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Abstrakt 
 

Ett genomtänkt databassystem består av en väl utformad databas samt lättanvänt 

användargränsnitt. Brister i dessa punkter kan orsaka irritation och illvilja mot användning av 

systemet. Syftet med detta uppdrag var att åtgärda dessa brister för vår uppdragsgivare och 

skräddarsy en lösning utifrån användarnas perspektiv. En webbaserad lösning valdes för att 

främja mobilitet och tillgänglighet bland företagets anställda. Resultatet blev ett system som 

bättre stödjer användarna i vardagliga arbetsuppgifter.  
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1 Inledning 

Fördelarna med en bra databas är att all data kan registreras, sorteras och 

presenteras på ett optimalt sätt. Dock är ett väl designat användargränssnitt också 

viktigt för användarna. Utformas inte båda delarna på bästa sätt för att stödja 

användarnas syfte förlorar man många av de fördelar som ett databassystem kan ge. 

Just detta upplevs som ett stort problem för företaget Sjölins Smide i Hudiksvall. 

Nuvarande system saknar både funktionalitet och användarvänlighet. Den person som 

ansvarar för driften hanterar kompletterande uppgifter i huvudet och på papper vid 

sidan av. Detta betyder att denna person blir svår att ersätta vid fall av sjukdom eller 

annan tillfällig frånvaro. Då företaget utför arbeten med stor spridning över hela 

Sverige finns en klar nackdel med att dagens system varken är mobilt eller anpassat 

för fler användare. I dagsläget finns ingen möjlighet att fördela arbetsbördan på 

anställda då systemet enbart tillåter en användare åt gången med fulla rättigheter. 

Företaget ser även vissa ekonomiska nackdelar med att inte kunna plocka fram 

statistik över till exempelvis reparationer för att mäta hur olika firmor och märken står 

sig mot varandra.  

Företaget söker nu en lämplig lösning för att råda bot på dessa problem. Systemet 

behöver utformas för att mer likna ett biblioteks utlåningssystem samt ha hög 

tillgänglighet. Viktigt är att det nya systemet har fokus på användarvänlighet och att 

historik lagras över maskinerna. Hur tekniskt avancerat ett system än är blir resultatet 

dåligt om användaren inte klarar av eller utnyttjar all funktionalitet. Vårt mål med 

uppgiften är att leverera ett komplett och driftsäkert system som dessutom är anpassat 

till målgrupp och användningsområde.  

2 Bakgrund 

Företaget Sjölins Smide grundades 1883 i en liten lokal i centrala Hudiksvall. 

Idag består företaget av cirka 50 anställda och omsätter över 60 miljoner kronor per år. 

Den huvudsakliga sysselsättningen är montering och tillverkning av avancerade 

stålkonstruktioner. Som exempel har företaget varit med på utbyggnader av 

Högskolan i Gävle. I dagsläget förfogar Sjölins Smide över 600 maskiner som ska 

finnas tillgängliga för utlåning till företagets anställda. För att hantera dessa 

inventarier används ett enklare databassystem. 

3 Förutsättningar och krav 

För att på optimalt sätt designa det nya systemet i enlighet med användarnas 

önskemål var det viktigast att först förstå vilka problem de har idag med deras gamla 

system. Steg ett var att erhålla en kopia av deras system och analysera det för att 

studera hur funktioner såg ut och hur informationen lagrades samt presenterades för 

användarna. Steg två var att ha ingående diskussioner med användarna för att få fram 

vad de ville utföra med det nya systemet. Viktigt var även att ta reda på vilka tidigare 

funktioner som kan skrotas samt vilka nya funktioner som skall läggas till. Kraven 

som ställdes var att systemet ska kunna hantera information om: 

 

 Utlåning av maskiner till person 

 Service av maskiner 

 Skrotade maskiner 

 Stulna maskiner 

 Återlämning av maskiner till lager 
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 Aktuell status för maskiner 

 Service- och reparationshistorik för maskiner 

 Koppling mellan maskiner och ekonomisystemet 

 

Hantera rapporter om: 

 

 Maskiner per person 

 Maskiner av viss maskinkategori 

 Maskiner i nummerordning 

 Maskiner sorterat på utlåningsdatum 

 Maskiner av viss status 

 Personer med tillhörande maskiner  

 

Dessa ursprungliga krav har legat som grund för systemet och de slutgiltiga 

användningsfallen (se bilaga 11.7). Sista steget var att studera den typiske 

användarens bakgrund samt vilken hårdvara och mjukvara som kommer att användas. 

De huvudsakliga kraven användarna ställde på det nya systemet var; enkelhet och 

användarvänlighet. Användarvänligheten var speciellt viktig då målgruppen har lägre 

datorkunskaper. Att minimera antalet steg som krävdes för att utföra de viktigaste 

funktionerna, som kommer användas flertalet gånger per dag, var väldigt efterfrågat 

då stora tidsvinster kan göras där. 

 

Efter kraven på användarvänlighet och enkelhet var översiktlighet nästa punkt att 

sätta i fokus. Möjligheten att skapa flexibla rapporter baserat på olika sökalternativ, 

som också är optimerade för utskrift, var något de inte kunde utföra med sitt gamla 

system så där fanns en viktig funktion att utveckla.  

Utöver funktionerna för att söka upp och presentera aktuell data var spårbarhet 

och historik två andra viktiga punkter för det nya systemet. Att för varje maskin kunna 

spara alla ändringar var den har varit och även kunna lägga till egna kommentarer var 

nödvändigt för att till exempel visa hur ofta en maskin varit inne på service, eller att 

kunna jämföra livslängden för en modell mot en annan vilket är viktigt vid inköp av 

nya maskiner. All historik för varje maskin sparas tills användarna väljer att radera 

den, så att man alltid kan gå tillbaka i tiden och visa all lagrad information om den 

specifika maskinen.  

