 
Denna sektion skyddas med en inloggning. Dessa användare är lagrade 
i en tabell som heter ”users” i databasen. De fält som används i tabel-

                                                
4 Jonas Webresurs - www.jonasweb.nu - copyright © 1998-2007 
5 Tim O'Reilly - What Is Web 2.0 (2005-09-30) 
6 bilaga 2: Ajax-sökning 
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len är ”id”, ”name” och ”hashed_password”. Användarens lösenord 
sparas med andra ord inte i klartext i databasen.  
 
 
 

Kod: hashed_password  

 def before_create 
self.hashed_password = User.hash_password(self.password) 
end 
def after_create 
@password = nil 
end 
private 
def self.hash_password(password) 
Digest::SHA1.hexdigest(password) 
End 
 
 
Det denna kod säger är att innan administratören skapas så skall lösen-
ordet krypteras med hjälp av hexadecimal, SHA17. Detta för att skydda 
dennes privata lösenord. För att skydda enstaka delar av sidan används 
ett kommando i utvald controller-klass. För att få tillgång till de meto-
der som finns tillgängliga i respektive klass måste lösenord anges. 
 
 

Kod: companies_controller.rb 

before_filter :authorize 
_________________________________________________________ 
 
 
Metoden “authorize” återfinns i filen application.rb. Denna fil inne-
håller samtliga metoder som är tillgängliga för hela applikationen. I 
just denna metod så kollar programmet om administratören är inloggad 
innan den visar sidan. Om denne inte är inloggad skickas denne till 
inloggningsformuläret. 
 
 
 
Metoden ”authorize” ser ut på följande vis: 
 

Kod: application.rb 

def authorize 
unless session[:user_id] 
flash[:notice] = "Please log in" 
redirect_to(:controller => "login", :action => "login") 
end 
end 

 

                                                
7 http://en.wikipedia.org/wiki/SHA-1 
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När administratören är inloggad har denne tillgång till följande alter-
nativ: 
 

• Skapa nya företag 
• Skapa nya branscher  
• Redigera och ta bort företag 
• Redigera och ta bort branscher 
• Lista företag 
• Lista branscher 
• Lista administratörer 
• Ta bort administratörer 

3.2.6 Indexering 

För att göra sökningen av företag mer översiktlig så indexeras vis-
ningen, detta innebär att endast 3 företag visas åt gången. Detta går 
snabbt att justera om man skulle vilja ändra antalet företag som visas 
på varje sida.  
 
Visningen av samtliga företag går ut på att företagen hämtas 3 åt 
gången. Sedan hämtas ytterligare 3 för nästa sida osv. Allt detta görs i 
bokstavsordning. 

 
För att få denna funktion att fungera så behövs endast 2 rader kod i 
controller-klassen: 
 
 
Kod: companie_controllers.rb 

@company_pages, @companies = paginate(:companies, :per_page => 
3, :order_by => 'Company_name') 

 

Webbsidan gör sedan anrop på metoden @company_pages i sin view, 
detta anrop ser ut såhär:  

_________________________________________________________ 

<%= pagination_links(@company_pages) %> 
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Nu så kommer indexeringen att visas under listan och användaren kan 
hoppa mellan listans olika sidor. Samma princip används på den admi-
nistrativa delen8.  

3.2.7 Databas 

Efter att ha talat med Invotech så enades parterna om att använda 
MySQL som databas till detta projekt. Denna databas skall vara nor-
maliserad. Ett preliminärt schema för databasen togs fram enligt föl-
jande:  

 

 

 

 

Bild 1: Db-schema 

 
 

 
 
Med denna design uppnås den normaliseringen vi sökte. Drivhuset får 
även utvecklingsmöjligheterna om de skulle vara i behov av att bygga 
ut databasen i ett senare skede. De skulle till exempel kunna koppla in 
användartabellen mot företag så att varje företags kontaktperson har 
möjlighet att logga in och ändra sin information och andra funktioner 
som kan hjälpa användarvänligheten i framtiden. Initialt koncentreras 
det enbart på funktionalitet. Det skulle även vara möjligt att normali-
sera denna databas vidare och plocka ut postnummer och postadress 
till en separat tabell till exempel.  
 
Då underkategorier inte kommer att användas ännu så är branschta-
bellen kopplad direkt till företag och ”företag_kategori” samt ”kate-
gori” ligger vilande. 

                                                
8 Bild 2: Design, sid. 8. 
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Databasen utvecklades med hjälp av MySQL som är en fri program-
vara. Med hjälp av MySQL-administrator, som är ett grafiskt hjälpme-
del, så kunde databasen skapas på ett snabbt och smidigt sätt utan att 
utvecklaren var tvungen att skriva sql-kod för hand. SQL används för 
att hämta och modifiera värden i en relationsdatabas9.  
 
