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Abstrakt / Abstract 
 

Denna rapport är resultatet av ett arbete där ett program utvecklades i Microsoft 

Access 2003 som skulle fungera som ett register över hyresgäster, fastigheter och 

leverantörer hos fastighetsförvaltningen vid Tekniska kontoret i Sandviken. 

Programmet skall hjälpa dem vid sin hantering av den information som finns 

tillgänglig men är dåligt organiserad, samt finnas som hjälpmedel vid arbetet med 

sina hyresgäster genom aktivitetsrapportering. Upplägget på arbetet är beskrivet i 

rapporten med förundersökning, utveckling av programmet och hur programmet 

senare integrerades i deras interna nätverk. Resultatet uppnådde de krav på 

funktioner som fanns på programmet. 

 

Nyckelord / Keywords: Programutveckling 
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1 Inledning 

Detta examensarbete är en fortsättning på ett program som två studenter från 

Interteknologiutbildningen på Högskolan i Gävle inledde på sin praktikperiod. Programmet ska 

fungera som ett register över fastigheter, hyresgäster och leverantörer hos fastighetsförvaltningen på 

Tekniska kontoret vid Sandvikens kommun. 

Programmet är till för att effektivisera och hjälpa de anställdas dagliga arbete, och det är byggt med 

hjälp av Microsoft Access.  

1.1 Bakgrund 

Fastighetsförvaltningen på Tekniska kontoret i Sandviken är i behov av att göra om sin hantering utav 

sina fastigheter och hyresgäster. Lösningen tidigare är att de sköter allt med hjälp utav papper och 

pärmar. Problemet i denna lösning är att det kan ta lång tid att hitta det man är ute efter, och i vissa fall 

finns det inte ens några dokument över exempelvis ett avtal på en fastighet. 

Ett annat problem är att det är vanligt att de inte har någon bra koll på arbetet med sina hyresgäster, de 

har så många hyresgäster att det är svårt för dem att veta vad som har beslutats och vad som kan ha 

lovats de olika hyresgästerna när det kommer till avtal, möten eller liknande. 

Detta sköts idag inte efter något system alls, möjligtvis så antecknas det utav den som haft kontakten 

med hyresgästen. Ofta händer det att det är en annan anställd som har nästa kontakt med hyresgästen 

och då är det en omöjlighet för den personen att veta vad som gäller. 

 

De behöver alltså ett system som hjälper dem hantera sina hyresgäster och fastigheter. De behöver 

smidigt och enkelt kunna ta fram, lägga till eller redigera den information de vill. Framförallt behöver 

de ett nytt sätt att dokumentera och registrera aktiviteter med sina hyresgäster. 

 

Under höstterminen 2009 hade eleverna vid Internetteknologi på Högskolan i Gävle chansen till 

praktik och Tekniska kontoret erbjöd platser. Där inleddes ett arbete med ett program som skulle 

utföra de önskemål som fanns, bara en grund till programmet blev klar, så nu ska uppgiften 

färdigställas och realiseras genom ett examensarbete. De har själva börjat arbeta med en metod där de 

hanterar sina fastigheter, så de vill nu att programmet ska utformas mer fokuserat på att lösa deras 

arbete med hyresgästerna. 

 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med programmet som ska utvecklas är att det ska effektivisera det dagliga arbetet med 

hyresgäster, fastigheter och leverantörer genom att strukturera hanteringen av informationen om dem.  

Detta ska göras genom att först göra en kravspecifikation och undersöka till vilken nytta programmet 

kan vara. När arbetet inleds är det bara förankrat hos de som tar besluten, och inte de som sedan ska 

använda sig av det. 

Det finns även utgångspunkter som är framtagna från de som beställde arbetet från första början, och 

det är att det viktigaste syftet är att få bättre översyn på vad som gäller avseende deras hyresgäster. 

Hyresgästerna tolkar ofta som de själva vill att det ska vara vid samtal och möten, och kan sedan 

komma att kräva något som inte alls stämmer in på fastighetsförvaltningens syn på vad som har 

beslutats eller vad som lovats. Detta hoppas de att kunna lösa genom det nya systemet. 

Målet är att både programmet och allt runt omkring är klart vid arbetets slut så det bara är för dem att 

sätta igång så det verkligen kommer till användning och inte blir liggandes. Så allt runt omkring måste 

även det ordnas så det finns körklart på deras interna nätverk.  
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1.3 Avgränsningar 

I denna rapport kommer det att finnas en övergripande inblick i vad som gjorts tidigare i programmet, 

för att få en tydlig helhetsbild, men rapporten kommer främst rikta in sig på som gjorts under tiden för 

detta examensarbete. 

 

1.4 Disposition 

Denna rapport är uppbyggd med ett metodkapitel där vi beskriver hur arbetet har gått tillväga, följt av 

ett kapitel över krav som finns på programmet, sedan ett resultatkapitel och sedermera ett kapitel där 

det diskuteras kring arbetet och resultatet. 

Resultatkapitlet är i sin tur indelat i först en del som beskriver den utredning som gjordes bland de 

anställda som gav information om utformningen av programmet. Den delen följs av beskrivning på 

programmet, vad som gjorts och hur det gjorts. Till sist i resultatdelen så beskrivs det hur programmet 

lagts upp på Sandvikens kommuns lokala nät. 

Diskussionskapitlet är indelat i samma delar som hos resultatet. Men här diskuteras hur det har gått 

och varför det har gjort på just det sättet. 

 

2 Metod och genomförande 

 

För att ta reda på hur de anställda på fastighetsförvaltningen såg på programmet och hur det kunde 

komma till användning för dem behövdes det göras en utredning av detta. Denna utredning utfördes i 

form av möten och intervjuer. Detta sätt valdes då arbetet med programmet redan hade inletts under 

praktiktiden. Det som behövde komma fram nu var mer detaljerad diskussion kring programmet. 

Möten med hela arbetsgrupper där programmet visades upp och där det diskuterades förändringar och 

tillägg. Informationen som framkommit fram vid dessa träffar har under tiden dokumenterats. 

Det behövdes även göra enskilda intervjuer med de anställda, främst för att från programutvecklarnas 

sida få en bättre bild över hur de arbetar just nu med sina hyresgäster, fastigheter och leverantörer, 

samt för att förankra tanken med programmet hos de som ska använda sig utav det så de känner sig 

mer delaktiga kring utformningen och kan se på programmet som ett hjälpmedel i deras arbete. 

Efter undersökningen formulerades det vilka funktionskrav som fastighetsförvaltningen ställer på 

programmet samt andra önskemål som framkommit vid möten och intervjuer. Om detta går att läsa i 

nästa kapitel om funktionskrav, samt i bilagan kallad kravspecifikation. När detta väl gjorts kan arbetet 

och utformningen av själva programmet inledas. 
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3 Krav på programmet 

De krav på programmet som finns har tagits fram tillsammans med fastighetsförvaltningens personal. 

