
Institutionen för datavetenskap 
Department of Computer and Information Science 

Examensarbete 

MERIT - Utveckling av en webbplatform för Smärt- och 
Rehabiliteringsenheten i Linköping 

av 

Mattias Karlsson & Niklas Larsson 

 

LIU-IDA/LITH-EX-G--10/012—SE 
2010-10-05 

 

Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping, Sweden 

Linköpings universitet 

581 83 Linköping 



MERIT - Utveckling av en webbplatform för Smärt- och Rehabiliteringsenheten i Linköping 

2 

 

Examensarbete 

MERIT 
Min egen rehabilitering på Internet 

 

Utveckling av en webbplatform för Smärt- och 

Rehabiliteringenheten i Linköping 

av 

Mattias Karlsson & Niklas Larsson 
 

LIU-IDA/LITH-EX-G--10/012—SE 

2010-10-05 
 

 
Handledare: Nina Bendelin & Johan Åberg 

Examinator: Johan Åberg 

 



MERIT - Utveckling av en webbplatform för Smärt- och Rehabiliteringsenheten i Linköping 

3 

 

Innehållsförteckning 
 

 

Sammanfattning ................................................................................................................................... 5 

Inledning .............................................................................................................................................. 5 

Motivering ........................................................................................................................................ 5 

Syfte ................................................................................................................................................. 6 

Avgränsningar och direktiv .............................................................................................................. 6 

Akronymer ....................................................................................................................................... 6 

Målgrupp .......................................................................................................................................... 7 

Disposition ....................................................................................................................................... 7 

Uppdelning ....................................................................................................................................... 8 

Bakgrund .............................................................................................................................................. 9 

Uppdragsgivare ................................................................................................................................ 9 

Uppdrag ............................................................................................................................................ 9 

Mål och framtidsplaner .................................................................................................................. 10 

Krav ................................................................................................................................................ 11 

Funktionella krav ....................................................................................................................... 11 

Ickefunktionella krav ................................................................................................................. 16 

Teori ................................................................................................................................................... 17 

Webbutveckling ............................................................................................................................. 17 

Testning .......................................................................................................................................... 19 

Databasdesign ................................................................................................................................ 20 

Versionshantering .......................................................................................................................... 20 

Webbläsare ..................................................................................................................................... 21 

Metod ................................................................................................................................................. 22 

Programmeringsspråk och ramverk ............................................................................................... 22 

Presentationslagret ..................................................................................................................... 22 

Logiklagret ................................................................................................................................. 23 

Datalagret ................................................................................................................................... 27 

CodeIgniter..................................................................................................................................... 27 

Designmönster - MVC (Model View Controller) ...................................................................... 27 

Språkstöd - i18n (Internationalization) ...................................................................................... 30 

Relationsdatabas med objekt - ORM (Object Relational Mapper) ............................................ 31 

Säkerhet ...................................................................................................................................... 32 

Formulär och validering ............................................................................................................. 33 

Testning ...................................................................................................................................... 35 

Ytterligare funktionalitet ............................................................................................................ 35 

Arbetsmiljö..................................................................................................................................... 35 

Kodstil ............................................................................................................................................ 36 

Modell ........................................................................................................................................ 37 

Kontroller ................................................................................................................................... 38 

Vyer ............................................................................................................................................ 41 

Versionshantering .......................................................................................................................... 42 

Övergripande tillvägagångsätt ....................................................................................................... 42 

Plugins ............................................................................................................................................ 44 



MERIT - Utveckling av en webbplatform för Smärt- och Rehabiliteringsenheten i Linköping 

4 

 

Uploadify ................................................................................................................................... 44 

NicEdit ....................................................................................................................................... 45 

Flot ............................................................................................................................................. 47 

Resultat............................................................................................................................................... 48 

Arkitektur ....................................................................................................................................... 48 

Användargränssnitt ........................................................................................................................ 50 

Databas ........................................................................................................................................... 65 

Kodstatistik .................................................................................................................................... 67 

Testning .......................................................................................................................................... 69 

Analys ................................................................................................................................................ 73 

Krav ................................................................................................................................................ 73 

Funktionella krav ....................................................................................................................... 73 

Ickefunktionella krav ................................................................................................................. 75 

Projektanalys .................................................................................................................................. 75 

Slutsats ............................................................................................................................................... 78 

Framtida arbete .................................................................................................................................. 79 

Referenser .......................................................................................................................................... 79 

Tryckta referenser .......................................................................................................................... 79 

Webbreferenser .............................................................................................................................. 79 

Övriga referenser ............................................................................................................................ 83 

 



MERIT - Utveckling av en webbplatform för Smärt- och Rehabiliteringsenheten i Linköping 

5 

 

Sammanfattning 
 

Smärt och rehabiliteringenheten på Universitetsjukhuset i Linköping har efterfrågat en webbapplikation som 

ska fungera som ett supplement till den traditionella rehabiliteringsplanen som finns för att hjälpa patienter. 

Webbapplikationens huvudsakliga mål är att förbereda patienter för kommande rehabilitering och även vara 

ett verktyg för kommunikation och hjälpmedel både under och efter rehabiliteringen. 

 

Vårt examensarbete har gått ut på att utveckla plattformen MERIT, "Min egen rehabilitering på Internet". 

Plattformen är webbaserad och uppbyggd efter MVC mönstret med hjälp av PHP-ramverket CodeIgniter. 

Behandlare har själva möjligheten och ansvaret att skapa det material som ska delgivas patienterna på både 

individuell och gruppnivå. Behandlare har även möjligheten att skapa skattningsverktyg (formulär) som 

denne vill delge patienter. Patienter som loggar in i systemet har möjlighet att ta del av det material som 

behandlare har gett dem eller kommunicera med sin behandlare men det finns även möjlighet för patienter att 

planera sin egen träning och på ett överskådligt sätt se hur träningen ger resultat. 

 

Systemet är uppbyggt med hjälp av moduler för logiskt skilda delar vilket underlättar för implementering av 

ny funktionalitet och expandering i framtiden. Det finns redan planer på att expandera systemet med en mer 

omfattande hantering av skattningsverktyg. 

Inledning 
 

Motivering 

Vera är namnet på den nuvarande webbapplikationen som används idag av uppdragsgivaren för nätbaserad 

rehabilitering. Vera utvecklades då det fanns ett behov att stödja patienter som har gått igenom ett 

rehabiliteringsprogram. Det hade visat sig att trots att många patienter förbättrades med avseende på 

funktionsförmåga och symptom under rehabiliteringstiden så verkade det  vara svårt att bibehålla dessa 

förbättringar efter rehabiliteringsprogrammets slut. Ambitionen med Vera var då att försöka få patienten att 

behålla och sprida de positiva beteendeförändringarna till nya miljöer såsom hemmamiljön och framför allt 

arbetsmiljön efter avslutat rehabiliteringsprogram. 