4 Beskrivning av konstruktionslösning 

För systemets uppbyggnad har skriptspråket PHP [2] [4] använts, samt för vissa 

element JavaScript [6]. All lagring och uthämtning av data sker med hjälp av 

databashanteraren MySQL [5]. För kommunikation till och från databasen har det 

standardiserade språket SQL [2] använts. 

4.1 Databasen 

Uppbyggnaden av databasen skedde kring de tre huvudobjekt där mest data 

behövde lagras; personal, maskiner och deras historik [3]. För att systemet sedan 

flexibelt ska kunna växa så separerades underkategorierna till huvudobjekten till egna 

tabeller (se bilaga 11.1). Det innebär att en specifik maskin enbart sparar ett unikt id 

om vilken maskinkategori den innehar, och i maskinkategoritabellen finns namnet. 

Samma med personal där personen enbart innehar ett unikt id kopplat till 

användartyptabellen, så att man i den tabellen kan se om personen är vanlig anställd 

eller innehar högre rättigheter likt systemadministratör. 

Viktigt för systemet var att ta fram reparationer och kommentarer för en viss 

maskin. Därför skapades tabeller för detta. 
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Då systemet i första hand ska fungera som ett utlåningssystem där man hela tiden 

vill hålla koll på varje enskild maskin är, sparas även den aktuella statusen för varje 

maskin i en egen tabell kallad just maskinstatus. Den tabellen kommer aldrig att 

innehålla mer information än just de maskiner som finns och var de är för tillfället. 

Vilket skiljer sig markant från statustabellen som innehåller all historik och alla 

statusändringar för alla maskiner, både aktiva och skrotade.  

4.2 Inloggning, design och funktioner 

Då ett av kraven på systemet är att det skall vara låst och endast tillgängligt för 

behöriga användare används ett inloggningssystem. En kombination av 

anställningsnummer och lösenord matas in och vid godkänd inloggning sparas en unik 

nyckel. Denna nyckel kontrolleras sedan för varje ny sida som användaren besöker 

och på detta sätt hålls systemet låst för obehöriga. Varje gång nyckeln kontrolleras 

mot databasen sparas en tidstämpel och på detta sätt kan automatisk utloggning ske då 

användaren varit inaktiv en viss tid.     

Anledningen till valet att gå via databasen för att verifiera en inloggning beror 

dels på möjligheten till kontroll av tidstämpel men även ur säkerhetssynpunkt kan man 

se fördelar. För att använda systemet måste alltså information finnas lagrad i 

databasen och denna information sparas endast vid en godkänd inloggning. Vid detta 

ögonblick sänds dessutom lösenordet krypterat mellan klient och server vilket 

förhindrar att någon i klartext kan läsa av informationen. 

 

För att underlätta för framtida förbättringar och eventuella ändringar har 

funktioner, designupplägg och meny sammanställts i ett fåtal filer som inkluderas för 

varje mall. På detta sätt är det enkelt att ändra programkod på ett ställe som får effekt 

på hela systemet. Varje sida är skapad från en mall där alltså grundläggande 

programkod är fördefinierad (se figur 1).  

 

  

 
 

Figur 1. Modell av programmeringsupplägg. 

 

En viktig funktion för systemet är att kunna skapa utskriftsvänliga rapporter. 

Båda dessa problem har lösts med hjälp av stilmallar, även kallat CSS. Som standard 

används den av våra stilmallar som lämpar sig bäst för användarens webbläsare. 

Skulle dock användaren använda en webbläsare där JavaScript är avaktiverat läses en 

stilmall in som gömmer samtliga element och hindrar användning av systemet. Detta 

mer för att motverka att systemet används på ett sätt som främjar risken för misstag 

snarare än ur säkerhetssynpunkt. Vid utskrift används ytterligare en stilmall som 

gömmer samtliga element förutom den relevanta text som ska skrivas ut. 
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4.3 Användarvänlighet 

Ett ämne som är viktigt att prioritera för alla typer av system är 

användarvänlighet samt att stödja användarna så att de på ett säkert sätt kan utföra sina 

uppgifter utan att riskera att göra fel [1]. Enkelhet och tydlighet är viktigt då man i 

första hand vill att användarna ska kunna hitta sin eftersökta information eller sina 

funktioner. I andra hand att de tydligt ser och förstår hur de ska kunna använda 

funktionerna och att de hela tiden får stöd att göra rätt.  

Systemet är utvecklat så att man direkt får tydliga meddelanden om man till exempel 

angivit något fel i ett formulär. Är man tvungen att skriva in siffror i ett fält eller ett 

datum så är man tvungen att göra endast det och får inte gå ifrån sidan förrän man 

angett rätt information i rätt inmatningsfält. 

 Felmeddelandena som anges skriver ut tydlig information, på svenska, vad som 

gick fel så att man ska kunna rätta till det. Ett felmeddelande som enbart visar ett 

nummer, likt ”Error 404”, eller hänvisar till en manual för mera information är inte 

särskilt användarvänligt eller uppskattat bland användarna.  

För att säkerställa att inget felaktigt ska kunna lagras, bygger systemet på fler 

lager av skydd. I första hand är inmatningsfälten på formulären låsta så att man enbart 

kan mata in rätt format, till exempel bara bokstäver i ett namn och enbart siffror i ett 

maskinnummer. Efter det skyddet kontrollerar nästa lager om man angivit någon typ 

av skadlig kod, som skulle kunna innebära en säkerhetsrisk i systemet, och i så fall 

skalar bort den. Sista steget så kontrollerar databasen själv att alla kopplingar stämmer 

och att man inte försöker ta bort någon information som används på något ställe i 

systemet. 