Inledningsvis var det den tekniske chefen Mikael Reijer tillsammans med fastighetsförvaltningens 

ansvarige Valentin Carballo-Palma som tog fram de önskemål de hade på programmet, men det har 

kompletterats tillsammans med de anställda genom undersökningar och tester. Indelningen av 

funktionskraven har gjorts efter de större delarna i programmet, hanteringen utav användarna, 

hyresgäster, fastigheter och leverantörer. Men även krav på säkerhet kring programmet finns med. 

Alla dessa önskemål och beskrivningar av programmet formulerades i den kravspecifikation som det 

nu följer utvalda delar ifrån. 

 

Tidsplan  

Examensperioden är från vecka 14 till och med vecka 21, så den tiden finns till förfogande till att 

utföra detta arbete. Detta innefattar även en noggrann dokumentation över arbetet och systemet, samt 

tid till opponering av ett annat examensarbete. I stora drag ser tidsplanen just nu ut som följande; 

2 veckor till förstudie, planering, inledande möten och att få allt i rullning. 

5 veckor till att arbeta med programmet, provkör och felsök, implementera programmet på 

kommunens lokala nät, utbildning av potentiella användare och testköra med dessa och rätta till 

eventuella fel eller efter deras önskemål om förändringar. 

Sista veckan ska gå åt till att slutföra rapportskrivningen och förbereda en presentation samt 

opponering. 

 

Konstruktion av produkt 

Microsoft Access 2003 kommer att användas för att bygga programmet och konstruera en databas. 

Med hjälp av Visual Basic kommer ett inloggningssystem att skapas och SQL-satser kommer 

användas för att utföra sökfunktioner i databasen. 

 

Krav på teknik 
Man behöver tillgång till Sandvikens kommuns intranät och det lokala nätet, samt att ha Microsoft 

Access 2003 installerat. 

 

Säkerhetsaspekter 
Förutom att det ligger på kommunens intranät så krävs det även ett inloggningsnamn och lösenord. 

Om data ska tas bort så behöver man ett administrativt lösenord, detta för att skydda sig mot att 

personer tar bort saker ur databasen som de inte har behörighet att utföra. 

Även fast det är få användare som ska använda sig av programmet så kommer en tjänst att läggas till 

som skyddar mot att data uppdateras felaktigt genom att låsa data till endast en användare. 

Slutligen så kommer databasen delas så tabellerna finns på ett ställe och formulären (själva 

programmet) finns på ett annat. Formulären finns åtkomliga men inte tabellerna med datan. 

 

Funktionskrav  

 

Användare och Administratör 

 

- Lösenordsinloggning till programmet 

- Lösenordsinloggning som administratör till viss data genom ett pop-up fönster. 

- Lägga till, ta bort och redigera attributen förnamn, efternamn, användarnamn och 

 lösenord hos en användare 

 

Hyresgäster 

 

- Lägga till, ta bort och redigera hyresgäst, organisationsnummer och kundansvarig hos 

 hyresgäster 

- Lägga till, ta bort och redigera förnamn, efternamn, telefonnummer, mail, område och aktiv 

 hos kontaktpersoner 
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- Söka efter specifik hyresgäst med både snabbsök genom organisationsnumret via 

 startsidan och på urval genom hyresgästens namn, organisationsnummer eller 

 kundansvarig 

- Aktivitetsrapportering där man fyller i datum, rubrik, användarens namn och rapporteringen 

- Automatisk aktivitetsrapportering. Om du exempelvis lägger till ett hyresobjekt till en  

 hyresgäst så registreras detta på aktivitetsrapporten där den visar vilken användare som gjort 

 det och när 

 

Fastigheter 

 

- Lägga till, ta bort och redigera fastighetsbeteckning, fastighetstyp, adress, postnummer,  

 populärnamn, storlek, intern eller extern typ, och ort hos fastigheter 

- Lägga till, ta bort och redigera objektsnummer, storlek, pris, lokaltyp och uthyrd hos lokaler 

 i   fastigheterna 

- Lägga till och ta bort avtal 

- Söka efter specifik fastighet med snabbsök via startsidan genom populärnamn och 

fastighetsbeteckning och på urval genom fastighetsbeteckning, populärnamn och 

fastighetstyp 

- Öppna fastighetsförvaltningens egna program för hyresberäkningar 

- Historikrapportering där man fyller i datum, rubrik, användarens namn och rapporteringen 

 

Leverantörer 

 

- Urvalssöka bland leverantörer genom leverantörens namn  

- Lägga till, ta bort och redigera leverantörsnamn, kontaktperson, telefonnummer, adress, 

 mail, postnummer och ort hos leverantör 

- Lägga till och ta bort leverantörsavtal 

- Aktivitetsrapportering där man fyller i datum, rubrik, användarens namn och rapporteringen 

 

Säkerhet 

 

- Delad databas, delar upp data och formulär på olika ställen 

- Begränsad dataåtkomst till 1 person 

- Lösenordsskyddad data, genom ett pop-up fönster där man behöver det administrativa  

 lösenordet 
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Nya Use Cases som läggs till under  

examensarbetet; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning av Use Cases 

 

Use Case 1 – Sök leverantör 

Aktörer: Användare och Administratör 

Beskrivning: Man ska kunna söka i urval efter leverantörer med hjälp av deras namn. Annars får man 

bläddra sig fram i listrutan. 

 

Use Case 2 – Lägg till leverantör 

Aktörer: Användare och Administratör 

Beskrivning: Lägga till ny leverantör till databasen, med informationen: leverantörnamn, 

kontaktperson, telefonnummer, mail, adress, postnummer och postort  

 

Use Case 3 – Ta bort/redigera leverantör 

Aktörer: Administratör 

Beskrivning: Möjligheten till att ta bort eller redigera är som vanligt låst till admin. 

Attributerna man kan ändra är leverantörnamn, kontaktperson, telefonnummer, mail, adress, 

postnummer och postort. Tar man bort en leverantör tar man bort samtliga attributer. 

 

Use Case 4 – Lägg till avtal och bifoga filer 

Aktörer: Användare och Administratör 

Beskrivning: Detta gäller för hela programmet när man lägger till avtal (bifogar filer). Vi ska försöka 

få den funktionen förenklad så att man slipper högerklicka och välja redigera hyperlänk osv. och 

istället ha en knapp som gör detta åt en.  

Genom att lägga till avtal innebär detta att man ger avtalet ett avtalsnummer och en länk till avtalet i 

hyperlänken Avtal. 

 

Use Case 5 – Ta bort avtal och bifogade filer 

Aktörer: Användare och Administratör 

Användare

Administratör

Lägg till leverantör

Ta bort / Redigera leverantör

Ta bort / Redigera Aktivitetsrapporter

Sök leverantör

Sök fastighet med hjälp av populärnamn

Öppna hyresberäkningar

Ta bort avtal och bifogade filer

Lägg till avtal och bifoga filer

Aktivitetsrapportering leverantör
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Beskrivning: Alla användare kan ta bort avtal. Denna use case gäller över hela programmet, även 

leverantörer. Det finns en knapp som direkt tar bort avtalet istället för att man ska behöva högerklicka 

eller markera och på så sätt ta bort den. 

