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Abstrakt 
 

Ett konsultföretag får in anbudsförfrågningar och måste därmed göra kalkyler för 
dessa förfrågningar. Med hjälp av ett webbaserat system där en anställd kan göra 
kalkyleringar kan företaget få ett gemensamt sätt att arbeta och uppföljningen 
underlättas. Systemet som har skapats ger användare möjlighet att göra 
anbudskalkyler genom en överskådlig och lättarbetad webbsida, där man kan se 
förhållandet mellan företagets kostnad gentemot kundpriset. All information lagras 
persistent i en databas för att möjliggöra uppföljning och synkronisering med andra 
system som används på företaget. 
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1 Inledning 
Företaget BIS Industriteknik AB är ett konsultföretag som ingår i den internationella koncernen 
Bilfinger Berger Industrial Services AG. Företaget har över hundra anställda i Sverige, varav 
majoriteten finns i Gävle.  

Företaget består av två avdelningar: Mekanik, El & Automation. Den förstnämnda arbetar 
främst med CAD-ritningar, konstruktion av dessa samt mekaniskt underhåll. El & Automations 
område är processinstrumentering, automation samt industriell IT. Då företaget är ett konsultföretag 
får de ofta in anbudsförfrågningar, varpå de måste göra anbudskalkyleringar. 

1.1 Problem 
Företaget har idag ingen direkt struktur på hur anbudskalkyleringarna utförs. Det finns flera olika 
mallar, samt metoder för att utföra dessa kalkyleringar. Då varje anställd som gör kalkyleringar ofta 
har sitt eget sätt att skapa dem, leder detta till inkonsekvens i arbetet, samt försvårar samarbete och 
uppföljning. 

1.2 Syfte 
Företaget eftersöker ett anbudskalkyleringssystem som ska kunna användas av de anställda på en 
gemensam webbsida och på det sättet skapa ett gemensamt sätt att göra anbudskalkyler. Det nya 
systemet ska sedan kunna integreras i deras andra befintliga system, exempelvis det projektsystem 
som används på företaget.  

2 Bakgrund 

2.1 Anbudskalkylering 
Konsultföretags arbetsprocess går till på det sättet att de erhåller en anbudsförfrågan från ett annat 
företag, där det företaget har ett önskemål när det gäller ett jobb och eventuellt en produkt de vill 
erhålla från konsultföretaget. Detta leder till att någon anställd på konsultföretaget bör genomföra en 
anbudskalkylering för att beräkna de kostnader som finns för konsultföretaget själva samt det kundpris 
som kan erbjudas till kunden. 

Företaget måste ta flera aspekter i beräkning, dels hur mycket material som det behövs i det 
kommande projektet, samt hur mycket personal som krävs. En sammanlagd kostnad och kundpris kan 
erhållas efter beräkningarna, varpå en offert kan skickas till kunden. 

2.2 Java EE 
Java EE är en version av Java som har ett inbyggt ramverk som kan användas för att skapa avancerade 
och dynamiska webbapplikationer [1]. Java, som är ett objektorienterat språk, utvecklades av företaget 
Sun Microsystems och blev ett offentligt språk 1995. Språket är plattformsoberoende och innehåller 
ett stort API av färdiga komponenter som kan användas för att skapa grafiska användargränssnitt.  

2.2.1 JSP 
JavaServer Pages [2] som förkortningen står för, är en Java-teknologi vars syntax påminner om XML 
och genom JSP-sidor kan HTML, XML eller någon annan dokumenttyp genereras som ett svar på en 
webbklients förfrågan. En JSP-sida kan innehålla statisk HTML-information, samtidigt som den kan 
innehålla inkluderingar av andra sidor och dynamiskt innehåll med hjälp utav bland annat JSTL.  

2.2.2 JSTL 
JSTL står för JavaServer Pages Standard Tag Library [3] och är ett bibliotek av enkla taggar som ger 
stor dynamik på Java-baserade hemsidor. JSTL har stöd för strukturella uppgifter som bland annat 
iterering genom loopar och används på JSP-sidor för att utöka dynamiken.  
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2.2.3 Servlet 
Servlets är objekt inom Java som dynamiskt kan ta hand om klientförfrågningar och sedan generera en 
respons baserad på dem [4]. Ofta används servlets tillsammans med JSP-sidor för att skapa en 
webbsida, men en servlet kan även generera HTML-kod direkt utan att använda JSP-sidor för att 
presentera data.  

2.3 JQuery 
JQuery är ett Javascriptbibliotek som avsevärt förenklar dynamisk XHTML-programmering [5]. Med 
hjälp av JQuery kan man på ett effektivt sätt ta hand om händelser som sker på webbsidan, utföra 
animationer och använda sig av Ajaxinteraktion för att få en effektiv hemsida. JQuery kan användas 
på alla de vanligaste webbläsarna och företag som Google och Dell använder biblioteket på sina 
hemsidor.  

2.4 MySQL 
MySQL är en databashanterare som utvecklades av företaget MySQL AB i Uppsala, som året 2008 
köptes av företaget Sun Microsystems [6]. MySQL använder sig av frågespråket SQL, Structured 
Query Language, och är en fri programvara, som är licensierad under GNU, General Public License. 
MySQL är en av de mest populära databashanterarna inom främst linux-världen, men finns och 
användas även till andra operativsystem som exempelvis Mac OS X och Windows. 

2.5 XHTML 
Extensible HyperText Markup Language [7] är en vidareutveckling av HTML, som är den 
webbstandard som används för att strukturera text, hyperlänkar, bilder, m.m. på webbsidor och i e-
postmeddelanden. Den skillnad som finns gentemot HTML är att XHTML är ett mer strukturerat 
märkspråk, vars syfte är att skapa XML-kompabilitet. 