 

Då Vera har infriat många av de förhoppningar man haft på systemet och att dessutom patienter inte bara 

bibehållit de kunskaper de fått under rehabiliteringsprogrammet utan till och med förbättrat dessa, väcktes 

tanken att utveckla ett komplement till det traditionella rehabiliteringsprogrammet. Att utveckla en 

gemensam webbplattform mellan läkare och patienter sammanföll med att uppdragsgivaren Smärt- och 

Rehabiliteringsenheten fick ett förändrat uppdrag vilket innebar att de patienter som enheten tar emot ska 

vara personer i behov av funktionsförmågehöjande insatser istället för som tidigare då det har varit personer i 

behov av arbetslivsinriktade insatser. Då den nya gruppen patienter medförde större svårigheter att ta sig till 

klinik för behandling kom diskussionen återigen upp om ett nätbaserat alternativ där patient kan följa sin 

rehabiliteringsplan direkt via Internet istället för att lägga tid och energi på att ta sig till och från en klinik. 

 

Ytterligare en faktor som bidragit till behovet av ett nätbaserat alternativ i rehabiliteringsprogrammet är att 
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regeringen har fastslagit en rehabiliteringsgaranti för personer med långvarig värk. Detta har skapat ett behov 

av att undersöka hur man på allra bästa sätt kan göra ett program som hjälper patienten tillbaka till 

arbetslivet. Därför planeras en studie som ska ges till patienter innan de börjar rehabiliteringsprogrammet där 

motivationshöjande insatser ges. Anledningen är att man vill testa om sådana insatser ökar följsamheten av 

programmet samt om det förbättrar utfallet efter avslutat rehabiliteringsprogram. Tanken är att patienter som 

står på väntelistan till att få påbörja sitt rehabiliteringsprogram ska få tillgång till den nya webbapplikationen 

för att konkretisera sina mål för rehabilitering, få tänka över vilken livsinriktning de vill gå i, vilka val 

patienten behöver göra för att närma sig sina mål och att överlag få information och förberedelse inför sin 

rehabilitering.  

 

Webbapplikationen ska fungera som ett komplement till den traditionella rehabiliteringsprogrammet och 

bistå med nätbaserad medling innan, under och efter programmet. (Bendelin, 2010) 

 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att implementera och leverera en komplett webbplattform till Smärt- och 

Rehabiliteringsenheten i Linköping enligt en befintlig kravspecifikation och HiFi prototyp. Syftet med 

webbplattformen är att utöka och underlätta interaktionen mellan patienter och läkare samt att vinster från 

nuvarande program vidmakthålls och förbättras för båda parter. 

 

Syftet med denna rapport är att beskriva den arbetsprocess som leder fram till ovannämnda webbplattform. 

 

Avgränsningar och direktiv 

Vi har relativt fria händer från uppdragsgivaren när det gäller hur implementation och layout av 

webbapplikationen ska utformas. Uppdragsgivarens krav är att vi utvecklar en webbapplikation som följer 

den befintliga kravspecifikation som tagits fram av ett tidigare projektteam. Målet är att uppdragsgivaren ska 

kunna använda och nyttja applikationen när examensarbetet avslutas.  

 

Uppdragsgivaren påpekar vikten av att vi i första hand använder tekniker och program som är så 

kostnadsnåla som möjligt. Om gratisalternativ finns uppmuntras dessa att användas. Det ska finnas 

dokumentation som beskriver applikationen och om hur applikationens olika funktioner fungerar och 

kommunicerar med varandra. 

 

Akronymer 

CSS - Cascading CSS 

CRUD - Create, retrieve, update, delete 

DRY - Dont Repeat Yourself 
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ER - Entity Relations 

HTML - Hypertext Markup Language 

MVC - Model View Controller 

KISS - Keep It Simple, Silly 

PHP - PHP Hypertext Preprocessor 

XML - eXtensible Markup Language 

XHTML - eXtended HTML 

XPATH - XML Path Language 

URL - Uniform Resource Locator 

WYSIWYG - What You See Is What You Get 

JSP - Java Server Pages 

COCOMO - Constructive Cost Model 

CSV - Comma Separated Values 

SQL - Structured Query Language 

SSL - Secure Sockets Layer 

 

Målgrupp 

Denna rapport är utformad och skriven för att personer med väldigt grundläggande datorkunskap ska kunna 

ta del av och förstå dess innehåll, dock för att kunna tillgodose sig all information på ett fullgott sätt bör 

läsaren ha en grundläggande förståelse och kunskap om datorprogrammering och i synnerhet webbinriktad 

programmering och databaskommunikation. 

 

Disposition 

Detta kapitel är ämnad att ge läsaren en överblick över hur denna rapport är utformad. Rapporten består av 8 

kapitel och nedan presenteras varje kapitel och dess innehåll. 

Inledning 

I det inledande kapitlet går vi igenom motiveringen, uppkomsten och syftet med detta projekt samt vilken 

målgrupp rapporten är inriktad emot. 
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Bakgrund 

Kapitel två presenterar uppdragsgivaren och projektet för läsaren och beskriver sedan uppdragsgivarens roll 

och behov av detta projekt och synen på projektets framtid. Här presenteras också projektets befintliga 

kravlista. 

Teori 

Kapitel tre innehåller en sammanfattning av den teori som ligger bakom detta projekt. Denna teori ligger 

sedan som grund när vi beslutar om metoder i kapitel fyra. 

Metod 

I kapitel fyra sammanfattar vi de metoder vi använt och motiverar valet av dessa metoder med hjälp av olika 

typer av jämförelser och teorin från kapitel tre. 

Resultat 

I kapitel fem går vi igenom hur projektet faktiskt blev till slut gällande arkitektur, användargränssnitt, 

databasdesign, testning och kod. 

Analys 

Kapitel sex avhandlar hur väl vi har uppfyllt de krav som funnits från projektets början samt en övergripande 

analys på hur projektet som helhet har gått. 

Slutsatser 

I kapitel sju ges vår slutsats på projektet. 

Framtida Arbete 

Rapporten avslutas med att projektets framtidsutsikter diskuteras. 

 

Uppdelning 

Detta examensarbete har utförts av två studenter på Innovativ Programmeringprogrammet vid Linköpings 

Universitet. Nedan visas grovt hur uppdelning av arbetet har sett ut. 

 

Mattias Karlsson 

• Planering 

• Arbetsmiljö 

• Modulerna meddelanden, forum, veckoplaner 

 

Niklas Larsson 
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• Databas design och implementation 

• Layout 

• Modulerna etapper, resurser, användare, välkomstmeddelanden, nyheter, logg, hjälp och träning 

 

Moduler har uppdaterats och modifierats utav båda studenterna men övergripande ansvar för vardera  modul 

har legat på respektive student. 

Bakgrund 
 

Uppdragsgivare 

Smärt- och Rehabiliteringsenheten på Universitetssjukhuset i Linköping arbetar med utredning och 

behandling av personer med långvarig smärta. Enheten ingår i Smärt- och Rehabiliteringscentrum som är en 

specialistverksamhet inom Östergötlands läns landsting. Inom centrumet finns även mottagningar i Motala 

och Norrköping. Till enheten kommer patienter med långvarig komplicerad smärta via remiss från läkare. 

Smärt- och Rehabiliteringsenheten har ett konsultations- och utbildningsuppdrag gentemot Östergötlands 

läns landstings övriga verksamheter som möter patienter med långvarig smärta. På enheten bedrivs också 

forskning. Det är Smärt- och Rehabiliteringsenheten i Linköping som är uppdragsgivare till detta projekt. 