Konsistens, att varje sida och varje funktion liknar varandra, är viktigt och har 

lösts genom att en mall konstruerades. Vilka färger och vilka namn som ska vara 

angivet på knappar, inmatningsfält, felmeddelanden och länkar specificerades här. 

Detta är något som bidrar till att användarna snabbare lär sig systemet och kan enklare 

förstå till exempel var en länk kommer leda eller vad som händer då man trycker på en 

viss knapp. Ytterliggare en metod för att användarna snabbt ska lära sig systemet och 

att enklare se var de befinner sig är att alla avdelningarna avskiljts med hjälp av olika 

färger. Allt som har med till exempel systemverktyg att göra har en röd 

bakgrundsfärg, matchande den röda fliken i menyn. Är man inne på rapportläget så 

har man en grön bakgrundsfärg likt den gröna fliken. All varningar och 

felmeddelanden som dyker upp skrivs ut med röd text just för att rött uppfattas som 

stopp eller något varnande. Vilket också är anledningen till att knappen för utloggning 

och avdelningen för systemverktyg har röda färger.  

4.4 Genomgång av hemsidan  

Hemsidans upplägg är baserat på fyra avdelningar som sammanställer funktioner 

inom samma område. Dessa presenteras nedan. 

4.4.1 Lagerhantering: 

Under denna flik på hemsidan finns de funktioner som kommer användas mest i 

systemet. Därför är de viktigt att med så få steg som möjligt kan använda dem för att 

nå sitt resultat. I första hand kan man ändra statusen på en specifik maskin genom att 

först söka upp den och sedan välja en ny status för att uppdatera var den befinner sig. 

Det händer även företagets anställda kommer in med flertalet maskiner som till 

exempel allihop ska tillbaka till lagret samtidigt. Därför har en funktion konstruerats 

för att välja ut flertalet maskiner från en viss anställd för att uppdatera deras 

gemensamma status.  

Stegen att gå igenom för dessa två genomföranden har kortats ner till ett 

minimum. Först söker man upp sin maskin, får den presenterad med väsentlig 
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information samt var den befinner sig just nu. Sedan är det bara att välja ut en ny 

status för den i en lista och klicka på en knapp för att den ska ändra status. Lika enkelt 

och lika få steg är det för att söka upp en viss anställd och få alla utav personens 

maskiner presenterade i en valbar lista. Efter man valt ut de man vill ändra statusen på 

är det bara att välja en ny status och efter ett klick på en knapp har de fått ny status. 

4.4.2 Rapporter 

Under fliken rapporter på hemsidan har funktioner samlats för att lätt överblicka 

och granska data, inge data kan på denna del manipuleras. Detta är avdelningen som 

kommer användas mest efter lagerhanteringen. Sidan delades upp i två delar som 

antingen sätter de anställda eller maskinerna i fokus. Väljer man avdelningen maskiner 

så kan man antingen söka upp en specifik maskin eller skapa en flexibel lista över en 

eller flera typer av maskiner med en eller flera typer av statusar. Att till exempel skapa 

en rapport över alla borrmaskiner som är i arbete eller på service kräver enbart två val 

och ett klick på en knapp. Om man istället väljer avdelningen för personal så kan man 

istället söka upp antingen en specifik anställd eller en till flera anställda och få en 

rapport på alla deras lånade maskiner. Valet att visa alla anställda av en viss 

användartyp, till exempel systemadministratörer, finns också. Rapporterna som skapas 

innehåller endast väsentlig information för att inte ta upp för mycket utrymme på 

skärmen eller vid utskrift. Ingen historik tas heller med utan vill man få ytterliggare 

information får man söka upp den specifika maskinen eller anställde man är 

intresserad av separat. Vill man på snabbast och enklast sätt skapa en rapport över alla 

aktiva anställda och maskinerna de lånar eller en rapport på alla maskiner som finns i 

systemet så finns genvägar för detta.  

4.4.3 Systemverktyg 

Här samlades alla funktioner för att underhålla systemet i form av att lägga till 

och ta bort kategorier, rensa bort skrotade eller stulna maskiner eller registrera och 

redigera anställda. Enbart de med den högsta behörigheten kan få åtkomst till dessa 

funktioner då felaktiga val eller borttagningar kan orsaka skada för systemets 

funktionalitet. Funktionerna samlade under fliken systemverktyg kommer att bli 

systemets minst använda, då registrera ny personal eller rensa skrotade maskiner ej 

behöver utföras så frekvent.  

4.4.4 Maskinhantering 

Denna flik innehåller systemets enklaste del att registrera en ny maskin samt redigera 

lagrad information om en existerande maskin. För att registrera en maskin behöver 

man enbart gå igenom två korta steg. Först val av maskinkategori och sedan ett 

formulär där man anger information om maskinen. Användningen underlättas vid 

nyregistrering då det lägsta lediga maskinnumret för den valda maskinkategorin 

föreslås. Under sektionen redigera maskin kan man ändra all lagrad information om en 

maskin, förutom just maskinnumret eller kategorin som är låsta. En viktig funktion 

finns även under denna del då man kan spara, läsa eller radera kommentarer för 

maskinen. Ingen begränsning har gjorts i systemet på hur många kommentarer som 

kan sparas för en maskin. 