 

Use Case 6 – Aktivitetsrapportering leverantörer 

Aktörer: Administratör och Användare 

Beskrivning: Möjligheten att registrera eventuella händelser vad gällande leverantören. 

Information i rapporten är användarens namn, rubrik, datum och texten man vill rapportera. 

 

Use Case 7 – Ta bort/redigera aktivitetsrapporter 

Aktörer: Administratör 

Beskrivning: Administratörslåst. Gör det möjligt att ta bort aktivitetsrapporter och även redigera namn, 

rubrik, datum och texten man vill rapportera i rapporten. 

 

Use Case 8 – Söka fastighet med hjälp av populärnamn 

Aktörer: Administratör och Användare 

Beskrivning: Förslagen av användarna. Att man ska kunna söka efter fastighetens redan på första sidan 

med hjälp av populärnamn och inte bara fastighetsbeteckningen då den är svår att minnas eller ens 

veta. 

 

Use Case 9 – Öppna hyresberäkningar 

Aktörer: Administratör och Användare 

Beskrivning: Istället för ett ekonomiavtal på fastigheterna vill de på fastighetsförvaltningen att man 

härifrån ska öppna ett av deras program där man gör hyresberäkningar. För att skapa en 

hyresberäkning på en fastighet behövs ett hyresberäkningsnummer/id samt en bifogad länk till 

programmet via hyperlänken.   

 

 

Yttre design  

Fria händer erbjöds angående designen redan under praktiktiden, de blev nöjda med utseendet då, så 

samma stil kommer även att användas nu. Designen och gränssnittet är till för att hjälpa användaren så 

allt ska göras med inriktning på tydlighet och användarvänlighet. Valet av färg kommer från 

Sandviken kommuns logotyp. 

 

Testning  

Testningen av programmet sker både utav de som utformar programmet samt att det kommer hållas 

både utbildning och att de på fastighetsförvaltningen så tidigt som möjligt får testköra programmet. 

Detta så att allt fungerar efter deras nuvarande önskemål, samt att det då är lättare för dem att komma 

med förslag till förändringar. 

 

Leverans  

Leveransen av programmet ska ske vid examensarbetets slut, programmet ska då även vara 

implementerat i kommunens lokala nät. Vid leveransen så ska även databasen vara delad med 

databasen på en server och själva formulären på en annan server, samt genväg till formulären på 

intranätet. 

Programmet ska vara levererat med alla uppgifter som fastighetsförvaltningen har just nu angående 

sina hyresgäster och fastigheter. Detta så att det är klart att köra på en gång så att det blir något som 

används och inte en belastning. 

 

Support  
Programutvecklarna har lovat att vara tillgänglig även efter tidsperioden för arbetet, tills dess att 

programmet börjar användas, detta på grund av att det kan komma fram saker allt eftersom de 

använder programmet som behöver ändras eller läggas till. 
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4 Resultat 

I detta kapitel beskrivs det färdiga resultatet. Resultatbeskrivningen är uppdelad i 

förundersökning, själva programmet och hur programmet sedermera lades upp på kommunens 

lokala intranät.  

4.1 Resultat av förundersökning 

Förundersökningen bestod av möten, intervjuer och formulerandet utav en ny kravspecifikation 

för arbetet. Den viktigaste informationen som kom fram var att de på egen hand utsett en person 

som börjat arbetat på ett mappsystem (en sortering av fastigheter i Windows) som de tänker 

införa i verksamheten där de hanterar sina fastigheter, så den viktigaste delen var nu att ta fram 

ett underlag till hur de kan hantera sina hyresgäster samt koppla dem till fastigheterna. 

Deras lösning innehåller all deras information om fastigheterna, så som exempelvis gällande 

avtal och bilder på fastigheten. Så det är lämpligt att utformningen av examensarbetet görs i 

samverkan med personen som är ansvarig för detta system, då det inte är önskvärt att 

dubbellagra all information och för att inte inverka på syftet om att programmet ska göra deras 

dagliga arbete smidigare och inte röra till det ännu mer för dem än vad det för tillfället är. 

Annat som kom fram under detta möte var att de ville ha med en leverantörsdel i programmet 

som fungerar på samma sätt som för fastigheterna och hyresgästerna. En annan detalj var att de 

ville att man skulle kunna använda sig av populärnamn på fastigheten när man gör ett snabbsök 

efter en specifik och inte av fastighetsbeteckningen. 

 

Det första enskilda mötet som hölls var just med personen ansvarig för detta nya system. Hans 

lösning var alltså mappar, som sorterats efter fastighetsnummer och område, som i sin tur 

innehöll all information om fastigheten. De uppgifter som kom från honom var att fastigheterna 

var i en enda oordning och att de bara hade koll på en tredjedel utav sina fastigheter och lokaler, 

resten visste dem inte vilka ytor som fanns tillgängliga till uthyrning eller ens om det 

existerande ett gällande avtal på lokaler som redan var uthyrda. Denna bit kommer de att få lösa 

på egen hand, då arbetet inte går ut på att mata in alla deras bristfälliga uppgifter. Men ett beslut 

togs om att flytta hans mappsystem till den lokala servern så att alla kommer åt och kan lägga 

upp det de behöver till programmet. Exempelvis kommer avtalen att länkas direkt från 

programmet från den fastighet det gäller till dokumenten som finns i hans mappar. 

 

Ytterligare möten hölls enskilt med de anställda på fastighetsförvaltningen där vi diskuterade 

deras syn på programmet. De var mycket positiva och såg framemot vad det kunde göra för 

deras egna arbete. Ett önskemål som kom fram var att programmet skulle kunna erbjuda en 

möjlighet att sammankopplas med deras egna verktyg för hyresberäkningar. Detta verktyg 

räknar ut och visar vad som ska betalas per kvadratmeter för varje objekt, som i sin tur har olika 

värden. För tillfället så finns detta verktyg bara hos en av de anställda, så alla behöver vända sig 

till den personen för att ta fram den information de behöver, vilket både tar tid och är invecklat. 

 

Lösningen på detta kan vara att lägga upp deras egna verktyg så småningom tillsammans med 

programmet. Programmet har sedan en hyperlänk som länkar till fastighetsförvaltningens 

beräkningsverktyg. Den allmänna synen på programmet var att det skulle komma bli mycket 

användbart i deras arbete med hyresgästerna, främst på grund av aktivitetsrapporteringen som 

varje enskild hyresgäst kommer att ha. De hade inte så mycket åsikter i övrigt om utformningen, 

utan ville istället att de skulle få bli uppdaterade allt eftersom och så snart som möjligt själva få 

testa programmet, då det är då man oftast känner vad som är bra och vad som kan förändras. 