 

Uppdrag 

Uppdragsgivaren efterfrågar en webbapplikation som ska kunna användas som ett komplement eller 

alternativ till det mer traditionella smärt- och rehabiliteringsprogrammet som finns idag. Projektet ska ingå i 

den satsning uppdragsgivaren gör på nätbaserad rehabilitering. Nätbaserad rehabilitering har i tidigare 

projekt inte bara visat sig vara effektiv för patienten utan även för Smärt- och Rehabiliteringsenheten. 

Genom att tillhandahålla en webblösning blir rehabiliteringen lättare att nå för patienter som bor långt bort 

eller som på grund av funktionshinder har svårt att förflytta sig, det blir lättare att ta kontakt och skapa en 

relation med sjukvårdspersonal samt att väntetider kan bli kortare (Bendelin, 2010).  

 

För uppdragsgivaren innebär webblösningen ett billigare alternativ att tillhandahålla rehabilitering samt en 

möjlighet till att kunna ta emot och erbjuda fler patienter rehabilitering. Det nya projektet har fått namnet 

MERIT, “Min egen rehabilitering på Internet”. 

 

Utvecklingen av MERIT har redan påbörjats. Det finns två resurser som tagits fram för att underlätta 

utvecklingen av webbplattformen: en gedigen kravspecifikation och en HiFi prototyp som beskriver 

applikationens krav och utseende. 
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Mål och framtidsplaner 

Målet med MERIT är att erbjuda ett nätbaserat rehabiliteringsalternativ som inte bara ska göra det lättare för 

patienter utan även underlätta hanteringen av det nya förändrade uppdraget uppdragsgivaren har fått, samt att 

den svenska regeringens rehabiliteringsgaranti kan utföras på bästa möjliga sätt. Genom att patienter på egen 

hand ska kunna upprätthålla sin egen rehabilitering via MERIT hoppas uppdragsgivaren att patientens 

autonomi och upplevelse av att de själva ligger bakom framgångarna kommer att öka deras rehabilitering 

och gör så att de känner att de har större eget ansvar för rehabiliteringen. I slutändan hoppas uppdragsgivaren 

att deras 3 ledord autonomi, självständighet och egen-verkan kan uppnås. 

 

Det finns en önskan från uppdragsgivaren att ta applikationen i drift inom en så snar framtid som möjligt. 

Efter avslutat examensarbete kommer webbapplikationen ägas fullt ut av uppdragsgivaren och möjligheter 

till utökning eller reducering av funktionalitet finns. 
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Krav 

Nedan listas de funktionella och icke funktionella krav som ställs på MERIT. Vissa krav kommer direkt ur 

den tillgängliga kravspecifikationen medan andra är tillagda under utvecklingens gång av uppdragsgivaren 

samt av oss utvecklare för att hålla en hög nivå på applikationens utveckling och underhåll. 

 

Funktionella krav 

 

Grundkrav 
 

1. Användare: 

1.1. Det ska finnas tre olika typer av konton: vanliga användare, behandlare och administratörer. 

1.2 De olika kontotyperna ska ha olika rättigheter i applikationen. 

1.3 Användare ska kunna logga in i applikationen och få tillgång till sin profil och material framtagen 

specifikt för MERIT. 

1.4 Användare ska kunna återfå sitt borttappade lösenord via applikationen. 

1.5 Behandlare och administratörer ska kunna hantera vilka webbsidor en vanlig användare har tillgång 

till. 

1.6 Behandlare ska enbart ha rättigheter att administrera sina specifikt tilldelade användare. 

1.7 Administratörer ska kunna administrera alla delar av webbplatsen förutom en användares 

meddelanden och lösenord. 

1.8 Det är enbart användaren som kan se sitt egna lösenord. 

1.9 Behandlare och administratörer kan generera nya lösenord till en användare. Då ska det tydligt framgå 

att lösenordet är genererat när användaren loggar in. 

1.10 Administratörer ska kunna agera behandlare.  

1.11 Användare ska kunna delas in i olika grupper. 

1.12 Administratörer ska kunna lägga till, ändra och ta bort grupper. 

2. Webbsidor 

2.1. Följande webbsidor ska finnas: Nyheter, Aktuellt, Etapper, Resurser, Användare, Meddelanden, 

Träning, Veckoplaner, Profil, Anslagstavla, Logg, Hjälp 

2.1.1. Nyheter 
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2.1.1.1 Användare ska enbart kunna läsa nyheter. 

2.1.1.2 Behandlare och administratörer ska kunna läsa, lägga till, ändra och ta bort nyheter. 

2.1.1.3 En nyhet ska ha en titel och en text. 

2.1.1.4 En nyhet ska kunna läsas utan att användaren är inloggad. 

2.1.1.5 Nyheterna ska sorteras efter datum. 

2.1.2. Aktuellt 

2.1.2.1 Användare ska få all information om nya aktiviteter som bör utföras rörande etapper, 

kommentarer på etapper, nya resurser, ej utvärderade tränings- och veckomål samt nya 

meddelanden. 

2.1.2.2 Om en användare väljer att inte slutföra alla aktiviteter skall dessa ligga kvar och påminna 

användaren nästa gång användaren loggar in. 

2.1.2.3 Om det inte finns några aktiviteter för en användare skall detta visas med en tydlig text. 

2.1.2.4 Behandlare och administratörer ska få tillgång till information om inlämnade etapper som 

väntar på kommentarer, veckomål som utvärderas, nya meddelanden och nya inlägg till 

anslagstavlan. 

2.1.2.5 Om en behandlare eller administratör inte har något att göra skall detta visas med en tydlig 

text. 

2.1.2.6 Välkomstmeddelanden ska kunna skapas av behandlare och administratörer och delas ut till 

specifika grupper och användare. Om användaren har ett välkomstmeddelande skall detta visas 

under aktuellt sidan. 

2.1.2.7 När användaren har läst välkomstmeddelandet ska användaren kunna dölja meddelandet. 

2.1.3. Etapper 

2.1.3.1 Användare ska enbart kunna se etapper som användaren blivit tilldelad. 

2.1.3.2 Användare ska kunna titta och genomföra en etapp. 

2.1.3.3 Användare ska kunna ge svar på formulär i en etapp. 

2.1.3.4 Om en etapp innehåller flera olika formulär ska en användare kunna svara på samtliga 

formulär. 

2.1.3.5 En etapp kan be stå av en eller flera resurser. 

2.1.3.6 En etapp ska kunna delas in i olika sidor. 

2.1.3.7 Behandlare och administratörer ska kunna dela ut en etapp till en användare. 
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2.1.3.8 Behandlare kan enbart dela ut etapper till användare som tilldelats behandlaren. 

2.1.3.9 Administratörer ska kunna läsa, lägga till, ändra och ta bort etapper. 

2.1.3.10 Administratörer kan dela ut etapper till samtliga användare av applikationen. 

2.1.3.11 Behandlare och administratörer ska kunna kommentera på en användares svar på en etapp. 

2.1.3.12 Behandlare kan enbart svara på de etapper behandlarens användare har svarat på. 

2.1.3.13 Behandlare och administratörer ska kunna be om komplettering på ett etappsvar. 

2.1.3.14 Om en användare får komplettering på ett etappsvar måste detta visas tydligt och 

användaren måste uppdatera sitt svar för att få godkänt på etappen. 