5 Arbetets planering och genomförande 

Efter att tidigare arbetat i liknande projekt kunde en beprövad modell väljas som 

var lämpligast att använda för att lösa uppgiften. Att dela in projektet i ett antal faser 

som var och en måste bli helt lösta innan man kan gå vidare till nästa kändes som den 

bästa lösningen.  
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Första inledande fasen var att planera för kommande arbete och arbeta fram en 

tidsplan. Diskussioner fördes med användarna för att hitta alla funktioner de ville ha 

med i slutsystemet. I denna fas utvecklades också en prototyp. När detta var klart så 

utvecklades grunden till systemet vilket innebar att modellera och designa databasen, 

skapa mallar för designen samt utveckla layouten till hemsidan. I denna fas förekom 

det mest kommunikation med systemets kommande användare. 

Andra fasen, utvecklingsfasen, bestod utav att utveckla och implementera 

databasen samt alla funktioner som systemet skulle innehålla. Vid varje ny funktion 

som utvecklades gjordes också noggranna tester för att säkerhetsställa att inga 

felaktigheter fanns i koden och att alla funktioner kunde samspela med varandra utan 

att krocka. Mycket tid och energi lades ner i fas ett för att få fram en bra grund vilket 

gjorde det lätt att utveckla och implementera funktioner i denna fas. Under denna fas 

behövdes ej lika mycket kommunikation föras med systemets kommande användare. 

Tredje och sista fasen för projektet, slutförande, innebar att visa upp systemet för 

användarna och göra tester så att systemet verkligen blev utformat på bästa sätt och att 

alla nödvändiga funktioner fanns med. Efter en lyckad genomgång av systemet samt 

vissa mindre ändringar publicerades till sist det slutgiltiga systemet på företagets egen 

webbplats. När systemet var färdigutvecklat och testat kunde all dokumentation om 

projektet skrivas och slutföras, såsom skapandet av en manual för användarna samt en 

rapport över hela projektet. 

 

Efter planeringsstadiet och då alla förutsättningar var fastställda återstod att välja 

det bästa programmeringsspråket och lämpligast databashanterare. En första tanke var 

att utveckla systemet i Java men valet föll slutligen på PHP [2] [4]. Valet motiverades 

av större erfarenheter inom området. För att lagra, hämta och sortera all data valdes 

MySQL [5] som databashanterare. Tidigare arbeten med MyQL i samarbete med PHP 

har varit lyckade, då den varit väldigt snabb och enkel att bruka. Både PHP och 

MySQL bygger på Open-Source så de är kostnadsfria att använda och de har en stor 

skara användare på Internet. Vilket också leder till att det är lätt att hitta guider och 

tips på lösningar till olika problem man kan stöta på. 

 

Arbetet lades upp med tre till fyra träffar tillsammans per vecka på Högskolan i 

Gävle. Resterande tid delades funktioner och olika problem upp som löstes separat på 

distans. Två möten med kund skedde på plats i Hudiksvall och resterande kontakt 

sköttes via telefon och Internet. Handledaren träffades ett par gånger på högskolan för 

att visa upp systemet och diskutera projektet samt dokumentationen. Tidigt i projektet 

utarbetades en grov tidsplanering som sedan kunde användas för att säkerställa att 

projektet hölls inom tidsramarna. Varje vecka bestämdes delmål som skulle klaras av 

innan veckans slut. För att lösa mera komplicerade problem har lärare på högskolan 

samt eftersökningar i olika forum och programmeringsrelaterade hemsidor på Internet 

använts.  

Under utvecklingen av funktioner till systemet valdes att i första hand fokusera 

på de största och mest avancerade funktionerna. Att göra en flexibel sökfunktion för 

att presentera data samt en lagerfunktion för att ändra status på maskiner var de två 

funktioner som först utvecklades. Anledningen till att dessa prioriterades var att dessa 

funktioner skulle ta längst tid och kunna innebära mest problem. Skulle det bli tidsnöd 

i slutet av projektet så kan med enkelhet mindre funktioner lösas snabbt, detta 

påverkar inte funktionaliteten för hela systemet lika avsevärt som huvudfunktionerna 

skulle göra. Mindre funktioner som att registrera en ny kategori eller att söka upp en 

anställd är snabba att utveckla. 
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6 Implementering och test 

Efter planeringsfasen då kravspecifikation och databasmodell utarbetats började 

utvecklingen av systemet. Först omsattes databasmodellen till verklighet och för att 

säkerställa att den mest effektiva lösningen använts, utfördes ett antal test. 

Utvecklingen skedde uteslutande på den server som tilldelats projektet utav Högskolan 

i Gävle. I ett första skede reagerade databasen som förväntat men krävde en allt för 

komplicerad och resurskrävande manöver för hämtning av viktig data. Smärre 

justeringar löste detta problem och gav en ännu bättre utgångspunkt.  

När databasen var klar och testad började utvecklingsarbetet med grunden och 

inloggningshantering. Då det redan utarbetats en tidig prototyp kunde fokus ligga på 

att programmera en så effektiv grund som möjligt. När kravspecifikationens alla 

funktioner var implementerade i systemet gjordes en avstämning med kunden medan 

tid fortfarande fanns för eventuella ändringar. Efter en kort genomgång av upplägg 

och navigering fick kunden själv testa systemet, kommentera och ställa frågor. Under 

genomgången fördes anteckningar om förslag och kommentarer inför 

vidareutvecklingen mot ett färdigt system. 

7 Resultat 

De användningsfall som utarbetats har implementerats inom uppsatta tidsramar. 