 

En kravspecifikation formulerades efter de önskemål som fanns, som sedan Mikael Reijer och 

Valentin Carballo-Palma fick godkänna. Denna finns i stora utdrag att läsa i kapitel 3 – Krav på 

programmet. 
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4.2 Resultat av programmet 

När detta examensarbete inleddes var som tidigare nämnt i rapporten ett skal färdigt av 

programmet. Vad som menas med detta var att det redan fanns en version med en färdig design, 

där användaren hade funktioner som gav möjlighet till att lägga till, ta bort och redigera lokaler, 

fastigheter och hyresgäster. En funktion där man kunde registrera händelser hos fastigheterna 

och hyresgästerna hade även det börjat arbetas på men var inte färdigt. Det fanns även möjlighet 

att i programmet administrera dess användare. I detta kapitel kommer hela slutresultatet att 

visas, men det kommer att betonas vad som är utfört under examensarbetet. 

 

För att använda sig av programmet så behövs ett giltigt användarnamn och lösenord, samt att 

man har tillgång till Sandvikens kommuns intranät och har Microsoft Access 2003 installerat på 

sina datorer. Programmet är utvecklat i Access 2003 och grunden i programmet är uppbyggt 

med ca 15 tabeller. I dessa tabeller kommer all data att sparas. I tabellerna finns attribut med 

olika data beroende på vilket information som skall sparas. Det finns även primärnycklar och 

främmande nycklar beroende på hur relationerna mellan tabellerna ser ut. 

För att få ihop ett nätverk av tabellerna används fler till en, och en till en relationer. 

För att få fram ett gränssnitt som användarna kan arbeta lätt och smidigt i används formulär. 

Formulären används för att lägga till, ändra eller ta bort data från tabellerna. För att få 

funktioner i formulären att fungera korrekt så används macron, frågor och Visual Basic kod. 

Alla funktioner/tjänster som är använda finns tillgängligt i Access 2003. 

 

Designen på programmet är framtaget efter möten och önskemål som ägde rum under 

praktiktiden. Designen som valdes var enkel och användarvänlig, med tydliga rubriker och 

knappar som klart beskriver vad som händer om de väljs. Detta gjordes för att även en ovan 

användare ska ha lätt för att arbeta med programmet. 

Utseendemässigt så valdes en diskret framtoning, med blått och vitt som färger, detta med viss 

åtanke på att de ska passa bra in med Sandvikens kommuns logotyp som även den finns med 

högst upp i hörnen. Placeringen av knappar, listrutor och sökrutor lades i en logisk och 

igenkännande ordning. 
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När programmet startas så visas en inloggningsruta där användaren behöver ange användarnamn 

och lösenord. Detta har gjorts med hjälp av Visual Basic, koden för detta finns i bilaga 4 – 

Koder. Sedan följer startsidan där informationen återfinns som är kategoriserade efter 

hyresgäster, fastigheter och leverantörer. En snabbknapp till användare, i vilken man lägger till 

och tar bort användare till programmet, finns också med på startsidan. Just den knappen är låst 

med ett lösenord som bara administratören har. Det finns även möjlighet att använda sig av 

snabbsök för att hitta något specifikt om man inte vill gå in i kategorierna och leta sig fram. 

Leverantörskategorin är ny, det finns även möjlighet till att snabbsöka en fastighet genom att 

använda sig utav dess populärnamn istället för fastighetsbeteckning. 

 

 

 

 

 

Fastigheter 

Inne i kategorin fastigheter så visas en listruta med alla fastigheterna som är inlagda. Eftersom 

det kommer finnas mycket data i programmet när allt är inlagt så finns det möjlighet för 

användaren att söka genom urvalssök genom att ange antingen fastighetsbeteckning, adress, 

fastighetstyp eller om fastigheten räknas som intern eller extern för fastighetsförvaltningen. 

Med extern fastighet menas det exempelvis om den är uthyrd till ett bostadsföretag så som 

Gavlegårdarna eller Sandviken Hus. Det finns även möjlighet att lägga till och ta bort 

information som finns genom att använda sig av snabbknapparna.  
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För att ta bort uppgifter i programmet så krävs det ett speciellt lösenord som bara 

administratören har tillgång till, detta så att ingen av misstag tar bort något den inte bör. Detta 

har också gjorts med Visual Basic och koderna för detta går att finna i bilaga 4 – Koder. 

Det går även härifrån att gå in på lediga lokaler, och där listas alla lokaler från alla fastigheter i 

programmet som är lediga.   

 

Man väljer en specifik fastighet genom att antingen markera en eller dubbelklicka så öppnas den 

och information om fastigheten visas samt alla lokaler som finns inlagda i fastigheten. Inne i 

den enskilda fastigheten går det att välja att se det nuvarande avtalet som gäller på fastigheten, 

det går även att öppna fastighetsförvaltningens egna program som sköter hyresberäkningen. De 

knappar för att lägga till, gå tillbaka eller ta bort fungerar som överallt annars i programmet, 

med att knappen som låter en ta bort är låst.  

Det går att skriva ner de händelser som rör fastigheten, men det är även en bakomliggande 

funktion att varje gång en användare lägger till en hyresgäst till en lokal så registreras detta 

automatiskt i denna listruta och det visas att lokalen blivit uthyrd och vilken användare som 

gjort detta. Detta är en av de funktioner som lagts till i den nya versionen av programmet, 

samma sak gäller kopplingen från detta formulär till fastighetsförvaltningens program för 

hyresberäkningar. 

 

Hyresgäster 

Formuläret över hyresgästerna påminner om det för fastigheterna, så att användaren känner igen 

designen. Samma sorters knappar som fungerar på samma sätt. Här är de olika hyresgästerna 

hos fastighetsförvaltningen listade med dess organisationsnummer, namnet och vem som är 

kundansvarig. Eftersom det kommer att bli många hyresgäster inlagda när programmet är helt 

uppdaterat med de uppgifter som finns så kommer det att vara möjligt att göra urvalssök på de 

olika attributen en hyresgäst har. Det finns även här en snabbknapp till lediga lokaler så man 

kan se vilka lokaler som finns och som man då kan välja att lägga till på en hyresgäst.  
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Går man in på en enskild hyresgäst så visas informationen om hyresgästen längst ned på sidan 

medan de lokaler den för närvarande hyr syns i en listruta. Lokalerna visas med objektsnummer, 

storlek, årskostnad, lokaltyp, vilken fastighetsbeteckning den tillhör och att den är uthyrd. Man 

kan här välja knappen kontaktpersoner för att se vilken som är hyresgästens kontaktperson eller 

gå in på avtal för att se det avtal som gäller för lokalen. Den viktigaste funktionen hos 

hyresgästen är den i högra rutan som fungerar som en aktivitetsrapport. Aktiviteterna listas med 

datum, vilken användare som lagt till den och med rubrik över rapporten.  
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Väljer man knappen skapa aktivitet får 

man fylla i en rapport där man anger 

datum, sitt användarnamn, rubrik och 

sedan själva rapporten. Eftersom denna 

funktion är så pass viktig så har den 

under examensarbetet justerats och 

finslipats i samråd med de framtida 

användarna. 