2.6 CSS 
Cascading Style Sheets [8], eller stilmallar som det heter på svenska, är ett språk som beskriver den 
presentationsstil man önskar erhålla på en webbsida. Genom att använda sig av stilmallar på en 
webbsida kan man få ett enhetligt och lättjusterat utseende. De flesta webbsidor använder sig av 
stilmallar, vars kod ofta skrivs i separata CSS-filer som sedan inkluderas i XHTML-filerna. Genom 
stilmallarna kan man ändra färger på bakgrunder och texter, teckensnitt, m.m. .  
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3 Förutsättningar och krav 

3.1 Kravspecifikation 
En definitiv kravspecifikation erhölls inte vid starten av examensarbetet utan har under arbetet på BIS 
Industriteknik AB tagits fram allt eftersom, med hjälp av företagets anställda och genom att studera 
tidigare mallar som användes för anbudskalkyleringen. Detta medförde att en stor del av tiden i början 
av examensarbetet åtgick till att eftersöka och samla information om hur företaget arbetade i dagsläget, 
hur deras arbete kunde effektiviseras, samt hur det webbgränssnitt som eftersöktes skulle se ut. Vid 
diskussioner med anställda på företaget framkom att det färdiga systemet skulle innehålla följande: 
 
Möjlighet att 

1. Logga in 
2. Skapa en ny anbudskalkyl 
3. Redigera tidigare skapad anbudskalkyl 
4. Skapa en rapport av en tidigare skapad anbudskalkyl 
5. Skriva ut en rapport av en tidigare skapad anbudskalkyl 
6. Lägga till anbudsunderlag 
7. Lägga till personalkostnader, där man ska ha följande möjligheter  

a. Lägga till obegränsat antal aktiviteter, samt uppgifter 
b. Redigera antalet timmar på specifik tillagd uppgift 
c. Redigera antalet I/O på en uppgift, om sådana finns 
d. Redigera vilken typ av tid (normaltid eller övertid) som gäller för uppgiften 
e. Automatisk uppdatering av kostnaden för företaget vid ändring av tidtyp 
f. Redigera kundpriset på uppgiften 
g. Erhålla total kostnad och kundpris för varje enskild uppgift, samt totalpris 

8. Lägga till materialkostnader, där man ska ha följande möjligheter 
a. Söka efter befintligt material 
b. Kunna redigera kostnaden för företaget, samt kundpris 
c. Kunna redigera antalet av just det materialet 
d. Dynamiskt kunna lägga till undermaterial till annat material 
e. Kunna lägga in nytt material som ännu inte finns i databasen 
f. Erhålla total kostnad och kundpris för varje material, samt totalpris 

9. Lägga till offerter, som PDF-filer, från företag och få offertens kostnad samt kundpris 
10. Kunna radera tidigare skapad anbudskalkyl 
11. Erhålla total företagskostnad för anbudet 
12. Erhålla uträknat offertpris 
13. Kunna redigera offertpris 
14. Erhålla Contribution Margin, CM, för anbudet 

3.2 Avgränsning 
Jag valde i samspråk med företaget att begränsa mig i examensarbetet till de punkter som listades 
under kravspecifikationen, förutom dessa kravnummer: 

6. Lägga till anbudsunderlag 
8d. Dynamiskt kunna lägga till undermaterial till annat material 
9. Lägga till offerter 

 
Det som även bör påpekas är att systemet inte planerades att bli klart under examensarbetets 
tidsperiod, då jag är anställd av företaget och kommer att fortsätta med systemet efter min examen. 
Därför är systemet som görs under examensarbetet ej fullständigt och saknar därmed flera av de krav 
som företaget hade, fler än de som ingår i avgränsningen. I kapitel 9 återfinns en lista på de krav som 
implementerades. Eftersom det under examensarbetets gång ständigt tillkommit önskemål om 
funktionalitet på systemet, är det även saker som jag kommer att tillägga systemet under tiden av min 
anställning. 
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4 Beskrivning av konstruktionslösning 
Den uppbyggnad jag har valt att ha på mitt system är i samråd med företaget till stor del baserad på att 
använda sig av en eller flera databaser. Det kan exempelvis bli så att företagsinformation hämtas från 
en databas, medan kalkylinformation hämtas från en annan. Detta för att kunna integrera 
kalkylsystemet med befintliga system och då använda redan existerande databaser. Vid nya 
anbudskalkyleringar sparas all nödvändig information i en databas för att kunna användas av systemet, 
eller något annat system, vid ett senare tillfälle. För att presentera XHTML-kod använder jag mig av 
JSP och JSTL. All Java-baserad data som presenteras på sidorna skickas från Servlets, som i sin tur 
kommunicerar med rena dataobjekt (Java Beans) och underliggande kontrollklasser. 

4.1 Systemet 

4.1.1 Webbgränssnittet 

 
Figur 1. Ursprungligt webbgränssnitt utformat i Adobe Photoshop 

Det webbgränssnitt jag utformat ägnade jag mycket tid och planering, tillsammans med företagets 
anställda, och skapade en komplett bild i Adobe Photoshop innan jag började koda XHTML, CSS och 
Java. Den bild jag ursprungligen skapade, se figur 1, har varit den mall jag använt mig av för att skapa 
det färdiga webbgränssnittet, men då det krävdes en omstrukturering av sidan, som i och med det blev 
flera sidor istället, ser inte slutresultatet ut som designbilden. Dock finns ambitionen att lägga till det 
som saknas i det verkliga systemet vid den vidareutveckling som kommer ske av systemet. 
Uppbyggnaden av sidan har dock varit densamma som i ursprungsdesignen, genom att använda en 
skuggad, centrerad div på en mörkblå bakgrund och som rubrik ovanför denna div texten ”BIS 
Industriteknik AB Anbudskalkylering”. De färger på texter som återfinns på figur 1, stämmer inte till 
fullo överrens med det implementerade systemet, samt de valmöjligheter som fanns för att lägga till 



 5

nya material har blivit ersatt med en enkel, men mycket effektiv, sökruta. Se kapitel 5 för den färdiga 
lösningen. 

På webbsidan har jag valt att använda mig av JQuery, för att få den dynamik jag önskat på 
sidorna. På det sättet har jag känt att sidan blir mer levande och sidan blir lite nöjsammare att arbeta 
på. För att få ytterligare effekt har jag även valt att använda mig av ett Javascript som skapar 
highlights för exempelvis de uppgifter som läggs till anbudet. Mer information om detta återfinns i 
kapitel 5. 
 
Se bilaga 2 för en lista innehållandes de webbrelaterade filer som finns i systemet. 