2.1.3.15 En etapp ska kunna markeras som obligatorisk av en administratör. 

2.1.4. Resurser 

2.1.4.1 Användare ska enbart kunna titta på på de resurser som blivit utdelade till användaren. 

2.1.4.2 Behandlare ska kunna dela ut resurser till de användare som tilldelats behandlaren. 

2.1.4.3 Administratörer ska kunna titta på, lägga till, dela ut, ändra och ta bort resurser. 

2.1.4.4 Det ska finnas tre olika typer av resurser: dokument & bilder, strömmar och formulär. 

2.1.4.5 Resurstypen dokument & bilder ska kunna skapas med hjälp av en WYSIWYG editor. 

2.1.4.6 Bilder ska kunna laddas upp och sparas på webbservern via webbapplikationen. 

2.1.4.7 Resurstypen strömmar ska kunna innehålla en eller flera ljud eller videofiler. 

2.1.4.8 Ljud och videofiler ska kunna laddas upp och sparas på webbservern via 

webbapplikationen. 

2.1.4.9 Resurstypen formulär ska skapa ett dynamiskt formulär utifrån administratörens önskemål. 

2.1.4.10 Formulär ska innehålla korrekt HTML syntax. 

2.1.4.11 Formulär ska kunna postas och valideras korrekt enligt de valideringsregler som används i 

formuläret. 

2.1.4.12 Det ska finnas minst 5 olika typer av formulärsfält att välja bland: input, textarea, radio, 

checkbox och select. 

2.1.4.13 Det ska finnas ett bibliotek av bilder, ljud och video som går att administrera av en 

administratör. 

2.1.5. Användare 
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2.1.5.1 Denna sida ska ingen vanlig användare kunna komma åt. 

2.1.5.2 Behandlare ska kunna se alla de användare de har blivit tilldelade. 

2.1.5.3 Behandlare ska kunna ändra på en användares inställningar så som användarnamn, 

lösenord, namn, epost, grupptillhörighet, användartyp samt status. 

2.1.5.4 Behandlare ska kunna administrera en användares webbsiderättigheter. 

2.1.5.5 Behandlare och administratörer ska kunna automatgenerera ett nytt lösenord till en 

användare 

2.1.5.6 Administratörer ska kunna lägga till, ändra och ta bort samtliga användartyper som finns i 

systemet. 

2.1.5.7 Det ska inte finnas någon registreringssida. 

2.1.6. Meddelanden 

2.1.6.1 Användare ska enbart kunna skicka meddelanden till sin behandlare. 

2.1.6.2 Användare ska kunna läsa meddelanden 

2.1.6.3 Behandlare och administratörer ska kunna skicka meddelanden till alla användare och 

grupper 

2.1.6.4 Meddelandet ska kunna skickas till flera personer samtidigt och på så vis skapa en 

konversation mellan flera parter 

2.1.6.5 Varje meddelande ska ha en historik så man kan följa en konversation från början. 

2.1.6.6 Nya meddelanden ska visas på Aktuellt sidan. 

2.1.7.  Träning 

2.1.7.1 Behandlare och administratör ska kunna sätta upp träningsmål för en specifik användare. 

2.1.7.2 Användare ska själva kunna skapa ett nytt träningstillfälle. 

2.1.7.3 Användare ska kunna utvärdera sina träningstillfällen. 

2.1.7.4 Användare ska kunna se en graf över sitt välbefinnande kopplat till träningen. 

2.1.7.5 Användare ska kunna uppdatera träningsmål. 

2.1.7.6 Användare ska kunna välja ett träningsmål att arbeta mot. 

2.1.7.7 Användare ska kunna ändra och ta bort träningsaktiviteter som inte är utvärderade. 

2.1.8. Veckoplaner 
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2.1.8.1 Användare ska kunna ange en personlig vision gällande sin rehabilitering för kommande 

vecka. 

2.1.8.2 Användare ska kunna ange steg som ska tas för att nå visionen 

2.1.8.3 För varje ny vecka ska användare kunna utvärdera föregående vecka med text och med 

"bullseye" 

2.1.8.4 Användare ska kunna se en graf över deras utveckling 

2.1.9. Profil 

2.1.9.1 Användare ska kunna se vilka personuppgifter som är sparade gällande användaren. 

2.1.9.2 Användare ska kunna ändra sitt lösenord. 

2.1.9.3 Användare ska kunna ändra sin e-post. 

2.1.10. Anslagstavla 

2.1.10.1 Användare ska kunna posta anslag för att komma in kontakt med andra användare 

2.1.10.2 Användarinlägg måste godkännas av en moderator eller administratör innan de syns på 

anslagstavlan. 

2.1.10.3 Moderatorer och administratörer ska kunna posta anslag för att nå ut med generell 

information som rör alla användare. 

2.1.11. Logg 

2.1.11.1 Administratörer ska kunna se en lista över alla händelser som sker på webbplatsen 

2.1.11.2 Administratörer ska kunna se alla händelser kopplat till en specifik användare 

2.1.12. Hjälp 

2.1.12.1 Användare ska kunna hitta information om hur webbapplikationen ska användas. 

2.1.12.2 Administratörer och behandlare kan lägga till, redigera och ta bort hjälp information. 

2.1.12.3 Det ska finnas olika typer av hjälp information beroende på om den inloggade användaren 

är en vanliga användare, behandlare eller administratör. 

2.1.12.4 Användare ska enbart kunna läsa hjälp information. 
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If possible krav 
 

3. Persondata 

3.1. Kunna spara och hantera persondata på ett säkert sätt (SSL) 

4. Sammankoppling 

4.1 Koppla ihop MERIT applikationen med andra system tillhörande E-Vård så enbart en inloggning 

krävs för att använda ett antal separata applikationer. 

 

Ickefunktionella krav 

 

Grundkrav 
 

5. Kod 

5.1 Tydlig struktur och kodstil. 

5.2 Följa det valda ramverkets rekommendationer. 

6. Test 

6.1 Det ska finnas automatiserade tester som testar applikationen. 

6.2 Samtliga automatiserade tester ska vara godkända. 

6.3 Testkod och testdata ska vara separerat från huvudapplikationen. 

7. Applikationen 

7.1 Ska fungera i webbläsarna Firefox 2+ samt Internet Explorer 7+ 

7.2 Ska validera och sanera alla data postat via applikationen. 

7.3 Ska testas av fysiska testpersoner. 
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Teori 
 

Webbutveckling 

Styrkan med att utveckla en webbapplikation istället för ett program är att användaren av applikationen 

endast behöver en webbläsare för att kunna ta del av den information man vill tillhandahålla. Då i princip 

alla persondatorer som finns idag har en webbläsare installerad redan vid köp innebär detta att användaren 

inte behöver ladda ner eller installera något extra program för att kunna använda en webbapplikation. 

Användaren öppnar sin webbläsare och anger den webbadress användaren vill nå. En webbserver någonstans 

i världen svarar på användarens förfrågan och skickar ett svar i form av en webbsida som visas i användarens 

webbläsare. 

 

I samma takt som Internet har vuxit sig större och större har allt fler olika typer av tekniker och 

programmeringsspråk tagits fram för att hantera de nya problem och krav som uppkommit. Idag finns det 

således många olika typer av skriptspråk/programmeringsspråk för att lösa olika typer av problem som 

uppstår när man utvecklar webbapplikationer. Vi ska ta en titt på vilka olika typer av språk som används för 

att generera en webbsida i nedanstående stycken. 