Utförliga tester har gjorts och inga kända felaktigheter har hittats. Ett av de uppsatta 

kraven var att presentera vald maskin med information som aktuell status, 

kommentarer och historik (se bilaga 11.2). För skapandet av anpassade rapporter 

används kryssrutor för att specificera en sökning (se bilaga 11.3). Resultatet av 

sökningen presenteras i en utskriftsvänlig lista med relevant information (se bilaga 

11.4). Då systemet i huvudsak kommer hantera statusändringar av maskiner var målet 

att denna funktion skulle vara lättanvänd och smidig. Användaren väljer önskad 

maskin och kan ändra dess status (se bilaga 11.5).  

8 Diskussion 

När arbetet påbörjades lades fokus på en genomtänkt grund för att se om det 

lönar sig i slutänden. I tidigare projekt har energi- och tidsförluster uppkommit då en 

tvivelaktig lösning tillämpats i ett tidigt skede. Istället för att arbeta vidare när ett 

problem fått en lösning ställdes frågan; är detta den bästa lösning för framtida 

utveckling? Vid ett tillfälle blev utvecklingen i det närmaste stående då grundsystemet 

innehöll tvivelaktiga lösningar. Hade detta godtagits skulle systemet antagligen sakna 

viss funktionalitet. I ett slutskede skulle inte motivation finnas för det extra arbetet 

som ändringar inneburit. Detta är lätt att glömma bort då resultat snabbt vill uppnås. 

Andra erfarenheter är att det är lätt att under utvecklingens gång anta att vissa 

funktioner fungerar som planerat. Detta kan leda till utökad arbetstid då det i ett 

slutskede kvarstår brister man inte trodde sig ha i systemet. I värsta fall finns inte tid 

att åtgärda bristerna då dessa upptäcks för sent. Grundtanken var att aldrig anta 

någonting utan att testa alla tänkbara utfall. Under utvecklingen användes en annan 

server än den som i slutänden ska husera systemet. På grund av detta borde parallella 

tester ha gjorts med jämna mellanrum. Att detta inte blev fallet berodde på flertalet 

anledningar men i huvudsak lades inte någon vikt vid att få tillgång till den andra 

servern. Misstaget gjordes att anta att ett modernt IT-företag erbjuder sina 

företagskunder det senaste inom hård- och mjukvara. När bytet av server ägde rum 

upptäcktes dock att detta inte var fallet, vilket orsakade vissa versionsrelaterade 

problem. Det kan tyckas konstigt att fortfarande erbjuda flera år gamla lösningar i en 

bransch där utvecklingstakten är så pass hög som inom IT. 
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8.1 Problem under utveckling 

Att sätta en idé till verket är inte alltid lika enkelt som i teorin och under 

utvecklingens gång har en del mindre problem uppkommit. Ur ett användarvänligt 

perspektiv ska onödiga systemfel hindras genom att systemet låses då vissa viktiga 

funktioner är avaktiverade hos användaren. Efter tester med mer eller mindre 

avancerade lösningar användes i slutänden en väldigt simpel metod.  

För att få till ett så effektivt system som möjligt bör kommunikation till och från 

databasen hållas på ett minimum. En koppling som hämtar önskat data vid ett och 

samma tillfälle är att föredra. Uppgiften var till synes enkel men vid implementering 

visade sig den svårare att utföra. 

Från kunden önskades även en automatiserad överföring av data från det gamla 

systemet till det nya. Då den nya databasen inte är baserad på den föregående blev 

detta en komplicerad uppgift. I det nya systemet vill företaget använda ordinarie 

anställningsnummer vilket är första hindret för en överföring. Gamla databasen har 

fält för både maskinmodell och fabrikat men dessa uppgifter lagras som fritext under 

tillgångsbeskrivning. Dessutom finns tre olika fält med samma syfte att beskriva 

maskinen. Här krävdes samtal med kund för att säkerställa att vitala data inte går 

förlorad. All data kan föras över men det är svårt att urskilja vad som är fabrikat eller 

modell från fritextbeskrivningar. Detta är något som kunden är medveten om och är 

beredd på att efter hand komplettera. 

Då en slutgiltig produkt började ta form inleddes tester på den server som 

slutligen ska husera systemet. Den ursprungliga planen var att dessa tester skulle göras 

parallellt med utvecklingen och inte enbart i slutet för att förhindra större problem 

strax innan leverans. Det visade sig att byte av server innebar nedgradering av 

versioner i såväl PHP som MySQL vilket ledde till att funktioner slutade fungera. Att 

stöta på denna typ av problematik i detta skede ledde till förlust av tid då felsökningen 

blev mer eller mindre omfattande. Hade detta upptäckts i ett tidigt skede hade en 

programmeringslösning valts som stöds av gällande versioner. Istället riskerade nu 

systemet att vara obrukbart. Problemet löstes dock med smärre modifikationer så att 

det även fungerar för lägre versioner. Att utveckla för äldre versioner kan innebära 

problem vid framtida uppdateringar. 

9 Slutsatser 

Efter en sista presentation av systemet var kundens reaktioner positiva. Upplägg 

samt funktionalitet kändes relevant utifrån den ursprungliga överenskommelsen. 

Kunden såg fram emot att äntligen få byta till ett bättre och mer användaranpassat 

system. Ett av de mål som eftersträvats var att skapa ett system där framtida 

anpassningar ska vara enkla att utföra. I grundutförande har systemet den 

funktionalitet och grunddata som avtalats. Genom systemverktyg kan kunden själv 

anpassa till exempel vilka kategorier som skall finnas i systemet. Med en logisk 

uppbyggnad är det lätt för en framtida person att sätta sig in och vidareutveckla 

systemet. Då kunden har planer på ett intranät är vidareutveckling extra viktigt. 

Kanske vill man i framtiden sammanfoga systemen.  
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11 Bilagor 

11.1 Databasmodell 
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11.1.1 Beskrivning av databasmodell 

Repkategori: Här lagras anledningar till en reparation. 