4.1.2 Java EE 
I min lösning valde jag att använda mig av JSP för att presentera data med hjälp av JSTL samt servlets 
för att ta hand om de inkommande parametrarna som skickas via formulärfält på sidorna och utföra de 
nödvändiga åtgärderna. Både JSP och servlets ligger skiljda från kontrollklasserna LoginHandler och 
Server, där den senast nämnda klassen är den enda klassen som kontaktar DbManager för att hämta 
information från databasen. Systemet är uppbyggt på det sättet att servlet och JSP är beroende av 
kontrollklasserna, men inte tvärtom. Detta medför att systemet skulle fungera att köras i exempelvis en 
fönsterapplikation istället. 
LoginHandler 
Denna klass enda uppgift, i nuläget, är att vidarebefordra ett login-anrop från en servlet till klassen 
Server. 
Server 
Sköter all kommunikation med DbManager, samt har många metoder för att returnera efterfrågad 
information till servlets.  
DbManager 
Den klass som har förbindelse med databasen och har två metoder för att utföra SQL-kommandon. En 
metod används då man förväntar sig ett resultat av sin SQL-fråga och den andra när man inte gör det. 
 
Se bilaga 2 för en komplett lista av de filer som ingår i systemet. 
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4.2 Databasen 
Den databas som används i systemet benämns som anbud och innehåller 6 tabeller: anbud, 
anbudmaterial, anbuduppgift, anvandare, material och uppgift. 
Här följer en förklaring av tabellerna 
anbud 
Innehåller information om de anbud som är inlagda i systemet 
anbudmaterial 
I denna tabell finns information om material som är kopplade till ett visst anbud. 
anbuduppgift 
Denna tabell innehåller uppgiftsinformation som är kopplade till ett visst anbud. 
anvandare 
Data om de användare som kan logga in på systemet finns i denna tabell. 
material 
Det som skiljer denna tabell från tabellen anbudmaterial är att denna tabell innehåller information om 
själva materialet som är inlagt i systemet, ej dess koppling till ett visst anbud 
uppgift 
Tabellen innehåller information om de uppgifter som finns inlagda i systemet, med en koppling till sin 
egen tabell om uppgiften i fråga är en underuppgift, förenklat kallad uppgift, annars kallas uppgiften 
för en aktivitet. 
 
För ytterligare information om databasen se bilaga 1. 

5 Implementering 

5.1 Planering 
De första veckorna åtgick till att stor del planera hur arbetet skulle läggas upp, samt hur systemet 
skulle vara uppbyggt. Då jag ej erhållit en kravspecifikationen från företaget innan examensarbetets 
start var jag tvungen att intervjua flertalet personer för att få en uppfattning om hur de ville att 
systemet skulle fungera. 

Efter det att jag fått en uppfattning om hur systemet skulle fungera var jag tvungen att skapa en 
design i programmet Adobe Photoshop, där jag kunde se allt som behövdes för att göra en komplett 
webbsida. Jag kunde då se vilka objekt som behövdes, vilka attribut dessa skulle behöva ha, samt till 
stor del vilka metoder som behövdes.  

Genom att studera de kalkylmallar som företaget i dagsläget använde sig av kunde jag se till att 
tillgodose de behov som fanns på ett kalkyleringssystem, både då det gäller funktionaliteten och 
uppbyggnaden rent designmässigt. 

5.2 Design av webbgränssnittet 
Jag har valt att bygga upp designen av webbsidan utifrån de mallar som företaget hade på tidigare 
anbudskalkyler. Det som var viktigt för företaget var att det hela tiden skulle finnas en röd tråd genom 
kalkyleringen, att det skulle vara enkelt att använda och att det skulle vara överskådligt. Mina planer 
var att skapa en mycket dynamisk sida där man genom att välja exempelvis den aktivitet man vill 
lägga till i en dropdown-meny som sedan automatiskt lägger till ett nytt fält under denna dropdown-
meny.  

Att göra designen, och att sedan implementera den är två helt skilda saker, vilket jag i relativt 
tidigt skede upptäckte. Jag insåg att den design jag hade skapat kunde bli svår att genomföra med hjälp 
av den kunskap jag tidigare hade inom XHTML-, Javascript- och Javaprogrammering, så den 
slutgiltiga designen blev aningen förändrad. Istället för att som jag ursprungligen tänkt, samla all 
information på en och samma sida, fick jag dela upp en anbudskalkylering på flera sidor.  
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5.3 Implementation av databasen 
Jag valde att använda mig av MySQL eftersom jag haft tidigare erfarenhet när det gäller den 
databashanteraren och vet hur man får det att fungera tillsammans med Java. Jag kunde även lätt 
administrera databasen genom MySQL Administrator och MySQL Query Browser som laddas ner 
gratis från MySQL’s hemsida. Efter att designen för systemet var gjord kunde jag se vilka tabeller som 
behövdes i databasen, samt vilka attribut som skulle existera.  

Jag valde att i en tabell göra en relation till sig själv, nämligen i uppgifter, då det fick 
symbolisera att om en uppgift inte har någon relation till sig själv, är det en aktivitet. Har uppgiften 
däremot en relation till sin egen tabell, är det en uppgift. Företaget skiljer på dessa två, då aktiviteter 
används i deras projektsystem och detta system kommer alltså då på en nivå längre ned i hierarkin, 
eftersom det behandlar uppgifter, som ligger under aktiviteter. Se också kapitel 5.4.5. 

Till en början var tanken att även material skulle kunna ha en relation till sig själv, men jag 
valde att inte implementera detta i dagsläget, utan det är något som kommer att byggas på i framtiden.  
Jag skiljde på det material och de uppgifter som är kopplade till ett visst anbud och de som enbart 
ligger i databasen för att kunna generera de valbara listor som återfinns på sidan. Detta ledde till att jag 
skapade två tabeller med en relation till ett anbud, samt en relation till material respektive uppgift. Jag 
valde att kalla dessa tabeller för anbudmaterial samt anbuduppgift. Det går i dessa tabeller att förutom 
kopplingen till ett anbud, se hur stort antal av just det materialet som finns i anbudet respektive hur 
många timmar som förmodas utföras gällande en specifik uppgift.  