 

För att deklarera eller märka upp stommen till en webbsida används HTML
1
 eller XHTML

2
. Dessa språk ger 

möjlighet till att strukturera upp en webbsida i olika delar så som rubriker, stycken, listor och formulär. Det 

ger även tillgång till att kunna länka ihop bilder och andra webbsidor med varandra. Idag finns det olika 

versioner av HTML och XHTML som skiljer sig något sinsemellan, mer information om detta hittas i 

referenslistan. Alla webbsidor som finns idag använder någon typ av (X)HTML i grunden. (Schafer. 2008; 

Wikipedia HTML. 2010) 

 

Då HTML endast deklarerar upp en webbsidas grundstomme och kan visa statiska texter och bilder behövs 

det fler programmeringsspråk för att göra en webbapplikation mer dynamisk och levande. För att kunna 

formge, färgsätta och framhäva en webbapplikations design används ett språk som heter CSS
3
. Med hjälp av 

CSS kan vi sätta bakgrundsfärger, positionera element, ändra textstorlekar, justera text detaljer m.m. Det 

används för att hantera utseende och formatering av en webbsida helt enkelt. CSS kan skrivas i samma 

dokument som HTML men detta anses som en "bad practise". Istället separerar man vanligtvis dessa två 

språk i olika filer och inkluderar de CSS man är intresserad av i HTML dokumenten. Denna separation kan 

förbättra tillgänglighet, bli mer flexibelt och framför allt göra det möjligt att dela på gemensamma 

utseendemallar utan att upprepa kod. (Schafer. 2008; Olsson and O'Brien. 2008) 

 

                                                 
1 Hypertext markup language 
2 Extended HTML 
3 Cascading stylesheets 
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För att få en webbsida dynamisk används två olika typer av språk: serversidespråk och clientsidespråk. Ett 

serversidespråk är ett koncept där kod exekveras på en webbserver. Vanligtvis används det för att 

tillhandahålla interaktiva webbsidor som har ett gränssnitt mot en databas eller liknande. När en användare 

gör en förfrågan till webbservern exekveras kod direkt på webbservern och kan därmed filtrera eller lägga till 

information beroende på användarens förfrågan och rättigheter. Ett clientsidespråk å andra sidan exekveras i 

den webbläsare som användaren använder. Det innebär att när användaren ställer en förfrågan till 

webbservern och får ett svar. Detta kan sedan manipuleras och ändras på via ett clientsidespråk. (Wikipedia 

Client-side Scripting 2010; Wikipedia Server-side Scripting 2010) 

 

En tydlig effekt av att serversidekod exekveras på en webbserver är att det inte finns någon möjlighet för 

användaren att se den källkod som exekveras på servern vilket går med ett clientsidespråk. 

 

Förutom de språk som krävs för att generera en webbapplikation behöver man någon typ av lagring, 

någonstans måste man kunna spara undan information som ska presenteras för användarna. Detta kan vara i 

form av en databas, XML
4
-fil, CSV-fil eller liknande. Oavsett hur man vill spara data används oftast 

ytterligare ett språk för att hämta, uppdatera och ta bort data. MySQL
5
-databasen använder sig till exempel 

av SQL medan uppslag i ett XML-dokument kräver kunskaper om XPATH
6
. 

 

Alla dessa olika typer av språk och delar brukar delas upp i tre olika lager: presentationslager, logiklager och 

datalager. Då det är webbläsaren som i slutändan visar upp någonting för användaren och tar emot 

användarens interaktioner placeras den i presentationslagret. I presentationslagret ingår språk såsom HTML, 

CSS och andra clientsidespråk. Logiklagret, mellanlagret, är motorn som exekverar dynamiskt innehåll 

vilket sker på webbservern. Här finns en mängd olika typer av serversidespråk: PHP
7
, JSP

8
, Python, Ruby, 

C# m.fl. Det sista lagret, datalagret, består av det lagringsalternativ man valt, vanligtvis används en databas 

av typen MySQL när det gäller webbapplikationer då MySQL är gratis och stöds av många olika 

programmeringsspråk. Denna uppdelning är inte särskilt strikt utan kan anpassas för att hantera den specifika 

uppgift man ställs inför, vissa webbapplikationer kanske inte kräver ett datalager medan en annan kräver 

ytterligare två lager utöver dessa tre. Uppdelningen i lager gör att man får en enkel men tydlig struktur. Ett 

team av designers kan arbeta med presentationslagret medan ett annat team utvecklar logiklagret till 

exempel. (Wikipedia Mulitier architectur 2010; Wikipedia Web Application Framework 2010) 

 

Nu när vi har en grov sammanfattning av de olika typer av programmeringsspråk som används när man 

utvecklar webbapplikationer kan vi gå djupare in på vardera lager och titta på vilka alternativ vi har att välja 

bland när vi ska utveckla MERIT, detta görs under avsnitt "Metod".  

 

                                                 
4 Extensible markup language 
5 Structured query language 
6 XML Path (language) 
7 (PHP) Hypertext Preprocessor 
8 Javascript server pages 
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Testning 

Genom att genomföra olika typer av tester och kontroller av en applikation ges inte bara en bild av 

applikationens kvalité utan även möjligheter till att uppskatta hur väl produkten fungerar just för stunden och 

vilka problem och risker som utvecklingen av produkten står inför. 

 

Precis alla fel kan kan vara svårt att identifiera enbart med hjälp av tester, dock så kan tester hjälpa oss att 

påvisa att applikationen iallafall har den funktionalitet som efterfrågas i applikationens kravspecifikation, 

och att denna funktonalitet fungerar med ett fullgott resultat. 

 

Det finns olika typer av tester som brukar delas upp i två olika kategorier: funktionell testning och 

ickefunktionell testning. Funktionell testning är tester som kontrollerar en viss funktion. Funktionella tester 

brukas kunna hämtas direkt via kravspecifikationer eller användarfall. De tenderar att svara på frågor så som 

"kan användaren göra detta", "uppfyller den här funktionen det vi vill?" och liknande. 

 

Ickefunktionella tester är motsatsen till funktionella tester. Det är tester som inte direkt kan läsas av i ett krav 

eller användarfall utan de handlar mer om tester rörande skalbarhet, säkerhet, användarbarhet och dylikt. 

Testerna svarar på frågor så som "hur många användare kan använda systemet?" och "hur säker kan vi göra 

denna applikation?". 

 

Förutom dessa två stora indelningarna brukar testernas typ identifieras också. Dessa olika typer av tester 

opererar på olika nivåer i applikationen och kan även testa olika delar av applikationen, stora som små. Det 

finns en hel drös med olika test-typer. Nedan tar vi upp de tre vanligast test-typerna. Testning ger inte bara 

en trygghet för den applikation man utvecklar utan ger konstant feedback på hur applikationen fungerar och 

mår för tillfället. 

 

Enhetstestning 
 

Hänvisar till tester som verifierar att mindre delar av en applikation så som klasser och funktioner utför de 

uppgifter de har tilldelats och utför dessa som förväntat. En funktion kan ha flera tester kopplade till sig för 

att fånga in alla möjliga fall som funktionen ska kunna hantera. Enhetstestning används för att säkerställa att 

de byggstenar en applikation använder sig av är korrekta.  