 

Leverantörer 

Leverantörsformuläret är helt nytt men 

ser ut precis som de övriga, med att de 

leverantörer som finns listas med namn, 

kontaktperson och telefonnummer.  

Dessa var de enda attribut som 

fastighetsförvaltningen ville ha med. De finns ännu inga uppgifter på 

leverantörerna, men det finns ändå en urvalssök där man kommer kunna 

leta bland leverantörerna med hjälp av namnet.  

 

Inne på en specifik leverantör så visas det desto mer kontaktuppgifter. Det går även här att se 

leverantörsavtalet som gäller, samt att fylla i en aktivitetsrapport som fungerar på samma sätt 

som hos hyresgästen.  

Användare 

Användare har bara administratören tillgång till och behöver då ange ett lösenord för att öppna 

upp denna. Har man detta så listas hela programmets användare med användarnamn, lösenord 

samt för- och efternamn. Här är det möjligt för administratören att lägga till eller ta bort nya 

användare till programmet. 

För användaren har det ändrats så att poster är låsta till en enda användare om någon arbetar 

med den. Detta så att databasen inte uppdateras felaktigt. 
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4.3 Implementering av programmet i det lokala nätet 

Eftersom en grupp personer skall ha tillgång till programmet så lades det upp via lokala nätet, detta i 

samarbete med Fredrik Ehrling från IT kontoret i Sandviken. Sandvikens kommun använder sig idag 

av nätverksklienten Novell, därför lades programmet upp med just denna klient.   

Programmets mdb-fil (microsoft database-fil) lades upp på servern och genom Novells skrivbord 

skapades genvägar till programmets formulär, för att genvägarna skulle bli synliga för användarna 

lades dem till och fick behörigheterna att uppdatera och ta bort data. Eftersom inte alla har Access 

2003 installerat så lades även en genväg till en installations fil upp på skrivbordet i novell som 

programanvändarna har tillgång till. En åtgärd var att komprimeringen som görs vid programstängning 

tog för lång tid och därför togs bort, detta görs istället manuellt via IT kontoret. 

Som säkerhetsaspekter delades programmets formulär och data upp på olika servrar användarna har 

bara tillgång till formulären, detta gör att man inte kan ta bort data förutom genom formulären och där 

behöver man använda sig av administratörens lösenord. All data som ligger på servrarna görs en 

backup på så inga filer eller data kan försvinna om något skulle hända. 

På den lokala servern för Tekniska kontoret (den alla anställda har tillgång till), lades den förarbetade 

mappningen av fastigheter upp, vilket är gjord av Tommy Berglund. Genom denna mappning kan 

användarna leta rätt på avtal och lägga in det i programmet, även kunna se bild och ritning över 

fastigheten.           
 

 

5 Diskussion 

 

I detta kapitel diskuterar vi runt hur vi arbetat, vad som fungerat och vad som kunde gjorts 

bättre. Vi diskuterar även kring det färdiga resultatet om hur det blev och varför vi har valt att 

arbeta på just det sättet. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Arbetssättet vi valde känner vi var det rätta för oss. Genom att hålla inledande möten och intervjuer så 

fick både vi och de på fastighetsförvaltningen bättre överblick på programmet och kunde återknyta till 

vad som gjordes under praktiktiden. Vid de större mötesträffarna var det viktigt att vi fick träffa hela 

arbetsgruppen, som kommer att använda sig av programmet, så att vi kunde få till en diskussion och få 

feed-back från dem på en gång. Detta gav oss bättre koll på hur vi skulle utforma programmet och till 

vilka delar vi skulle begränsa oss. Vi fick ju exempelvis reda på att vi skulle rikta in oss på hur de 

skulle arbeta med sina hyresgäster istället för fastigheterna då de på egen hand utvecklar ett system för 

det.  

De intervjuer vi gjorde med de anställda ledde till en hel del svar, framförallt mötet med den personen 

som var satt till att utveckla deras egna nya system över hur de skulle sköta fastigheterna. Från honom 

fick vi idén till att använda oss av hans uppgifter om avtal och liknande genom att lägga upp hans 

mappar på samma server som vårt egna program. Så att de anställda snabbt kan hämta avtal och övrig 

information direkt från fastigheten. 

Något som kunde gjorts bättre hade varit om vi hade haft fler regelbundna möten med de anställda på 

fastighetsförvaltningen, så de fick komma med fler åsikter och tankar under arbetets gång. 
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5.2 Resultatdiskussion 

 

Vi är riktigt nöjd med resultatet, framförallt för att de vi utvecklat programmet för i sin tur 

också är nöjda. Det går ännu inte att se om syftet med programmet är uppnått då de ännu inte 

har börjat använda sig av det utan fortfarande lägger in uppgifter och testar det. Så effekten som 

programmet ska ge går ännu inte att fastställa, vilket var ett av de syften vi hade tagit fram i 

inledningen. I kravspecifikationen har vi angett att programmet skulle vara helt färdigt och klart 

för drift, men detta har vi alltså förbisett då de inte kunnat ta fram alla uppgifter över sina 

hyresgäster, fastigheter och leverantörer som krävs. Detta hade också tagit allt för lång tid och 

då är det bättre att själva programmet är klart än att all data finns i databasen.  

Förutom att smidigare bifoga filer så lyckades vi uppfylla alla krav på programmet, där 

funktionskraven var det viktigaste målet att nå. 

 

Till skillnad från arbetet under praktiktiden så fick vi under detta arbete fokusera mer på 

hyresgästerna. Under praktiktiden var det tänkt att programmet skulle fungera som ett 

fastighetsregister enbart, och möjligen ha med hyresgäster som man kunde koppla till dessa 

fastigheter. Men i och med deras egna system för fastigheterna så var de nu istället i stort behov 

av att ha ett fungerande system för sina hyresgäster då det var lika dåligt organiserat där. 

Funktionen med aktivitetsrapporteringen var den de var mest intresserad av, den hade vi inlett 

arbetet med tidigare så den behövde justeras så det fungerade precis som tänkt. 

 

Själva programmet i sig blev mycket större än vad vi från början räknat med, detta beroende på 

att det blev så pass många formulär. Exempelvis så gav varje snabbsök upphov till ett eget nytt 

formulär. Vi hade det inställt så att programmet blev automatiskt komprimerat varje gång man 

stängde av det, men det visade sig att vi var tvungna att ta bort detta. När vi la upp programmet 

på deras intranät så tog det flera minuter att komprimera, och då programmet ska vara ett 

lätthanterligt, snabbt och smidigt alternativ så fungerar det självklart inte.  