I användaretabellen anvandare har jag inte valt att kryptera lösenorden, dock är det något som 
enkelt skulle kunna implementeras för att säkra informationen. 
 
För utförligare information om hur databasen är uppbyggd samt de attribut som finns i varje tabell, se 
bilaga 1 för en databasmodell.  

5.4 Implementation av webblagret 
I systemet har jag valt att använda mig av följande komponenter för att skapa webbsidan 

• JSP – Presenterar data, innehåller all XHTML-kod 
• JQuery – Används på JSP-sidorna för att få dynamik 
• Java Beans – Dataobjekt som innehåller information  
• Servlets – Styr beteendet på systemet utifrån de parametrar som skickas in 
• Serverklasser – Lägger in och returnerar data genom databaskommunikation.  

 
Jag har använt mig av programmet Eclipse för att utveckla mitt system. Genom det har jag fått en bra 
överblick över systemet och på ett enkelt sätt kunnat testköra systemet kontinuerligt, genom de 
inbyggda funktionerna som finns för detta i Eclipse. 
Jag har enbart provkört systemet i Windows, men eftersom både databasen och systemet bygger på 
plattformsoberoende programvara, MySQL respektive Java EE, borde det inte vara några problem att 
köra systemet på andra operativsystem. 

De servlets jag använder på sidan har för både visuellt och praktiskt syfte fått nya url-mönster, 
deklarerade i web.xml: 
/add-material.html » AddMaterial 
/add-personal.html » AddPersonal 
/anbud.html » AnbudServlet 
/index.html » IndexServlet 
/login.html » LoginServlet 
/nytt-anbud.html » NyttAnbudServlet 
/sammanstallning.html » Sammanstallning 
 
Se tabell 1 för en kort förklaring av vilka uppgifter varje servlet har. Eftersom servleten ligger ett steg 
efter det som presenteras på sidan, alltså att exempelvis de uppgifter som läggs in i anbudet skickas till 
AddMaterial kan vara missvisande, men eftersom det sker en RequestDispatcher som pekar mot 
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material.jsp i slutet av AddMaterial, ansåg jag det vara lämpligast att låta AddMaterial ta hand om de 
parametrar som kommer från föregående sida, personal.jsp (add-personal.html). Alternativet hade varit 
att låta AddPersonal ta hand om den information som skickades från personal.jsp, men då hade det 
istället blivit missvisande gällande RequestDispatcher som då skulle peka mot material.jsp, vilket 
skulle betyda att om man gick in på add-personal.html skulle material.jsp visas. För en utförligare 
redovisning av vad varje klass gör, hänvisar jag till källkoden, som bifogats tillsammans med denna 
rapport. 
 

Tabell 1. Roll som respektive servlet har. 
Servlet Roll 
AddMaterial (add-material.html) • Tar hand om de parametrar som skickas 

från personal.jsp och analyserar dessa 
för att sedan anropa Server och lägga in 
uppgifterna i databasen. 

AddPersonal (add-personal.html) • Tar hand om de parametrar som skickas 
från nyttanbud.jsp, som är attributen på 
ett anbud och skickar vidare dessa till 
Server.  

• Servleten hämtar de uppgifter och 
aktiviteter som finns lagrade i databasen 
och lägger in dem i sessionen.  

• Servleten skapar även en fil på servern 
innehållandes de material som finns 
lagrade i databasen. 

AnbudServlet (anbud.html) • Kontrollerar om GET-parametern ”del” är 
satt och raderar då det anbud som 
angivits som värde. 

• Skapar en ett Anvandar-objekt utifrån 
sessionsattributet ”user”. 

• Skapar en lista av anbud som används 
på vänster sida på webbsidan.  

IndexServlet (index.html) • Om sessionsattributet ”user” existerar 
vidarebefordras användaren till 
anbud.html, annars till login.html. 

LoginServlet (login.html) • Kontrollerar om GET-parametern ”logout” 
är satt och loggar isåfall ut användaren 
genom att radera sessionen. 

• Tar loginparametrarna och anropar 
LoginHandler som returnerar ett booleskt 
värde om inloggningen lyckades och 
servleten sätter då ”user”-attributet i 
sessionen och skickar användaren till 
anbud.html. 

NyttAnbudServlet (nytt-anbud.html) • Hämtar ett nytt Anbud-objekt från Server, 
samt vidarebefordrar det till Server igen 
för att det ska läggas in i databasen. 

Sammanstallning (sammanstallning.html) • Tar hand om de parametrar som skickas 
från add-material.jsp och analyserar 
dessa för att sedan skicka informationen 
till Server, som lägger in data i 
databasen. 

• Hämtar en Material-lista och ytterligare 
information gällande det Material som 
tillagts anbudet och sätter sessions-
attribut. 

• Anropar Server för att uppdatera den 
lista av Anbud som visas på vänster sida 
i webbgränssnittet. 
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5.4.1 UML-diagram 
Figur 2 visar en översiktlig bild över systemet, samt vilka kopplingar de olika delarna har. Även de 
olika lager som eftersträvas i programmet genom att ha MVC-, Model-View-Controller-, modellen i 
åtanke. 
 

 
Figur 2. Översiktligt UML-diagram över systemet 

I presentationslagret återfinns de JSP-sidor som presenterar XHTML-innehållet för användarna. Varje 
JSP-sida har en egen servlet som initierar sidan och förser sidan med den information som är 
nödvändig för att visa sidan korrekt. 

I kontrollerlagret finns servlets som tar hand om parametrar som skickas från JSP-sidorna och 
utför de nödvändiga åtgärderna. I samma lager hittas även de tre andra klasserna som arbetar med att 
besvara förfrågningar som inkommer till dem. 

I datalagret har vi de javabönor som existerar i systemet och som även är till stor del 
representerade i databasen. De klasser enligt figur 2 som är streckade är sådana klasser som finns i 
systemet, men ännu inte blivit helt implementerade i nuvarande system, men som kommer att finnas i 
det slutgiltiga systemet. 
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5.4.2 Inloggningssidan 
Den första sida som möter användaren är en inloggningssida, se figur 3, där användaren måste logga in 
med sitt användarnamn och lösenord, som finns lagrade i databasen. 