Ex: Allmänt elfel, Kabelbrott, Olycka. 

Reparation: Här lagras information om vem som utfört en viss reparation 

Ex: 1, Kalles MaskinService AB, 2009-01-01, 2009-06-01, 3 

Kommentar: Här lagras kommentarer om antingen en maskin eller en 

reparation.  

Ex: 32, ”Råkade köra över borrmaskinen!”, 2009-06-01,b310, NULL. 

Inloggning: Här lagras alla lyckade och aktuella inloggningar. 

Ex: B3002F20313AA32,2009-06-01 10:45:20 ,32. 

Personal: Här lagras information om anställda. 

Ex: 32, Per, Persson, B3002F20313AA32AC,TRUE,3. 

Anvandartyp: Här lagras behörighetsnivån för de anställda. 

Ex: Anställda, Systemadministratör, Super-Systemadministratör. 

Statuskategori: Här lagras statusen som en maskin kan ha. 

Ex. Arbete, Lager, Reparation. 

Status: Här lagras information om statusändringar för maskiner.  

Ex: 42, 2009-05-01, 3, b310, 42, NULL. 

Maskinstatus: Här lagras information om var en specifik maskin befinner sig. 

Ex: 87, b310, 42. 

Maskinkategori: Här lagras maskiners kategorinamn och kategoribokstav. 

Ex: b) borrmaskin, v) vinkelslip, m) mätverktyg. 

Maskin: b310, 310, Bosch, Galaxy, F2004, 2008-01-01, GH32, ”En mycket fin 

borr”, b. 



12 

 

11.2 Skärmdump, visa specifik maskin 
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11.3 Skärmdump, kombinationssökning 
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11.4 Skärmdump, maskinrapport 
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11.5 Skärmdump, ändra status på maskin 
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11.6 Användningsfallsdiagram 
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11.7 Användningsfall 

Inloggning 

Aktörer: Super-systemadmininstratör, Systemadmininstratör, Anställda. 

Beskrivning: När aktören kommer till första sidan möts han av ett formulär för 

att logga in. I första fältet så ska anställningsnumret matas in och i det andra ett 

lösenord. Sedan är det bara att klicka på knappen ”Logga in” så tas man in i 

systemet.  

 

Utloggning 

Aktörer: Super-systemadmininstratör, Systemadmininstratör, Anställda. 

Beskrivning: För att logga ut sig ur systemet så behöver man endast klicka på 

knappen längst upp till höger på skärmen.  

 

Registrera ny personal 

Aktörer: Super-systemadmininstratör. 

Beskrivning: När aktören klickar på knappen ”Registrera ny personal” under 

systemverktyg kommer han till ett formulär med ett antal textfält. Följande data 

ska registreras i formuläret; anställningsnummer, förnamn, efternamn samt ett 

val av anställningstyp. För att sedan registrera personen så klickar aktören på 

knappen ”Lägg till” och då sparas inmatningarna till databasen. 

 

Ändra registrerad personals uppgifter 

Aktörer: Super-systemadmininstratör. 

Beskrivning: För att ändra uppgifter om en tidigare registrerad personal så 

klickar aktören på knappen ”Redigera personal” under fliken ”Systemverktyg”. 

Ett formulär med ett inmatningsfält presenteras där man ska mata in den 

eftersökta personens anställningsnummer eller namn för att kunna söka upp 

och presentera den anställde. Efter inmatning klickar man på knappen märkt 

”Visa” för att få en lista presenterad med lämpliga träffar. Sedan kan aktören 

välja ut den som är den eftersökta och trycka på knappen ”Visa” för att få upp 

personens kontaktkort. All sparad information om personen visas då i ett 

formulär med ett antal inmatningsfält.  

Inget av fälten är låsta utan där kan man ange alla nya ändringar som t.ex. nytt 

efternamn, val av ny användartyp eller att återaktivera en inaktiverad person. 

För att inaktivera en person i systemet behöver man bara ta bort bocken i 

kryssrutan ”Aktiv” så kommer då personen inte längre visas på några listor 

eller kunna låna verktyg. En funktion kommer då också köras som kollar om 

personen i fråga har några verktyg utlånade till sig. Enbart om inga verktyg för 

tillfället är kopplade till personen så kan den inaktiveras. 

 

Registrera ny maskin 
Aktörer: Super-systemadministratör, Systemadministratör. 

Beskrivning: För att registrera en ny maskin i systemet klickar aktören på 

knappen ”Registrera ny maskin” under fliken ”maskinhantering”. Aktören 

väljer maskinkategori och klickar på knappen ”Gå vidare”. Ett formulär 

presenteras där följande data ska matas in; ett unikt maskinnummer, fabrikat, 

modell, serienummer, inköpsdatum och en ”nyckel” som kopplar ihop 
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maskinen i detta system med företages egna ekonomisystem. Det finns också 

möjlighet att mata in en kort beskrivning av maskinen. För att sedan spara till 

databasen så klickar aktören på knappen ”Lägg till” längst ner på sidan.  

 

Redigera uppgifter om registrerad maskin 
Aktörer: Super-systemadministratör, Systemadministratör. 

Beskrivning: För att redigera en maskin i systemet klickar aktören på knappen 

”Redigera maskin” under fliken ”maskinhantering”. I underformuläret 

”Redigera maskin” anger aktören önskat maskinnummer i fältet och klickar på 

knappen ”Redigera”. Ett formulär presenteras där följande data kan redigeras 

om den valda maskinen; fabrikat, modell, serienummer, ekonominyckel och 

maskinbeskrivning. Under detta formulär återfinns maskinens kommentarer i 

ett medföljande formulär. För att ta bort en kommentar klickar aktören på 

knappen ”Ta bort” bredvid vald kommentar. För att lägga till en ny kommentar 

skrivs önskad kommentar in i textfältet och aktören klickar sedan på knappen 

”Kommentera”.  