 
Kopplingen mellan Ruby och MySQL görs i filen database.yml. Här 
anges till vilken databas kopplingen skall göras samt vilken kodning 
man skall använda. Under utvecklingen av applikationen användes 
följande koppling: 
 
Kod: database.yml 

development: 
  adapter: mysql 
  database: test 
  username: root 
  password: jesper 
  host: localhost 
  encoding: utf8 
  
UTF-8 användes som teckenkodning då det är fördefinierat i den Ruby 
version som användes. Innan detta ändrades så gav det märkliga ut-
skrifter för bokstäverna Å, Ä och Ö, detta på grund av att MySQL är 
inställt på kodningen Latin-1 som standard. Utöver det är det inga 
konstigheter i konfigurationsfilen, utvecklingen sker lokalt därför är 
host satt till localhost, där kan även IP-adress anges. 

                                                
9 http://sv.wikipedia.org/wiki/SQL 
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4.1 Implementation 
Den utvecklade applikationen skall tas i bruk av Drivhuset Gävleborg på 
en lokal nivå. Funktionen skall efter 6 månader utvärderas. Om den upp-
fyller den funktion den är avsedd att göra skall den tas i bruk på fler or-
ter i landet för att senare finnas tillgänglig för samtliga orter som är in-
tresserade av att implementera tjänsten.  
 
Drivhuset Gävleborgs sida är utvecklad i PHP och denna tjänst kommer 
därför att användas som en separat del och länkas från den officiella si-
dan. 
 
En del av Drivhuset Gävleborgs önskemål över funktioner är inte upp-
fyllda, så som att kunna lista företagens underkategorier under specifika 
branscher. Det går heller inte att visa företagets branschnamn utan enbart 
branschens id-nummer under den administrativa sektionen. 
 
Den färdiga produkten kommer att implementeras via Invotech på Driv-
huset Gävleborgs webbserver. Detta kommer att ske under sensommaren 
och förhoppningsvis vara helt användbart till höstterminens start. 
Tillsvidare kommer sidan att finnas tillgänglig på en privat webbserver 
och användas för utvärdering av Drivhuset Gävleborg. 
 

4.2 Test 
Samtliga funktioner är utvecklade och testade lokalt. RubyOnRails inne-
håller en webbserver vid namn WEBrick, denna server har använts för 
samtliga tester. Denna webbserver används även för den tillfälliga pri-
vata servern. 
 
För varje enskild funktion som lagts till så har den funktionen testats ut-
förligt och dokumenterats om den innehöll fel av någon sort. Ruby har 
en bra funktion för felsökning som allt som oftast visar vart felet kan 
tänkas ligga och vad det beror på. Dessa fel har åtgärdats i den mån det 
varit möjligt innan utvecklingen gått vidare med nästa funktion. 
 
Den version som idag är tillgänglig är utvecklad och testad utan några 
bekymmer, endast färdiga funktioner finns med i projektet. De funktio-
ner som inte är färdigutvecklade kommer inte att finnas tillgängliga för 
Drivhuset Gävleborg och dess användare. Det som återstår är att dela 
upp företag i underkategorier. Resterande funktioner som önskades av 
Drivhuset Gävleborg är tillgängliga.  
 
 
Sidan har även testats av Drivhuset med gott resultat och det mesta får 
anses som väldigt användarvänligt så någon större introduktion behöv-
des ej. 
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5.1 Diskussion 
När arbetet startade så fanns en tydlig bild över hur det skulle se ut och 
hur systemet skulle fungera. Det var dock inte klart med vilket program-
meringsspråk detta skulle färdigställas i. Ruby är ett relativt enkelt språk 
att lära sig och det finns många användarvänliga funktioner för nybörjare, 
däremot så finns det inget större kontaktnät att luta sig mot när utvecklaren 
stöter på problem. De forum som finns tillgängliga är oftast på engelska 
och det kan i vissa situationer vara svårt att förstå sig på fackspråket. De 
svenska forum som finns tillgängliga hade väldigt låg aktivitet och efter en 
vecka utan svar på en fråga som dök upp så var utvecklaren tvungen att gå 
vidare och försöka lösa problemet på annat sätt. Detta medförde att arbetet 
för dagen inte innehåller alla de tjänster som Drivhuset Gävleborg öns-
kade.  
 
Då utvecklaren fortfarande får anses som en nybörjare i detta programme-
ringsspråk så hade det förmodligen kunnat bli ett bättre resultat om ett an-
nat språk använts, det får dock anses att en bra grund för detta system nu 
finns att tillgå och de flesta funktioner är helt funktionsdugliga. 
 
Om arbetet istället hade utförts i till exempel PHP eller ASP så hade kan-
ske slutresultatet varit annat med tanke på de större kontaktnäten som 
finns och en bredare förståelse för dessa språk. Projektet anses dock ha va-
rit en lärorik process. Viljan att lösa problem som uppstått har varit större 
än vanligt då det yttersta ansvaret legat på utvecklarens ensamma axlar, 
viljan att få ordning på de olika bekymmer denne utsattes för har hjälpt 
denne att sånär slutföra detta arbete med samtliga önskemål uppfyllda.  
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5.2 Slutsatser 
Sidan är färdig att använda men saknar en av huvudfunktionerna, att 
kunna dela upp företag i underkategorier är det arbetet som återstår. Reste-
rande krav som Drivhuset Gävleborg hade på detta system är funktions-
dugliga, så som att kunna lägga in företag, söka efter dem med en fri-
textsökning samt lista företag efter en specifik bransch.  
 