Sidan genereras av login.jsp och består av ett enkelt formulär där användaren skriver in sina 
uppgifter och formulärdata skickas sedan till login.html, som avgör om användaren och dess lösenord 
existerar i databasen och sätter ett sessionsattribut med användarens användarnamn vid lyckad 
inloggning och skickar användaren vidare till anbud.html. 
 

 
Figur 3. Skärmdump av inloggningssidan 
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5.4.3 Anbudsidan 
På sidan anbud.html, se figur 4, ser användaren de anbudskalkyler som finns i systemet, listade på 
vänster sida och kan klicka på dem för att se en sammanställning av den anbudskalkyleringen. Sidan 
genereras av start.jsp. Användaren kan även välja att skapa en ny anbudskalkyl, genom att klicka på 
länken ”Skapa en ny anbudskalkylering”. Användaren skickas då till nytt-anbud.html. Vill användaren 
logga ut från systemet, kan denne välja att klicka på ”Logga ut” som då skickar en förfrågan till 
login.html, som tar bort användarattributet ur sessionen. 
 

 
Figur 4. Skärmdump av anbudsidan 
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5.4.4 Ny anbudskalkylering-sidan 
På sidan nytt-anbud.html, se figur 5, ska användaren ange parametrar för ett nytt anbud. 
Sidan genereras av nyttanbud.jsp och består av ett formulär som sedan skickas till sidan add-
personal.html. Nedan följer en beskrivning av de olika formulärfält som finns på nytt-anbud.html. 
 

• Anbud – Detta är ett låst fält som användaren inte kan ändra. AnbudId:et hämtas automatiskt 
och skrivs in i det fältet 

• Företag – En drop-downlista av företag som är inlagda. I dagsläget finns enbart några få 
företag inlagda i listan, då tanken är att denna lista i framtiden ska hämtas från ett 
projektsystem som används på företaget. 

• Kontaktperson – Användaren anger vem som är kontaktperson på företaget som skickat 
anbudsförfrågan 

• Fritext – En fritext om vad anbudskalkyleringen handlar om anges i detta fält 
• Underlag – Användaren kan lägga till underlag som rör anbudsförfrågan. Ej implementerat 

ännu. 
 
I dagsläget finns ingen kontroll på att man måste skriva in kontaktperson eller fritext, eftersom dessa 
två fält inte krävs för att skapa en anbudskalkylering. Det som dock måste anges är anbudId, som 
hämtas automatiskt, och vilket företag som gjort anbudsförfrågan. 

När användaren fyllt i önskade uppgifter om anbudet skickas användaren vidare till nästa sida, 
add-personal.html 
  

 
Figur 5. Skärmdump av Ny Anbudskalkylering-sidan 



 13

5.4.5 Personalsidan 
På sidan add-personal.html, se figur 6, har användaren möjlighet att lägga till de personalkostnader 
som ska finnas i anbudskalkylen. Sidan skapas av personal.jsp. 

Systemet hämtar ut de lagrade uppgifterna som finns ur databasen och listar dem på sidan. De 
uppgifter som inte har någon relation till någon annan uppgift i databasen anses vara aktiviteter och 
sådana kan innehålla andra uppgifter. Detta visualiseras på sidan genom att varje aktivitet 
representerar en drop-down-lista med uppgifter som hör till denna aktivitet. Systemet är helt 
dynamiskt och det finns ingen gräns för hur många aktiviteter, drop-down-listor, eller uppgifter som 
kan finnas i systemet. För att skapa drop-down-listorna använder jag mig av JSTL, som genom en 
ForEach-loop går igenom den lista av aktiviteter som skickats in till JSP-sidan. 
 

 
Figur 6. Skärmdump av personalsidan 

Under varje drop-down-lista finns en tabell som kommer att innehålla de uppgifter som är kopplade 
till just den aktiviteten. 

När en användare väljer en uppgift i en aktivitetslista kommer ett onClick()-event att triggas och 
genom att jag anpassat och konfigurerat JQuery kommer en ny rad att läggas till i tabellen under den 
valda aktiviteten. 
 
De fält som läggs till är följande: 
Uppgift – Benämningen på uppgiften. Ej redigerbart. 
Antal – Antalet timmar som man uppskattar att uppgiften ska ta. Redigerbart. Obligatoriskt. 
Antal I/O – Antalet in-och utgångar på en styrenhet som används på den uppgiften. Redigerbart. Ej 
obligatoriskt. 
N Ö1 Ö2 Ö3 – Radioknappar som bestämmer vilken tidtyp det är. Normaltid eller övertid. 
Vår kostnad – Företagets kostnad för den uppgiften. Hämtas från databasen. Ej redigerbart. 
Kundpris – Kundens standardpris för den uppgiften. Hämtas från databasen. Redigerbart. 
Vår kostnad (totalt) – Beräknar antalet timmar multiplicerat med kostnaden för företaget för att få 
totala kostnaden. Ej redigerbart. Uppdateras vid ändringar. 
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Kundpris (totalt) – Beräknar antalet timmar multiplicerat med kundpriset för att få totala kundpriset. 
Ej redigerbart. Uppdateras vid ändringar. 
 
Det läggs även till en radera-länk, i form av en bild, längst ut på höger sida för att en användare ska 
kunna ta bort en uppgift. 

För att få ytterligare effekt har jag implementerat en ”highlight”-effekt när en ny rad läggs till i 
en tabell, för att användaren tydligt ska se var uppgiften läggs till. 

Gällande det I/O-fält som finns på uppgifterna bör nämnas att det är antalet in- och utgångar 
som behövs för den styrenhet som används på den uppgiften. Detta är alltså en uppgift som oftast 
förekommer på programmeringsuppgifter, men jag valde att lägga till detta fält på alla uppgifter då det 
gav en enhetlig stil på raderna. Dock är detta förmodligen något som kommer att ändras i framtida 
system och I/O-fältet kommer därmed enbart att existera på uppgifter som behöver den informationen. 