 

Integrationstest 
 

Dessa tester ska testa gränsnittet mellan olika komponenter i applikationen. Komponenterna som testas här 

har fördelaktigen enhetstestats innan integrationstesten påbörjas. Genom att testa flera komponenter kan man 

via integrationstest testa större delar av en applikation än vid enhetstestning. 
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Systemtest 
 

Används när ett fullständigt integrerat system ska kontrolleras att det uppfyller de krav som blivit uppsatta. 

Systemtest innefattar därmed alla komponenter i ett system som har godkänts av integrationstesterna. 

(Naik and Piyu 2008; Jorgensen 2008; Wikipedia Software Testing 2010) 

 

Databasdesign 

Oavsett vilken typ av lagringsalternativ man tänker använda sig av måste en detaljerad design över de 

 datastrukturer som kan tänkas användas tas fram. Att ta fram en databasdesign innefattar en process som ska 

se till att ta fram en datamodell som kan hantera den tänkta applikationen och dess krav. Datamodellen ska 

innehålla alla de parametrar som kan behövas för att tillhandahålla specifika funktioner i applikationen. 

 

Rent konkret innebär detta att om man till exempel använder en relationsdatabas så beskriver man tabeller, 

attribut och vyer i detalj medan i en objekt databas mappas attribut och fält direkt till befintliga klasser och 

variabler. Det kan även innebära att man beskriver frågor som ska kunna besvaras av databasen. 

Datamodellen ska beskriva information så som relationer mellan olika tabeller, primärnycklar, datatyper 

m.m. 

 

Oberoende av vilken databasmodell man använder måste man se till att dataintegriteten vidbehålls vid 

insättning, uppdateringar och borttagningar. För relationsdatabaser finns det metoder för att se till att data 

inte tappas eller förstörs. Detta görs med hjälp av normalisering av de tabeller man skapar. 

 

För att underlätta arbetet med datamodeller finns det idag flera olika typer av hjälpprogram som tillåter oss 

få en övergripande bild av den datamodell som tas fram och sedan exportera denna datamodell till en 

fullfjädrad databas. (Wikipedia Database Design 2010) 

 

Versionshantering 

Oavsett om man utvecklar en stor eller liten applikation med ett fåtal eller många medarbetare är det alltid 

viktigt att ha full kontroll över de filer och material som ingår i projektet. Oftast innefattar en applikation inte 

bara kodfiler utan även bilder, pdf-filer och annan information. Tillägg, ändringar och borttagning av 

kodbitar och/eller filer kan göra det svårt att ha den koll som krävs för att få ett projekt i hamn, speciellt om 

det är ett flertal olika personer som arbetar med samma del av en applikation. Utan tvekan vill man undvika 

att spara över någon annans arbete.  

 

För att hantera alla dessa filer på ett smidigt och bra sätt bör man använda ett versionshanteringsprogram. 

Versionshanteringsprogrammet hanterar förändringar i filer. Förändringarna identifieras vanligtvis genom ett 
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nummer eller bokstäver så som versionsnummer eller reviderings nivå. När en ändring görs i en fil sparas 

inte bara ändringen utan även en tidsstämpel och vilken person som utförde ändringen. Detta innebär att vi 

kan jämföra, återställa och i vissa fall slå samman filer som har olika versionnummer. Vi kan även följa vem 

i projektet som utfört en ändring. 

 

Versionshantering kan köras som fristående applikationer men de finns även som inbyggda 

versionshanteringssystem i olika ordbehandlare, kalkylblad och i content management systems. (Wikipedia 

Revision Control 2010). 

 

Webbläsare 

Om man ska utveckla en webbapplikation liknande MERIT som ska användas av en mängd olika personer 

med olika erfarenheter av datorer och Internet får man vara försiktigt. Trots att det finns en mängd fördelar 

med att utveckla applikationer i form av webbsidor uppstår det ändå stora problem. En webbsida måste 

tolkas på något vis för att informationen ska nå användaren. Denna tolkning görs, oftast, av en webbläsare 

som till exempel Internet Explorer, Firefox eller Chrome. Tyvärr följer inte alla webbläsare den standard 

som finns tillgänglig utan de lever sina egna liv och gör lite som dom vill. (Wikipedia Cross-browser 2010) 

 

Som tur är blir felen sällan allt för komplicerade. De fel som kan uppstå beror på hur olika webbläsaren 

tolkar bland annat CSS och Javascript kod. Då vi använder CSS för att formatera och presentera webbsidor 

på ett fint sätt innebär detta att webbsidorna kan se olika ut beroende på vilken webbläsare man använder. 

Om vi skulle ta bort CSS helt från vår applikation skulle vi vara relativt säkra på att informationen som ges 

når användaren, däremot skulle vi  kunna ha en väldigt tråkig och ful webbplats.  

 

För att kunna tillhandahålla information och använda CSS innebär det att webbapplikationen måste testas i 

de allra vanligaste webbläsarna som finns. Detta måste testas manuellt. Även om en webbsida kan se lite 

konstig ut om webbläsaren inte tolkar koden rätt så är det sällan informationen på webbsidan inte kan nås.  

 

Värre är det med Javascript. Då Javascript körs lokalt i användarens webbläsare är det jätteviktigt att 

webbläsaren stödjer den typen av Javascript vi använder. Vi skulle kunna ta bort all Javascript och låta 

servern bearbeta all data en användare av applikationen arbetar med. Det skulle innebära mycket mer arbete 

för servern och responsen mellan det användaren utför och resultatet av det skulle ta mycket längre tid än om 

vi använde Javascript. 

 

Det finns olika metoder för att se till att Javascript fungerar i alla tänkbara webbläsare. Antingen får man 

testa hela webbapplikation i de webbläsare man anser ska kunna hantera webbapplikationen eller så väljer 

man att använda ett Javascriptsbibliotek. 
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Metod 
 

För att kunna fatta de beslut vi står inför måste ett antal olika aspekter räknas in som inte bara bestäms 

utifrån vår egen situation utan även uppdragsgivarens. Då det redan finns en gedigen kravspecifikation och 

Hifi prototyp så vet vi vilka krav och önskemål webbapplikationen ska uppfylla. Vi vet vad som ska göras, 

nu ska vi ta reda på hur vi ska göra det på bästa sätt. Vi måste ta fram metoder och arbetsprocesser som tar 

hänsyn till vår kunskap, uppdragsgivarens kunskap, utvecklingskostnad, underhållskostnad, de olika 

programmeringsspråkets egenskaper samt testmöjligheter.  

 

En webbapplikation kan utvecklas på ett näst intill oändligt antal sätt där vissa är mer attraktiva än andra. Vi 

vill ha en stabil och säker utvecklingsmiljö som inte bara gör det enkelt och smidigt för oss att utveckla och 

arbeta utan även en miljö där uppdragsgivaren kan få insyn under arbetets gång och efter projektet kunna ta 

över och vidareutveckla webbapplikation om så önskas. 

 

Programmeringsspråk och ramverk 

Då vi tidigare i kapitlet Teori gick igenom de olika lagren som används vid webbutveckling går vi här åter 

igenom de tre olika lagren men fokuserar på beslut som rör vilka programmeringsspråk och ramverk som vi 

kommer att använda. 