 

Lista specifik maskin 

Aktörer: Super-systemadministratör, Systemadministratör. 

Beskrivning: Aktören väljer flik ”Rapporter” och kommer till en startsida 

bestående av två menyalternativ. Aktören väljer ”Maskiner” för att välja rätt 

utgångsläge. En sida med två sektioner visas varav aktören använder det med 

rubriken ”Visa specifik maskin”. I fältet skrivs önskat maskinnummer. Aktören 

kan välja att även få med utlånings- och reparationshistorik genom att välja 

detta med kryssrutor. Aktören klickar sedan på knappen ”Visa”. 

Presentationens upplägg är optimerat för utskrift.   

 

Lista maskiner 

Aktörer: Super-systemadministratör, Systemadministratör. 

Beskrivning: Aktören väljer fliken ”Rapporter” och kommer till en startsida 

bestående av två menyalternativ. Aktören väljer ”Maskiner” för att välja rätt 

utgångsläge. En sida med två sektioner visas varav aktören använder det med 

rubriken ”Visa maskiner”. Med hjälp av kryssrutor väljer aktören vilken eller 

vilka statusar och kategorier som ska inkluderas i listan. Efter valt 

sorteringsalternativ klickar aktören på knappen ”Visa”. Presentationens 

upplägg är optimerat för utskrift.     

 

Lista specifik anställd 

Aktörer: Super-systemadministratör, Systemadministratör, Anställda. 

Beskrivning: Aktören väljer fliken ”Rapporter” och kommer till en startsida 

bestående av två menyalternativ. Aktören väljer ”Personal” för att välja rätt 

utgångsläge. En sida med två sektioner visas varav aktören använder det med 

rubriken ”Visa specifik anställd”. I fältet skrivs önskat namn eller 

anställningsnummer. Aktören kan välja att även få med tillhörande maskiner 

genom att välja detta med en kryssruta. Aktören klickar sedan på knappen 

”Visa”. Presentationens upplägg är optimerat för utskrift. 
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Lista anställda 

Aktörer: Super-systemadministratör, Systemadministratör. 

Beskrivning: Aktören väljer fliken ”Rapporter” och kommer till en startsida 

bestående av två menyalternativ. Aktören väljer ”Personal” för att välja rätt 

utgångsläge. En sida med två sektioner visas varav aktören använder det med 

rubriken ”Visa anställda”. Aktören väjer med hjälp av kryssrutor vilken eller 

vilka användartyper som ska inkluderas i listan och klickar därefter på knappen 

”Gå vidare”. Aktören specificerar sedan ytterligare vilken eller vilka anställda 

som ska inkluderas med hjälp av kryssrutor. När önskat val är gjort klickar 

aktören på knappen ”Visa”. Presentationens upplägg är optimerat för utskrift. 

 

Lägg till användartyp 

Aktörer: Super-systemadministratör. 

Beskrivning: Aktören väljer fliken ”Systemverktyg” och kommer till en 

startsida bestående av ett antal menyalternativ. Aktören väljer 

”Kategorihantering” för att lägga till en ny användartyp. En sida visas med 

flertalet sektioner varav aktören väljer det med rubriken ”Redigera 

användartyp”. I fältet skrivs önskat namn på ny kategori och aktören klickar 

sedan på knappen ”Lägg till”. 

 

Ta bort användartyp 

Aktörer: Super-systemadministratör. 

Beskrivning: Aktören väljer fliken ”Systemverktyg” och kommer till en 

startsida bestående av ett antal menyalternativ. Aktören väljer 

”Kategorihantering” för att ta bort en användartyp. En sida visas med flertalet 

sektioner varav aktören väljer det med rubriken ”Redigera användartyp”. I 

rullistan väljs önskad typ och aktören klickar sedan på knappen ”Ta bort”. En 

användartyp går enbart att ta bort om ingen anställd i systemet innehar denne. 

De fasta alternativen Super-Systemadministratör, Systemadministratör och 

anställd används av systemet och går aldrig att ta bort.  

 

Lägg till maskinkategori 

Aktörer: Super-systemadministratör. 

Beskrivning: Aktören väljer fliken ”Systemverktyg” och kommer till en 

startsida bestående av ett antal menyalternativ. Aktören väljer 

”Kategorihantering” för att lägga till en ny maskinkategori. En sida visas med 

flertalet sektioner varav aktören väljer det med rubriken ”Redigera 

maskinkategori”. I fältet skrivs önskat namn på ny kategori och aktören klickar 

sedan på knappen ”Lägg till”. 

 

Ta bort maskinkategori 

Aktörer: Super-systemadministratör. 

Beskrivning: Aktören väljer fliken ”Systemverktyg” och kommer till en 

startsida bestående av ett antal menyalternativ. Aktören väljer 

”Kategorihantering” för att ta bort en maskinkategori. En sida visas med 

flertalet sektioner varav aktören väljer det med rubriken ”Redigera 

maskinkategori”. I rullistan väljs önskad kategori och aktören klickar sedan på 

knappen ”Ta bort”. En maskinkategori går enbart att ta bort om ingen maskin i 

systemet innehar denne.  
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Lägg till statuskategori 

Aktörer: Super-systemadministratör. 

Beskrivning: Aktören väljer fliken ”Systemverktyg” och kommer till en 

startsida bestående av ett antal menyalternativ. Aktören väljer 

”Kategorihantering” för att lägga till en ny statuskategori. En sida visas med 

flertalet sektioner varav aktören väljer det med rubriken ”Redigera 

statuskategori”. I fältet skrivs önskat namn på ny kategori och aktören klickar 

sedan på knappen ”Lägg till”. 