När man klickar på en av de radioknapparna som finns på en uppgiftsrad uppdateras kostnaden 
och kundpriset automatiskt, samt totala kostnaden och totala kundpriset. Vilken kostnad och vilket 
kundpris det blir bestäms av en faktor som angivits i Javascriptet som tar originalvärdena och 
multiplicerar med en faktor som baseras på vilken tidtyp som är vald. För att alltid ha originalpriset 
tillgängligt har jag valt att lägga in gömda formulärfält på sidan, som är kopplade till varje uppgift och 
på det sättet kan jag alltid anropa de fältens värden när jag vill ha standardpriset.  

När användaren är klar på add-personal.html kan denne klicka på ”Gå vidare till material” för 
att alla de uppgifter som är inlagda ska skickas till servleten och där tas om hand. Det som skickas till 
servleten är alla formulärfält som återfinns på sidan, varav majoriteten skapas dynamiskt, vilket 
betyder att jag var tvungen att skapa unika fält-id:en för varje fält. Varje rad blir därmed ”självständig” 
och innehåller väldigt många fält, parametrar, som måste tas om hand på ett dynamiskt sätt i servleten. 
Det krävs även för summeringen av totala kostnaden och totala kundpriset att radens kostnad-element-
id och kundpris-element-id är unika för att i Javascript, som jag valt att göra det i, kunna ta värdena 
från de fälten och multiplicera med antalet timmar. 
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5.4.6 Materialsidan 
Då användaren kommer in på material.html, som skapas av material.jsp, får användaren en 
sammanställning från de inlagda personalkostnaderna, se figur 7, som lades in på förra sidan. 
Användaren ser även totalkostnaden, det totala kundpriset och CM för personalkostnaden.  
 

 
Figur 7. Skärmdump av Materialsidan 

Användaren kan på sidan lägga till de material som ska vara med i anbudet, genom att använda den 
sökruta som finns. Sökrutan är skapad med hjälp av JQuery och skapar en mycket användarvänlig 
sökning med hjälp av autokomplettering. Då användaren börjar skriva på det material denne önskar 
lägga till får denne upp en lista av de material som matchar sökningen. Den matchning som görs med 
materialen visualiseras genom att texten blir i fet stil och allt eftersom användaren anger en mer 
specificerad sökning minskar antalet träffar i listan. Användaren kan se artikelnumret, benämningen, 
leverantören, kostnaden och kundpriset när denne söker efter material. Allt material hämtas från 
databasen och mellanlagras i en fil på servern för att JQuery ska kunna användas. Det är kanske inte 
den bästa lösningen, men det var det enda sättet jag kunde komma på för att få det att fungera. 
 
Efter att användaren klickat på materialet som önskas, eller tryckt på ENTER-tangenten, läggs 
materialet till i materiallistan, se figur 8.  
De uppgifter som användaren får för varje material, som hämtas från filen som i sin tur hämtar från 
databasen, är: 
Benämning – Den benämning som finns på materialet. Ej redigerbart. 
Artikelnummer – Leverantörens artikelnummer på materialet. Ej redigerbart. 
Leverantör – Vilken leverantör som levererar materialet. Ej redigerbart. 
Vår kostnad – Materialets kostnad för företaget. Redigerbart. 
Kundpris – Företagets kundpris på materialet. Redigerbart.  
Antal – Antalet av materialet. Obligatoriskt. Redigerbart. 
Vår kostnad (totalt) – Totala kostnaden för företaget. Beräknas genom multiplikation av antal och 
kostnaden. Ej redigerbart. 
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Kundpris (totalt) – Totala kundpriset. Beräknas genom multiplikation av antal och kundpriset. Ej 
redigerbart. 
 
Det läggs även till en radera-länk, i form av en bild, på höger sida om materialraden. 
 

 
Figur 8. Skärmdump av Materialsidan, tillagt material 

Då användaren lagt till de material som behövs i anbudet kan denne välja att klicka på ”Gå vidare till 
sammanställning” . 

5.4.7 Sammanställningssidan 
På sammanställningssidan, skapad av sammanstallning.jsp, ser användaren förutom den tidigare 
sammanställningen av de uppgifter som lagts till i anbudet, även en tabell av de material som lades till 
på föregående sida. Användaren ser som för uppgifterna en total kostnad, ett kundpris och CM för 
materialkostnaderna, se figur 9. 
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Figur 9. Skärmdump av Sammanställningssidan 

 
Användaren kan även se vad den totala kostnaden för anbudet blev, vilket kundpris de kan ge kunden 
och vilket CM det blev för totala anbudet. Användaren ser även att det finns ett offertpris, som ej i 
dagsläget går att redigera för att ev. kunna påverka CM, men detta är i dagsläget inte implementerat, 
men kommer att bli det. 

Det finns nu möjlighet för användaren att skriva ut anbudet, som för närvarande använder sig av 
Javascript-funktionen window.print(), som skriver ut allt på sidan, vilket inte är en optimal lösning, 
men det är den lösning jag valt för tillfället. Användaren kan även radera anbudet om denne så önskar. 
Annars kan användaren välja att gå tillbaka till startsidan och då listas anbudet på den vänstra sidan, i 
listan av alla anbud. 
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6 Test 
Den mesta testning som gjorts av systemet har gjorts utav mig själv, då jag under hela utvecklingen 
ständigt testat och kontrollerat att allt fungerar som det ska. Eftersom systemet inte ännu är komplett, 
då jag som tidigare anfört kommer att fortsätta arbeta med systemet efter avslutad utbildning, har 
ingen komplett testning gjorts av systemet. Jag är medveten om att det i dagsläget finns det en del 
brister i systemet som behöver åtgärdas för att vara systemet ska vara pålitligt 

En anställd på företaget, Peter Lorestig, har fått möjlighet att utvärdera systemet och gett sin syn 
på hur systemet fungerar, samt gett sina synpunkter på de funktioner som finns. Jag bad honom se till 
hur flödet på webbsidan fungerade och hur det kändes att arbeta i systemet. Jag informerade honom att 
det fanns några buggar som skulle åtgärdas, samt att många funktioner saknas innan det är ett komplett 
system. 