 

En sak vi dock misslyckades med var att göra det möjligt att bifoga filerna i programmet på ett 

smidigare sätt. Nu måste man högerklicka och välja redigera hyperlänk, vilket inte är helt 

självklart för en ovan användare. Vi försökte under hela arbetets gång att få till en ändring på 

detta, men vi lyckades inte. Nu har vi istället haft en undervisning där vi går igenom 

programmet och hur man utför de olika funktionerna som finns med. Vi har även tagit fram en 

manual till programmet som på ett enkelt sätt beskriver hur allt fungerar. 

 

Man kanske kan tycka att i och med deras nya system att vi enbart skulle gjort ett program där 

arbetet med hyresgästerna kunde planeras och dokumenteras, men både vi och 

fastighetsförvaltningen tycker att det fungerar mycket bättre om man kan koppla fastigheterna 

och lokalerna till de hyresgäster de hör till. Detta gör det möjligt att exempelvis se alla 

hyresgäster i en specifik fastighet, se alla lediga lokaler eller gå in på en outhyrd fastighet och se 

vilket avtal som gäller för den. Alla dessa olika möjligheter gjorde programmet mycket mer 

användbart så vi anser att det var viktigt att ha fastighetsdelen med i programmet. 
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6 Slutsatser 

För att sammanfatta arbetet så uppnådde vi de önskemål som fanns och de krav som ställdes på 

programmet. Men det går ändå ännu inte att konstatera att det egentliga syftet uppnåddes då 

programmet inte börjat användas, så man kan inte se om arbetet vi utfört kommer att förenkla och 

hjälpa till i fastighetsförvaltningens dagliga arbete. Vi som tog fram detta program har dock lovat att 

finnas till hands även efter examenstiden för att hjälpa till med eventuella förändringar som kan 

komma att krävas. 

Men ska arbetet vidareutvecklas så krävs det först och främst att alla uppgifter som ska finnas i den 

läggs till. Sedan finns det alltid nya önskemål och förslag till förändringar som dyker upp om man ger 

chansen till de anställda hos fastighetsförvaltningen att använda sig av programmet en längre tid. En 

sak som vi tycker att man borde göra är att integrera deras egna mappsystem helt och hållet i detta 

program. Så att man har alla bilder, ritningar, avtal och övrig information på ett och samma ställe på 

fastigheterna.  
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Bilaga 1: Instruktionsmanual 

 
Allmänt 

 

Detta är en instruktionsmanual för ett program som hanterar fastigheter, hyresgäster och leverantörer. 

Programmet är framtaget på uppdrag av Mikael Reijer och Valentin Carballo-Palma från Tekniska 

kontoret i Sandviken.  

För att kunna använda detta program krävs programvaran Microsoft Access 2003 installerat. Och för 

att få programmet att fungera korrekt så bör knappar som exempelvis pilar användas så att 

uppdateringar på varje sida visar riktiga värden. 

 

 

Hyresgäst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 När du väl är inne på hyresgäster så lägger du till en ny genom att klicka på plus-tecknet, då 
öppnas ett nytt formulär där man får fylla i hyresgästens namn, organisationsnummer och vem som är kundansvarig över den 

nya hyresgästen (kundansvarig kan du även ändra när hyresgästen är tillagd). 

För att spara den nya hyresgästen i databasen trycker du Spara och tillbaka. 

Kundansvarig kan du ändra när du vill genom att gå in på hyresgästen. 

Denna är administratörslåst, men inne på hyresgäster så behöver du markera en specifik och sedan 
välja minus-tecknet om du vill ta bort en hyresgäst. Här måste du sedan logga in med administratörens lösenord, och sedan 

välja Ta bort.  

OBS! Om det inte går att ta bort en hyresgäst och det kommer upp ett felmeddelande angående relationer så måste man se till 

så att alla relationer till hyresgästen är borttagna, d.v.s. lokaler, aktivitetsrapport och avtal. 

Om du vill se, ändra, ta bort eller lägga till en kontaktperson för en hyresgäst så måste du först gå 
in på den specifika hyresgästen som du vill göra detta hos. När du är inne på den hyresgästen så klicka på knappen 

kontaktpersoner, då visas kontaktpersonen för den hyresgästen.  

Klicka på plus-tecknet för att lägga till en ny. Då öppnas ett formulär där du får fylla i information över den nya 
kontaktpersonen. Spara och tillbaka väljer du när är allt är ifyllt och du vill lägga till den nya. 

Om du vill ta bort en kontaktperson så behöver du markera den du vill och sedan så klickar du på minus-tecknet. Även denna 

är administratörslåst och behöver ett lösenord för att sedan kunna klicka på Ta bort. 

Om du vill ändra en så markerar du en specifik och klickar på Ändra.  

OBS! Lägg märke till att du bara kan ändra på om en kontaktperson är aktiv eller passiv! 

 

Du kan söka en hyresgäst både genom startsidan om du kan dess organisationsnummer, fyll i och tryck på i-knappen. 
Det andra sättet är att klicka på Hyresgäster. Här kommer alla hyresgäster upp i en listruta, vill du söka på specifika så finns 

det tre urvalsfunktioner längst ner till vänster, där du kan söka på det du är ute efter. 

 För att lägga till en lokal till hyresgästen så måste du efter du gått in på huvudrubriken välja en 

specifik. Inne på den hyresgästen så klickar du på plus-knappen och nu kommer det att komma en lista över alla lediga 

lokaler. Det finns en sökfunktion längst ner där du kan bestämma vilket urval som visas.  
Men för att lägga till så markerar du bara en och trycker på Lägg till. Då är blir lokalen uthyrd till hyresgästen och en 

aktivitetsrapport skapas över händelsen. 

För att ta bort en lokal från hyresgästen så markerar du en lokal och väljer Ta bort lokal inne på den hyresgäst den finns hos. 

Om du antingen vill lägga till ett nytt avtal, eller ta bort ett befintligt så behöver du gå in i en 
enskild hyresgäst, där ser du vilka lokaler den just nu hyr. Genom att markera en lokal och sedan klicka på Lägg till avtal eller 

dubbelklicka så får du fram ett formulär med avtalsnummer, objektsnummer och avtal. För att lägga till ett nytt eller byta ut 
det nuvarande så högerklickar du på Avtal och väljer Aktuell hyperlänk och sedan Redigera hyperlänk. Nu kan du leta 

upp och lägga in det nya avtalet du vill ha. Använd Spara och tillbaka för att återvända till hyresgästen och uppdatera avtalet. 

Om du vill ta bort hela avtalet så trycker du bara på Ta bort-knappen, då raderar du hela avtalet med avtalsnr, avtal och tar 
bort avtalet från objektet. 
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Fastigheter 

 

6.1  

6.2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att se aktivitetsrapporten behöver du gå in på hyresgästen som du vill se rapporten över. I den 

högra listrutan syns datum, användarnamnet på den som lagt till rapporten och rubriken. För att se närmre på vad som skrivits i 
rapporten markerar du en och trycker på i-knappen eller dubbelklickar. Om du vill skriva en ny aktivitet så väljer du Skapa 

aktivitet, där får du fylla i användarnamn, rubrik och sedan skriva rapporteringen. Datumet blir automatiskt dagens datum. 