 

Ta bort statuskategori 

Aktörer: Super-systemadministratör. 

Beskrivning: Aktören väljer fliken ”Systemverktyg” och kommer till en 

startsida bestående av ett antal menyalternativ. Aktören väljer 

”Kategorihantering” för att ta bort en statuskategori. En sida visas med flertalet 

sektioner varav aktören väljer det med rubriken ”Redigera statuskategori”. I 

rullistan väljs önskad kategori och aktören klickar sedan på knappen ”Ta bort”. 

En statuskategori gå enbart att ta bort om ingen maskin i systemet innehar 

denne. De fasta alternativen arbete, reparation, skrotad och i lager används av 

systemet och går aldrig att ta bort. 

 

Lägg till reparationskategori 

Aktörer: Super-systemadministratör. 

Beskrivning: Aktören väljer fliken ”Systemverktyg” och kommer till en 

startsida bestående av ett antal menyalternativ. Aktören väljer 

”Kategorihantering” för att lägga till en ny reparationskategori. En sida visas 

med flertalet formulär varav aktören väljer det med rubriken ”Redigera 

reparationskategori”. I fältet skrivs önskat namn på ny kategori och aktören 

klickar sedan på knappen ”Lägg till”. 

 

Ta bort reparationskategori 

Aktörer: Super-systemadministratör. 

Beskrivning: Aktören väljer fliken ”Systemverktyg” och kommer till en 

startsida bestående av ett antal menyalternativ. Aktören väljer 

”Kategorihantering” för att ta bort en reparationskategori. En sida visas med 

flertalet formulär varav aktören väljer det med rubriken ”Redigera 

reparationskategori”. I rullistan väljs önskad kategori och aktören klickar sedan 

på knappen ”Ta bort”. En reparationskategori går enbart att ta bort om den 

aldrig använts för att kategorisera en reparation.  

 

Rensa ”skrotade” maskiner 

Aktörer: Super-systemadmininstratör. 

Beskrivning: För att rensa bort de tidigare skrotade maskinerna från systemet 

så kan aktören använda funktionen ”rensa skrotade maskiner” under fliken 

”systemverktyg”. Först får aktören välja ett datum, för att enbart rensa 

maskiner som blev skrotade före detta datum, sedan trycker han på knappen 

”Rensa” för att ta systemet ska rensa bort alla maskiner samt deras historik och 

göra deras unika id nummer tillgängliga igen för att återanvända på nya 
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maskiner. Aktören får också en fråga om han verkligen vill skrota maskinerna 

innan de tas bort. 

 

 

Rensa ”stulna” maskiner 

Aktörer: Super-systemadmininstratör. 

Beskrivning: För att rensa bort de tidigare stulna maskinerna från systemet så 

kan aktören använda funktionen ”rensa stulna maskiner” under fliken 

”systemverktyg”. Först får aktören välja ett datum, för att enbart rensa 

maskiner som blev stulna före detta datum, sedan trycker han på knappen 

”Rensa” för att ta systemet ska rensa bort alla maskiner samt deras historik och 

göra deras unika id nummer tillgängliga igen för att återanvända på nya 

maskiner. Aktören får också en fråga om han verkligen vill ta bort de stulna 

maskinerna innan de tas bort. 

 

 

Ändra status på specifik maskin 

Aktörer: Super-systemadmininstratör, Systemadmininstratör. 

Beskrivning: För att ändra en maskins aktuella status klickar aktören på fliken 

”lagerhantering”. I sektionen ”hantera specifik maskin” finns ett inmatningsfält 

där maskinnummer ska matas in. Aktören klickar sedan knappen ”Välj” och en 

ny sida presenteras då med information om den valda maskinen. Längst ner på 

sidan presenteras olika val man kan välja för att ändra den aktuella statusen. 

Aktören bekräftar valet via knappen ”Uppdatera status”. 

Om aktören väljer att byta status till reparation så presenteras ett nytt formulär 

nedan med inmatningsfält där följande ska matas in; reparatör, 

inlämningsdatum samt val av reparationskategori. Man har även möjlighet att 

skriva en kommentar. Sist bekräftar aktören via knappen ”Reparera”. 

Väljer aktören istället att byta status till utlånad så presenteras en lista på alla 

aktiva anställda och där får man välja vem som ska låna maskinen. Sist 

bekräftar aktören via knappen ”Låna ut”. 

 

Ändra status på flera maskiner samtidigt 

Aktörer: Super-systemadmininstratör, Systemadmininstratör. 

Beskrivning: För att ändra en maskins aktuella status klickar aktören på fliken 

”lagerhantering”. I sektionen ”hantera flera maskiner från en person till en 

annan person eller lager” presenteras en lista med företagets, aktiva, anställda 

som har verktyg till låns. Aktören väljer då ut en person och bekräftar valet via 

knappen ”Visa”. Den valda personens maskiner presenteras då nedan. Aktören 

väljer då ut önskade maskiner med hjälp av kryssrutor. Längst ner på sidan 

presenteras olika val man kan välja för att ändra den maskinernas aktuella 

status. Aktören bekräftar valet via knappen ”Uppdatera status”. 

Väljer aktören att byta status till utlånad presenteras en lista på alla aktiva 

anställda och där får man välja vem som ska låna maskinerna. Sist bekräftar 

aktören via knappen ”Låna ut”. Aktören kan dock inte välja att ändra till 

statusen ”reparation” för den funktionen är enbart till för en maskin i taget. 

 