”Det här är helt suveränt” var uttryck som han använde och han kände sig mycket nöjd med 
systemet och längtade tills resten av funktionerna, som att man kan ändra en kalkyl och lägga till 
underlag, blivit implementerade. Han tyckte att sättet med att lägga till uppgifter genom att välja dem i 
en drop-down-lista var mycket bra och lätt att arbeta med. Till en början var han aningen fundersam 
om sökfunktionen på material-sidan var bra, men sedan när han förstod att den kunde användas för att 
söka efter all information som kopplades till ett material, tyckte han att det var en mycket smart och 
praktisk lösning. Han saknade att man inte kunde lägga till nya aktiviteter, uppgifter och material, 
sådana som alltså inte fanns inlagda i databasen ännu, men det är något som kommer att 
implementeras sedan.  

De anställda som kommer att använda systemet kommer att få möjlighet innan lansering att 
utförligt prova systemet för att se att det inte innehåller några buggar eller fel och även se om det 
saknas några funktioner som är önskvärda att ha. 

7 Diskussion 
I början av examensarbetet lades mycket tid ner på att förstå hur företaget ville ha systemet, eftersom 
jag inte hade erhållit någon kravspecifikation. När alla hade kommit med sina synpunkter och förslag 
till funktioner förstod jag att jag inte skulle kunna implementera alla de krav och önskemål de hade 
inom tidsramen för examensarbetet, men eftersom jag är fast anställd av företaget från och med 
augusti 2009 kom vi överrens om att de delar som saknas kommer att implementeras då. Tanken med 
systemet är att det under tiden som det används ska kunnas byggas ut och samköras med andra system 
som används på företaget. 

7.1 Design av webbgränssnittet 
Det som företaget ansåg vara viktigt var att man hela tiden hade en ”röd tråd” genom webbgränssnittet 
och jag lade därför ner mycket tid på att få ett lätt och överskådligt system där man hela tiden på ett 
enkelt sätt kunde se vad man ska skulle göra härnäst. När jag designade systemet tänkte jag kanske 
inte på hur svårt det skulle bli att implementera, utan jag designade ett system som jag tyckte skulle 
vara snyggt och överskådligt.  

Jag lade ner väldigt mycket tid på designen eftersom jag personligen känner att jag får en bra 
överblick över systemet och kan se vilka objekt, egenskaper, funktioner, etc. som behövs på sidan. 

7.2 Java EE 
Jag valde att göra systemet i Java EE för att jag kände att jag ville utveckla mina kunskaper i den 
plattformen. Till en början hade jag stora problem med att förstå hur kommunikationen mellan 
Servlets, Java Beans, JSP-sidor och kontrollerklasser skulle fungera, men efter att läst många artiklar 
och tutorials, främst på Internet [9], om hur man skapade en dynamisk webbsida i Java EE kände jag 
att jag fick grepp om hur det skulle fungera och kunde därefter implementera min lösning.  

Jag har hela tiden strävat efter att använda mig av model-view-controller-modellen när jag 
byggt upp mitt system och tänkt att det som görs i presentationslagret inte ska påverka underliggande 
klasser, utan de underliggande klasserna ska fungera utan ett webbgränssnitt som presentationslager. 
Skulle man vilja byta ut webbgränssnittet mot en fönsterapplikation istället, ska det gå utan problem.  
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7.3 MySQL 
Att det blev MySQL och inte någon annan databashanterare berodde till största del på att jag har 
tidigare erfarenhet av MySQL, att den är gratis samt att den är enkel att administrera med hjälp av de 
administrationsprogram som kan laddas hem från MySQL’s hemsida. 

Gällande språket var det inga riktigt komplicerade SQL-förfrågningar som behövdes göras i 
systemet. Den svåraste frågan, som bara är en grundläggande join-operation, uppstod i samband med 
att jag var tvungen att sätta ihop tabellen material med anbudmaterial, samt uppgift med anbuduppgift 
för att kunna få ut benämningen på materialet respektive uppgiften, genom att använda den främmande 
nyckeln materialId samt uppgiftId, eftersom det attributet enbart återfinns i material- och 
uppgifttabellen. 

7.4 Systemet 
Att systemet inte skulle bli fullständigt, om man ser till de krav som företaget hade, insåg jag i ett 
ganska tidigt skede. Att inse vad som var viktigast att implementera, samt hur mycket jag skulle hinna 
med under mitt examensarbete, krävde en del eftertanke.  

Den funktion som jag självklart tyckte var ett krav för att jag skulle kunna anse att jag klarat av 
examensarbetet var att en användare skulle kunna genomföra en anbudskalkylering, samt se en 
sammanställning av anbudet. Att en användare skulle kunna ha möjlighet att förändra en tidigare 
anbudskalkyl tyckte jag initialt även var viktigt, samt att man kunde skapa en PDF utav kalkylen. De 
två senare funktionerna förstod jag dock kunde bli svårt att hinna implementera.  
Den första för att det på sättet som jag byggde upp sidan gjorde det svårt att dynamiskt ladda in den 
information som fanns lagrad i databasen, då jag till stor del använde JQuery för att exempelvis lägga 
in nya uppgifter och material i anbudet. Eftersom parameternamnen skapades dynamiskt av JQuery 
var jag i sådana fall tvungen att för-ladda all databasinformation genom att exekvera JQuery på ett 
sådant sätt att dessa parametrar skapades först och att man sedan när man skapade ett nytt element med 
hjälp av JQuery fortsatte på parameter-id-numreringen. När sedan informationen skickas till servleten 
måste det finnas en kontroll på vilka uppgifter som är nya, samt vilka som har blivit uppdaterade eller 
förändrade. Tyvärr fanns inte tiden för att få detta att fungera och jag var tvungen att prioritera bort 
detta, vilket även gällde önskemålet om att kunna bifoga PDF-filer som underlag. Båda funktionerna 
är dock sådana som kommer att implementeras i en kommande version av systemet. 