 

Presentationslagret 

Presentationslagret består som tidigare nämnt av de språk och hjälpmedel som gör det möjligt för en 

användare att se något på sin skärm och kunna interagera med det. Här ingår HTML, CSS och 

clientsidespråk. Då det inte finns något alternativ till varken HTML eller CSS kommer dessa två märkspråk 

att användas i utvecklingen av MERIT för att deklarera upp strukturen och kunna formge våra webbsidor. 

Clientsidespråk som är tillgängliga för webbutveckling är Javascript och VBScript. Javascript utvecklades av 

Netscape från allra första början medan VBScript kommer från Microsoft. Under årens lopp har Javascript 

lyckas sprida sig och stöds idag av de flesta stora webbläsare medan VBScript bara fungerar i Microsofts 

egna webbläsare Internet Explorer. Valet gällande clientsidespråk blir således enkelt, vi satsar på Javascript 

då vi inte enbart fokuserar på webbläsaren Internet Explorer. 

 

Trots att Javascript stöds av de populäraste webbläsarna stöter vi ändå på patrull. Då Javascript-kod 

exekveras på användarens egna webbläsare kan vi inte vara 100% säkra på att koden uppför sig lika på olika 

webbläsare. Webbläsarna har utvecklats av olika utvecklingsteam och följer olika typer av standarder, eller 

inga standarder alls i vissa fall. Läs mer om detta problem under kapitlet "Teori", avsnitt "Webbläsare". För 

att hantera detta problem finns det en handfull Javascriptbibliotek tillgängliga. Dessa bibliotek har generellt 

som uppgift att inte bara underlätta processen med att skriva Javascript kod utan även att tillhandahålla kod 
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som ska stödjas och fungera i olika webbläsare. Att inte välja att utveckla med ett Javascriptbibliotek innebär 

att mer tid krävs för att testa funktionalitet i olika webbläsare vilket innebär att det finns mindre tid till att 

faktiskt utveckla ny kod. Nedan finns en överblick över ett par Javascriptbibliotek vi har tittat på. 

 

 jQuery MooTools Prototype Google Web Kit 

Ajax Ja Ja Ja Ja 

JSON Ja Ja Ja Ja 

Visuella effekter Ja Ja Ja Ja 

Animationer Ja Ja Ja Ja 

Formulärsvalidering Ja Ja Ja Ja 

Rich text editor Ja Ja Ja Ja 

Händelsehantering Ja Ja Ja Ja 

Tabell 1 

(Google Web Kit 2010; jQuery 2010; MooTools 2010; Prototype 2010; Wikipedia Comparison of Javascript frameworks 2010) 

 

Som vi ser innehåller Javascriptbiblioteken sinsemellan snarlik funktionalitet och mycket handlar istället om 

tycke och smak gällande kodstil och formattering. Då samtliga bibliotek uppfyller de funktionella kraven och 

är gratis återstår bara aspektet av vår respektive uppdragsgivarens kunskapsnivå. Uppdragsgivaren har ingen 

erfarenhet av något av alternativen och då vi har tidigare erfarenhet av jQuery faller valet på detta Javascripts 

bibliotek.  

 

jQuery är ett av de populäraste Javascriptbiblioteken (Ajaxline 2009). Det är mycket väldokumenterat och 

det finns en stor användarbas som är aktiva med att testa och uppdatera biblioteket kontinuerligt. På grund av 

den stora användarbasen finns det en stor mängd plugins tillgängliga till jQuery som kan utnyttjas fritt. 

jQuery har ett bra motto som går ut på att skriva Javaskriptkod ska vara kul. Detta försöker de göra genom 

att ta vanliga, repetitiva uppgifter och göra dom kortare, smartare och lättare att förstå. 

 

Logiklagret 

Logiklagret består av serversidespråk och hjälpmedel som ser till att strukturera upp och fylla i ett begärt 

HTML-dokument med efterfrågad information som skapats dynamiskt i logiklaget och som möjligtvis 

hämtats från datalagret. Eftersom server-side kod exekveras på servern har man stora möjligheter att filtrera 
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och skräddarsy svaret tillbaka till webbläsaren baserat på användarens krav, rättigheter och förfrågningar. 

Det finns en hel uppsjö av olika serversidespråk att välja bland när man utvecklar för webben. Några av 

dessa är som, tidigare nämts, PHP, C#, Python och Ruby. Det finns givetvis fler programmeringsspråk att 

titta på men dessa fyra är alla helt eller till stor del anpassade eller framtagna för att tillhandahålla goda 

möjligheter att utveckla webbapplikationer. 

 

Tre av dessa programmeringsspråk ingår i större ramverk som utvecklats specifikt för att ge en bra 

grundstomme och struktur vid utveckling av webbapplikationer. Ett ramverk kan ses som en separat 

applikation som tillhandahåller en miljö av olika hjälpmedel, plugins och bibliotek som man sedan utvecklar 

sin egen applikation i. Styrkan med att använda ett ramverk kontra skriva all kod själv är att de 

grundläggande och de vanligaste funktionerna så som databashantering, säkerhet, cachning, template system, 

formulärsvalidering m.m. redan finns och är noggrant testade och beprövade. Tanken bakom ett ramverk är 

att du som programmerare ska kunna koncentrera dig på att lösa problem kopplade till din uppgift och 

ingenting annat. Många ramverk lyfter även fram principer så som DRY, don't repeat yourself, och KISS, 

keep it simple stupid vilket ger ytterligare struktur och mer överblick av en applikation.  

 

Av våra alternativ är det C# som ingår i Microsofts .NET ramverk, Python som byggt upp ramverket Django 

samt Ruby som ingår i ramverket kallat Ruby on Rails. PHP kan i detta sammanhang ses som ett 

programmeringsspråk där det enkelt går att skapa webbsidor utan ett ramverk. Skulle det vara av intresse att 

använda ett ramverk vid utveckling med PHP finns även den möjligheten. Den stora skillnaden mellan PHP 

och de andra programmeringsspråk är att med de andra tre språken följer ett ramverk medan med PHP har 

man en möjlighet att utveckla webbapplikationer utan ramverk och det finns möjligheter att använda 

ramverk. 

 

Samtliga fyra programmeringsspråks alternativ uppfyller vårt projekts karaktärsdag och ger oss möjlighet att 

uppfylla samtliga krav som ställs på webbapplikationen. De har också tillgång till egna testmiljöer där vi kan 

testa och utvärdera vår produkt. Det enda alternativet som faller bort här i början är Microsofts .NET 

ramverk och detta på grund av utvecklingskostnader. Det beror inte på att .NET ramverket kostar pengar 

utan att det kräver en utvecklingsmiljö med Microsoft produkter vilka inte är gratis. Kvar på vår list är då 

PHP, Ruby och Python. Då finns det enbart en enda kriterie kvar nämligen vår kunskap samt 

uppdragsgivarens kunskap. Både vår och uppdragsgivarens kunskapsnivå är högst inom PHP så vi väljer 

detta serversidespråk för att utveckla MERIT. Ruby och Python kan verka mer spännande och intressanta att 

arbeta i dagens läge men detta beslut handlar mer om att välja ett programmeringsspråk som uppfyller 

projektets krav och där vi som utvecklare kan lägga tiden på att utveckla projektet istället för att lägga ner tid 

på att lära oss nya och spännande programmeringsspråk. 