Arbetet har varit lärorikt och jag har fått en mängd nya erfarenheter som 
jag inte varit med om tidigare, till exempel att få sitta med en kund och 
diskutera fram en systemlösning som skall tas i bruk om resultat blir det 
rätta. Att även få kritik när en funktion inte uppfyller de krav som man 
gemensamt tagit fram med kunden. Framförallt har det varit lärorikt att 
vara ytterst ansvarig för att ett system färdigställs i tid med allt vad det in-
nebär. Denna gång uppnådde jag inte alla mål i tid vilket förmodligen är 
ganska vanligt även i arbetslivet som systemutvecklare.  
 
Arbetet kommer att gå vidare även efter kursens slut och förhoppningen är 
att det skall uppfylla samtliga krav till nästa termin. För att detta skall vara 
möjligt skall möjligheten att byta programmeringsspråk ses över.  
 
Arbetet i dess helhet får anses som lyckat då det finns en applikation att 
tillgå. Denna applikation är användarvänlig och Drivhuset Gävleborg hop-
pas och tror att intresset för en applikation av detta slag kommer att gene-
rera många användare. 
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7 Bilagor 
 

7.1 Registrera företag 
Kod: companies_controller.rb 

def create 
    @company = Company.new(params[:company]) 
 @company.created_at = Date.today 
    if @company.save 
      flash[:notice] = 'Company was successfully created.' 
      redirect_to :action => 'list' 
    else 
      render :action => 'new' 
    end 
  end 
 
Kod: company.rb 

belongs_to :category, 
           
           :class_name => "Company", 
     :foreign_key => "Category_id" 
 
validates_presence_of :Company_name, :Category_id, 
:Company_address, :Company_description, :Company_contact, 
:Company_phone, :Company_email 
 
Kod: _form.rb (companies\_form.rhtml) 

<%= error_messages_for 'company' %> 
 
<!--[form:company]--> 
 
<p><label for="company_Company_name">F&ouml;retags 
namn</label><br/> 
<%= text_field 'company', 'Company_name'  %></p> 
 
<p><label for="company_Company_address">F&ouml;retagets ga-
tuadress</label><br/> 
<%= text_field 'company', 'Company_address'  %></p> 
 
<p><label for="company_Company_description">F&ouml;retagets 
aff&auml;rside</label><br/> 
<%= text_area 'company', 'Company_description'  %></p> 
 
<p><label for="company_Company_contact">F&ouml;retagets kon-
taktperson</label><br/> 
<%= text_field 'company', 'Company_contact'  %></p> 
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<p><label for="company_Company_phone">F&ouml;retagets telefon-
nummer</label><br/> 
<%= text_field 'company', 'Company_phone'  %></p> 
 
<p><label for="company_Company_email">F&ouml;retagets e-
post</label><br/> 
<%= text_field 'company', 'Company_email'  %></p> 
<p> 
 <b>F&ouml;retagets Bransch:</b><br/> 
 <select name="company[Category_id]"> 
<% if @company.Category_id == 0 or  @company.Category_id == nil -
%> 
<option value="" selected="selected" >Var v&auml;nlig v&auml;lj 
bransch</option> 
<% end -%> 
<% @categories = Category.find(:all, :order => "name") 
@categories.each do |category| %> 
<option value="<%= category.id %>" 
<% if @company.Category_id == category.id -%> se-
lected="selected"<% end -%> 
> 
<%= category.name %> 
</option> 
<% end %> 
<br/> 
<br/> 
</select> 
<!--[eoform:company]--> 
 
Bild 1: Registrera företag, felmeddelande 
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7.2 Ajax-sökning 
Kod: site_controller 

def list 
  if @params['search'] 
    @company_pages, @companies = paginate :companies, 
      :order_by => 'Company_name', 
      :conditions => [ 'LOWER(Company_name) LIKE ?', 
        '%' + @params['search'].downcase + '%' ],  
      :per_page => 3 
    @mark_term = @params['search'] 
    render_without_layout 
  else 
    @company_pages, @companies = paginate(:companies, :per_page => 
3, :order_by => 'Company_name') 
  end 
end 
 
Kod: layout\_sok.rhtml 

<div id="apDiv2">Sok 
 
 
  <input id="search" name="search" type="text" value=""> 
<%= observe_field 'search',  :frequency => 0.5,  
         :update => 'target_id', :url =>  
         { :companies_controller => '<companies_controller>', :action=> 
'list' },  
         :with => "'search=' + escape(value)" %> 
   
  </div> 
 
Kod: layout\site.rhtml 

<div id="target_id"> 
<font color="#FF0000"> 
<% if @flash[:notice] -%> 
<div id="notice"><%= @flash[:notice] %></div> 
<% end -%> 
</font> 
</div 

 
Exempelbilder, se nästa sida. 
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Bild 1: aktiv söklista. 

 
 
Bild 2: aktiv söklista 

 