Det som är en brist i systemet just nu är det att inte finns någon kontroll på att man exempelvis 
angett ett antal timmar på en tillagd uppgift. Anledningen till att jag inte lyckats utföra en sådan 
kontroll är på grund av allt laddas dynamiskt genom JQuery och jag har inte hittat något bra sätt att 
kunna kontrollera att inmatningsfälten innehåller tecken, oberoende av varandra, eftersom man inte 
kan veta vilken uppgift som användaren lägger till är det även svårt att veta att just det fältet ska 
kontrolleras när man skickar formuläret. Det hade eventuellt gått att göra en sådan kontroll i servleten, 
men jag vill helst göra sådana kontroller på klientsidan då man kan få information i realtid att 
någonting är fel. Jag kollade på en del JQuery-lösningar, men ingen av dem var riktigt det jag sökte 
efter. Detta kommer dock lösas i den framtida versionen av systemet. 

Ytterligare en brist som finns är att det är ett problem om användaren väljer att uppdatera 
exempelvis materialsidan manuellt. Det medför att de POST-värden som skickats från föregående sida 
skickas ännu en gång, vilket leder till att de uppgifter som en gång lagts in i databasen, läggs in ännu 
en gång. Det går självklart att lösa, men jag hade inte tid att komma på vilket sätt.  

När det gäller att kunna skapa en rapport i PDF-format gjordes vissa efterforskningar om hur 
man skapar en PDF i Java, men utav samma anledning som tidigare var det tidsbristen som gjorde att 
jag inte valde att implementera det i detta stadium utan det är något som kommer att läggas till då 
systemet vidareutvecklas.  

8 Vidareutveckling 
Då jag är anställd av företaget kommer självklart systemet att vidareutvecklas under min anställning 
där. Det första att implementera härnäst blir att kunna redigera tidigare inlagda anbud. Detta är som 
tidigare sagt aningen komplicerat eftersom sidorna använder sig av JQuery för att dynamiskt lägga till 
uppgifter under respektive aktivitet. För att man ska kunna lista tidigare inlagda uppgifter måste man 
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på något sätt ladda in de existerande uppgifterna från databasen och med hjälp av JQuery, eller på 
något annat sätt, generera tabellen av uppgifter.  

Ytterligare en vidareutveckling som kommer att göras är möjligheten att lägga till underlag och 
offerter i form av PDF-filer till anbuden. Tanken har varit att alla filer ska lagras i databasen och inte 
på någon server. Detta kan lösas genom att använda BLOB, binary large object, i databasen. 

Systemet kommer att få många fler funktioner, förutom de listade här ovanför, eftersom 
företaget ständigt kommer med förslag på förbättringar och funktioner som de skulle vilja ha i 
systemet. Systemet kommer ständigt att utvecklas för att tillgodose de behov som finns och i slutändan 
förhoppningsvis skapa ett komplett system som kan användas för alla anbudskalkyleringar på 
företaget, samt sammankopplas med de andra existerande systemen i företaget som projektsystem och 
faktureringssystem. 

9 Slutsatser 
Efter att ha avslutat examensarbetet kan det konstateras att jag inte implementerat alla de önskemål 
som företaget hade på systemet, men jag har gjort den mest centrala och viktigaste delen, att kunna 
skapa en anbudskalkyl. Det saknas en hel del funktionalitet för att kunna säga att systemet är komplett, 
men som det tidigare framgått i rapporten kommer dessa funktioner att läggas till efter avslutad 
examen.  

Dock kan systemet redan idag ge de anställda en förbättring gentemot det sätt som finns på 
företaget att skapa anbudskalkyler i dagsläget. Systemet, även om det inte är komplett, skapar ett 
gemensamt sätt att utföra kalkyleringarna och en tydlig översikt över anbudet kan ses. 
Jag kan tycka att den kravspecifikation, som närmast var obefintlig, som jag fick från företaget gjorde 
att jag var tvungen att ägna ganska mycket tid att se vad det var som verkligen eftersöktes och hur de 
ville att det skulle fungera. Det är ju självklart saker som jag hade gjort även om jag fått en bättre 
kravspecifikation, men jag kände väl att det kunde varit lättare att haft en bra kravspecifikation att utgå 
från. Hade jag haft det känns det som om jag hunnit implementera mer av de funktioner jag, och 
företaget, ville ha med i systemet.  

Om man ser till kravspecifikationen i kapitel 3.1 kan det konstateras att följande kravnummer 
har blivit implementerade: 1, 2, 7 (a,b,c,d,e,f,g), 8 (a,b,c,f), 10, 11, 12 och 14. Det betyder, trots att det 
saknas funktioner, att majoriteten av kraven är implementerade. 

Jag känner att jag lärt mig mycket genom att göra detta examensarbete. Jag har fått en djupare 
förståelse för hur man skapar dynamiska webbsidor i Java EE och att jag fått upp ögonen för JQuery, 
som jag tycker är ett helt suveränt Javascriptbibliotek, har gjort att jag kommer att använda det mycket 
i framtiden. Jag känner även att min allmänna Javascript-kunskap har förbättrat avsevärt under 
utvecklingen av systemet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Databasmodell 
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Bilaga 2: Filer i systemet 
 
 
Java 
beans.Anbud 
beans.Anvandare 
beans.Foretag 
beans.Item 
beans.Kontaktperson 
beans.Material 
beans.PDF 
beans.Uppgift 
dal.DbManager 
dal.LoginHandler 
dal.Server 
servlets.AddMaterial 
servlets.AddPersonal 
servlets.AnbudServlet 
servlets.IndexServlet 
servlets.LoginServlet 
servlets.NyttAnbudServlet 
servlets.Sammanstallning 
 
JSP 
login.jsp 
material.jsp 
nyttanbud.jsp 
personal.jsp 
sammanstallning.jsp 
start.jsp 
 
CSS 
stilmall.css 
jquery.autocomplete.css (http://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plugin-autocomplete/) 
 
JavaScript 
jquery.js (http://jquery.com/) 
jquery.highlightFade.js (http://jquery.offput.ca/highlightFade) 
jquery.ajaxQueue.js (http://plugins.jquery.com/project/ajaxqueue)  
jquery.autocomplete.js (http://bassistance.de/jquery-plugins/jquery-plugin-autocomplete/) 
jquery.calculation.min.js (http://www.pengoworks.com/workshop/jquery/calculation/calculation.plugin.htm)  
localdata.js 
 
Övriga 
c.tld 
jstl.jar 
standard.jar 
web.xml 
 