Plus-tecknet använder du för att lägga till och sedan kunna skriva en ny, Spara och tillbaka lägger till den nya och stänger 
formuläret. 

För att ta bort en rapportering så markerar du en och klickar på minus-tecknet. Du behöver då logga in med 

administratörslösenordet för att senare kunna klicka på Ta bort. 

 För att lägga till en fastighet så behöver du gå in på rubriken fastigheter och sedan trycka på plus-
knappen. Då öppnas ett formulär där du får ange populärnamn, fastighetsbeteckning, adress, postnummer och fastighetstyp. 

Om inte postnumret som du vill ha inte finns med i de valbara kan du alltid trycka på Lägg till. För att lägga till en ny fastighet 
igen trycker du bara på plus-tecknet igen, om du är klar så trycker du på Spara och tillbaka, så har du dina nya fastigheter med 

i fortsättningen. Populärnamnet kan du ändra när du vill genom att gå in på fastigheten. 

 Denna är administratörslåst, men inne på fastigheter så behöver du markera en specifik och sedan 

välja minus-tecknet om du vill ta bort en fastighet. Här måste du sedan logga in med administratörens lösenord, och sedan 
välja Ta bort.  

OBS! Om det inte går att ta bort en fastighet och det kommer upp ett felmeddelande angående relationer så måste man se till så 

att alla relationer till fastigheten är borttagna, d.v.s. uthyrda lokaler till en hyresgäst, lokaler i fastigheten, historik, 

ekonomiavtal och avtal (måste tas bort från hyresgästen). 

 Du kan söka en fastighet både genom startsidan om du kan dess fastighetsbeteckning eller populärnamn, fyll i och 
tryck på i-knappen. Det andra sättet är att klicka på Fastigheter. Här kommer alla fastigheter upp  i en listruta, vill du söka på 

specifika så finns det tre urvalsfunktioner längst ner till vänster, där du kan söka på det du är ute efter. 

För att se vilka lokaler en viss fastighet har måste du välja en specifik fastighet genom att markera 
en och trycka på i-knappen eller dubbelklicka, då visas alla lokaler den fastigheten har med objektsnummer, storlek, kostnad, 

lokaltyp och om den är uthyrd eller ej. Vill du lägga till en ny så trycker du här inne på plus-knappen och får då fylla i nya 
uppgifter i ett formulär. 

Om du letar efter lediga lokaler så trycker du på Lediga lokaler innan du går in i en specifik fastighet, så visas alla som är 

lediga automatiskt. Här inne kan du även söka med objektsnummer, storlek och typ för att hitta en specifik lokal. Den visar då 
även lokaler som redan är uthyrda om du vill det. 

 

Om du vill ta bort en lokal från en fastighet eller ändra en lokal så markerar du en och klickar på minus-tecknet. Du behöver 
sedan fylla i administratörens lösenord för att utnyttja denna funktion. Välj Ta bort om du vill ta bort den, de saker du kan 

ändra på hos lokalen är storlek, pris, lokaltyp och om den är uthyrd eller ej.  

OBS! Kom ihåg att lokaltypen måste vara en befintlig lokaltyp! 

 Gå in på den fastighet som du vill se historiken över. I den högra listrutan syns datum, 
användarnamnet på den som lagt till historiken och rubriken. För att se närmre på vad som skrivits markerar du en och trycker 

på i-knappen eller dubbelklickar. Om du vill skriva en ny så väljer du Skapa historik, där får du fylla i användarnamn, rubrik 
och sedan skriva historiken. Datumet blir automatiskt dagens datum. Plus-tecknet använder du för att lägga till och sedan 

kunna skriva en ny, Spara och tillbaka lägger till den nya och stänger formuläret. 

För att ta bort historik så markerar du en och klickar på minus-tecknet. Du behöver då logga in med administratörslösenordet 
för att senare kunna klicka på Ta bort. 

 

För att se hyresberäkningar så går du in på en specifik fastighet och väljer Se hyresberäkning. Det är 
bara trycka på länken för att se den. 

För att lägga till ett nytt eller byta ut det nuvarande så högerklickar du på hyresberäkning och väljer Aktuell hyperlänk och 

sedan Redigera hyperlänk. Nu kan du leta upp och lägga in den nya beräningen du vill ha. Använd pilen tillbaka för att 
uppdatera. Om du vill ta bort hela hyresberäkningen så trycker du bara på Ta bort-knappen. 
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Leverantörer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Användare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att se ett avtal så måste du in i en fastighet. När den visar alla dess lokaler så dubbelklickar du 

antingen på en lokal eller så markerar du en och trycker på Se avtal. Då öppnas ett formulär som visar avtalsnummer, 
objektsnummer och avtalet. Avtalet visas som en länk, det är bara att trycka på den för att se den.  

Om man vill ändra, ta bort eller lägga till ett nytt avtal måste man gå istället gå in på hyresgästen, detta är beskrivet på avtal 

hos hyresgästen i den här texten. 

Enbart administratören kan lägga till/ta bort/ändra hos användare. För att lägga till en ny så klickar 
man på knappen användare på startsidan, här behöver du logga in med administratörens lösenord. 

Efter detta väljer du Skapa ny, och då får du fylla i den nya användarens uppgifter. Du spar genom att välja plus-tecknet om du 

vill lägga till ytterligare en användare, vill du spara och gå tillbaka så klickar du på den knappen. 

Välj användare på startsidan, logga in med lösenordet om du nu är administratör. För att ta bort en 

användare så behöver du markera den du vill ha och sedan klicka på Ta bort.  
 

OBS! Om du ska ändra en uppgift hos en användare, exempelvis ett lösenord, så behöver du ta bort den befintliga användaren 

och lägga till en ny. 

 Du kan söka en leverantör genom att klicka på leverantörer på startsidan. Här kommer alla leverantörer upp i en 
listruta, vill du söka på specifika så finns det ett fält med leverantörsnamn i urvalsfunktion, där du kan söka på det du är ute 

efter. 
 

 När du väl är inne på leverantörer så lägger du till en ny genom att klicka på plus-tecknet, då 

öppnas ett nytt formulär där man får fylla i leverantörens attributer. För att spara den nya leverantören i databasen trycker du 
Spara och tillbaka. 

 

Denna är administratörslåst, men inne på leverantörer så behöver du markera en specifik och sedan 

välja minus-tecknet om du vill ta bort en leverantör. Här måste du sedan logga in med administratörens lösenord, och sedan 
välja Ta bort.  

OBS! Om det inte går att ta bort en leverantör och det kommer upp ett felmeddelande angående relationer så måste man se till 

så att alla relationer till leverantören är borttagna, d.v.s. aktivitetsrapport och avtal. 

För att se aktivitetsrapporten behöver du gå in på leverantören som du vill se rapporten över. I den 

högra listrutan syns datum, användarnamnet på den som lagt till rapporten och rubriken. För att se närmre på vad som skrivits i 

rapporten markerar du en och trycker på i-knappen eller dubbelklickar. Om du vill skriva en ny aktivitet så väljer du Skapa 

aktivitet, där får du fylla i användarnamn, rubrik och sedan skriva rapporteringen. Datumet blir automatiskt dagens datum. 

Plus-tecknet använder du för att lägga till och sedan kunna skriva en ny, Spara och tillbaka lägger till den nya och stänger 
formuläret. 

För att ta bort en rapportering så markerar du en och klickar på minus-tecknet. Du behöver då logga in med 

administratörslösenordet för att senare kunna klicka på Ta bort. 

Om du antingen vill lägga till ett nytt avtal, eller ta bort ett befintligt så behöver du gå in i en enskild 

leverantör. Genom att klicka på knappen avtal så får du fram ett formulär med avtalsnummer och leverantörsavtal. För att lägga 
till ett nytt eller byta ut det nuvarande så högerklickar du på Avtal och väljer Aktuell hyperlänk och sedan Redigera 

hyperlänk. Nu kan du leta upp och lägga in det nya avtalet du vill ha. Använd Spara och tillbaka för att återvända till 

leverantörer och uppdatera avtalet. 
Om du vill ta bort hela avtalet så trycker du bara på Ta bort-knappen, då raderar du hela avtalet med avtalsnr, avtal och tar bort 

avtalet från leverantören. 
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Bilaga 2: Databasens uppbyggnad 

Fet text = Tabell 

PK = Primär nyckel 

FK = Främmande nyckel 

 

T_Hyresgäst 

(Räknare)HyresgästID(PK) 

(Text)Hyresgäst 

(Text)Organisationsnummer 

(Text)Kund ansvarig 

 

T_Leverantör 

(Räknare)LeverantörID(PK) 

(Text)Leverantörnamn 

(Text)Kontaktperson 

(Text)TeleNr 

(Text)Adress 

(Text)Mail 

(Text)Postnummer 

(Text)Ort 

 

T_Fastighet 

(Text)Fastighetsbeteckning(PK) 

(Text)FastighetsTyp(FK) 

(Text)Adress 

(Text)PostNr 

(Text)Namn 

(Tal)Storlek 

(Text)Typ(FK) 

(Text)Ort 

 

T_Rapportering 

(Räknare)RapportID(PK) 

(Datum)Datum 

(Text)Användarnamn 

(Text)Rapportering 

(Text)HyresgästID(FK) 

(Text)Rubrik 

 

T_Lokal 

(Text)ObjektsNummer(PK) 

(Tal)Storlek 

(Valuta)Pris 

(Text)Lokaltyp(FK) 

(Text)Fastighetsbeteckning(FK) 

(Tal)HyresgästID(FK) 

(Ja/Nej)Uthyrd 

 

Relationstabell 

(Räknare)Relationsnyckel(PK) 

(Tal)RapportID(FK) 

(Text)Användarnamn(FK) 

 

T_Användare 

(Text)Användarnamn(PK) 

(Text)Lösenord 

(Text)Förnamn 

(Text)Efternamn 

 

 

T_Avtal 

(Text)AvtalsNr(PK) 

(Hyperlänk)Avtal 

(Text)ObjektsNummer(FK) 

 

T_Lokaltyp 

(Text)Lokaltyp(PK) 

 

T_Ekonomiavtal 

(Text)EkonomiNummer(PK) 

(Hyperlänk)Ekonomiavtal 

(Text)Fastighetsbeteckning(FK) 

 

T_Kontaktperson 

(Räknare)KontaktID(PK) 

(Text)Förnamn 

(Text)Efternamn 

(Text)Telenummer 

(Text)E-mail 

(Tal)HyresgästID(FK) 

(Text)Område 

(Ja/Nej)Aktiv 

 

T_LeverantörAvtal 

(Text)LeverantöravtalID(PK) 

(Hyperlänk)Avtal 

(Text)LeverantörID(FK) 

 

T_Fastighetshistorik 

(Räknare)HistorikID(PK) 

(Datum)Datum 

(Text)Användarnamn 

(Text)Historik 

(Text)Fastighetsbeteckning(FK) 

(Text)Rubrik 

 

T_FastighetsTyp 

(Text)FastighetsTyp(PK) 

 

T_Typ INT / EXT 

(Text)Typ(PK) 

 

T_Leverantörsrapport 

(Räknare)LevRapportID(PK) 

(Datum)Datum 

(Text)Användarnamn 

(Text)Rapportering 

(Text)Rubrik 

(Tal)LeverantörID(FK) 

 

T_Logg 

(Räknare)LoggID(PK) 

(Text)användare 

(Tal)hyresgästid 

(Text)rubrik 

(Text)rapportering 
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Bilaga 3: Koder 

Detta är Visual Basic koderna som vi använt så att det behövs en inloggning till programmet 

och koderna som kräver ett administrativt lösenord, vilket ger tillgång till att hantera användare 

i programmet samt ta bort viss data. 

 

Login kodning 

 

Private Sub Command9_Click() 

    Dim lSearch As String 

 

#Kollar så att användarnamn och lösenord matchar 

    lSearch = "[Användarnamn]='" & Me.txtAnvändarnamn & "' AND [Lösenord] = '" & 

Me.txtLösenord & "'" 

 

#Kollar om användaren finns i databasen 

    If Me.Användarnamn = Me.txtAnvändarnamn And Me.Lösenord = Me.txtLösenord Then 

        gblAnvändarnamn = DLookup("[Användarnamn]", "T_Användare", l_search) 

 

#Stänger loginformuläret 

        DoCmd.Close 

#Öppnar startsida 

        DoCmd.OpenForm "F_Startsida" 

    Else 

#Vid fel 

        MsgBox "Fel lösenord!" 

    End If 

End Sub 

 

Administrativt lösenord för borttagning av data 

 

Private Sub Kommandoknapp37_Click() 

 

 Dim strInput As String 

Dim strMsg As String 

 

Beep 

#Gör ett formulär där man kan mata in lösenordet 

strMsg = "Detta formulär används endast av admin" & vbCrLf & vbLf & "För att komma åt detta 

formulär mata in administratörens lösenord" 

strInput = InputBox(Prompt:=strMsg, title:="Admin lösenord") 

If strInput = "admin" Then 'password is correct 

DoCmd.OpenForm "F_Ta bort Fastighet" 

 

#Om lösenordet är riktigt kommer man in till formuläret för att ta bort 

#Om det inte är riktigt nekas man med en pop-up ruta 

Else 'password is incorrect 

MsgBox "Fel lösenord!" & vbCrLf & vbLf & "Du har inte behörighet att öppna detta formulär" 

 

End If 

End Sub 
 