 

Som nämnts ovan så medföljer inte ett ramverk med PHP. Frågan om man ska använda ramverk eller inte är 

en sådan fråga som ger olika svar beroende på vem man frågar. En mindre webbapplikation kanske inte 

behöver använda sig av ett ramverk då ramverket i sig blir så pass mycket större i storlek och då 

funktionaliteten ramverket tillhandahåller möjligtvis inte kommer till nytta men vid större projekt så som 

MERIT kan ett ramverk underlätta utvecklingsprocessen enormt mycket. Då PHP inte heller är ett 
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programmeringsspråk som påtvingar en kodstil eller riktlinjer utan låter varje enskild programmerare hitta 

sin egna stil och kodsätt gör att man kan bli inkonsekvent och slarvig. Detta kan innebär att uppstarten av ett 

projekt kan ta lång tid då det krävs att man noggrant innan projektet startar vet hur olika delar ska se ut och 

hur de ska användas i detalj. Då även vi behöver ha en övergripande överblick av applikationen vill vi vara 

mer öppna för förändringar av applikationen under utvecklingsgång men fortfarande behålla en tydlig 

struktur. Detta kan ett ramverk hjälpa oss med. 

 

Vi väljer därför att titta på de ramverk som finns för PHP. Vi har en tidsbegränsning på projektet och har inte 

tid att utveckla ett eget ramverk och ibland känns det onödigt att uppfinna hjulet igen. Då ramverk dessutom 

underlättar och strukturerar upp vårt arbete ser vi detta enbart som positiva effekter. Vi har tittat på följande 

ramverk: 

 

CakePHP är baserat på samma principer som Ruby on Rails och fokuserar tydligt på att snabbt kunna skapa 

webbapplikation enligt "rapid development" idéen. Det ska helt enkelt inte ta så lång tid att utveckla de 

applikationer man arbetar med. CakePHP kräver inge djupare kunskap av PHP utan passar både nybörjare 

och mer avancerade användare. (CakePHP 2010) 

 

CodeIgniter är känt för att det är användarvänligt, enkelt och snabbt. Det lämnar ett litet fotavtryck efter sig 

men erbjuder ändå en mängd bibliotek och plugins som underlättar utvecklingsprocessen. CodeIgniter ses 

som ett bra alternativ att börja med som nybörjare. (CodeIgniter 2010) 

 

Symfony är till skillnad från CodeIgniter mer inriktat på avancerade utvecklare som utvecklar stora, 

kraftfulla applikationer. Symfony har också tillgång till ett stor bibliotek men tappar tyvärr poäng då det 

anses vara långsamt gentemot de andra alternativen. (Symfony 2010) 

 

Zend framework är ett robust ramverk med stöd för det mesta för att hantera massiva företagsapplikationer. 

Det kräver en hel del kunskap om PHP och det anses inte lika lätt att sätta sig in i. Zend framework kallas 

även "The PHP Company" då det är det officiella ramverket för PHP. (Zend  Framework 2010) 

 

Nästa figur listar ramverken med respektive funktionalitet som vi ser oss behöva utifrån de krav som finns på 

applikationen. (Reyes 2009)



MERIT - Utveckling av en webbplatform för Smärt- och Rehabiliteringsenheten i Linköping 

26 

 

 

 CakePHP CodeIgniter Symphony Zend framework 

MVC Ja Ja Ja Ja 

i18n Ja Ja Ja Ja 

ORM Ja Ja Ja Ja 

Testmiljö Ja Ja Ja Ja 

Säkerhet Ja Ja Ja Ja 

Formulärsvalidering Ja Ja Ja Ja 

Moduler Ja Ja Ja Ja 

Tabell 2 

(Wikipedia Comparison of web application frameworks 2010) 

 

Tabellen ovan låter oss inte utesluta eller välja något ramverk på rak arm. Alla PHP ramverk tillhandahåller 

liknande funktionalitet och skulle mycket väl kunna hjälpa oss att utveckla MERIT. I slutändan görs beslutet 

på egna preferenser, smak och tycke. Vi har inte gjort en grundlig utvärdering av ramverken utan enbart 

försökt installera och bygga en lätt testmodul i vardera ramverk. Utifrån denna ytliga process kom vi fram till 

följande resultat där 1 är sämst och 5 är bäst: 

 

 CakePHP Zend framework Symphony CodeIgniter 

Dokumentation 4 5 3 5 

Installation 4 2 4 5 

Tillgängliga bibliotek 3 5 3 5 

Tabell 3 

CakePHP  anser vi ha en bra dokumentation med hjälp av en stor användarbas, enkel och smidig installation 

samt en helt ok samling tillgängliga bibliotek. Har inget som sticker ut varken positivt eller negativt. 

Zend framework är ett omfattande ramverk med stor dokumentation som täcker det mesta som kan vara värt 

att veta om ramverket och dess funktionalitet samt tillgängliga bibliotek. Det som är negativt med Zend är 
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den relativt krångliga installationen. Ramverket kräver att användaren konfigurerar källmoduler i PHP på 

servern. Detta i sig är egentligen inte så krångligt, men då inget annat av de ramverk vi tittade på kräver detta 

så drogs betyget ner.  

Symphonys dokumentation kändes lite rörig och svår att överblicka. Dess installation är det inga problem 

med om man bara har lite vana av att använda en terminal. Ramverket har en bra samling bibliotek i vårt 

tycke.  

Och till sist CodeIgniter. Av detta snabba test uppfyller CodeIgniter våra behov bäst. CodeIgniter är väldigt 

bra dokumenterat, har en stor användarbas att vända sig till vid behov av hjälp samt att det innehåller den 

funktionalitet vi ser oss behöva, CodeIgniter har inbyggt stöd för bland annat databasmoduler, 

formuläsvalidering, flerspråkighet och testmiljöer, vilket är några av de hjälpfunktioner vi ser mest nytta i att 

få gratis. Den lätta och tydliga dokumentationen kommer även betyda mycket då även uppdragsgivaren ska 

kunna sätta sig in i applikationen och om så önskas även vidareutveckla den.  

 

Datalagret 

Datalagret ska hantera vårt lagringsalternativ. Då vi kommer spara mycket data kommer vi använda en 

databas för att enkelt hämta, lägga till, uppdatera och ta bort data. Databastypen som rekommenderas av 

CodeIgniter är MySQL och då vi har tidigare erfarenheter av MySQL samt att det är gratis och kraftfullt 

uppfyller det alla våra kriterier och därmed väljer vi detta alternativ utan att titta på andra databasalternativ. 

 

CodeIgniter 

De krav vi ställde på det PHP ramverk vi valde var bland annat MVC
9
 mönster, i18n

10
, ORM

11
, formulär 

validering, säkerhet och möjligheten att bygga ut ramverket med egna eller externa klasser. Nedan följer en 

förklaring till varför dessa krav angavs. 

 

Designmönster - MVC (Model View Controller) 

MVC är ett arkitekturmönster vars syfte är att separera applikationslogik och underliggande data från 

användargränssnittet. Detta innebär att vi kan utveckla, testa och underhålla olika delar av webbsidan 

oberoende av varandra. Detta blir extra användbart när en applikation växer och innehåller allt mer data, 

logik och gränssnitt då vi får en naturlig struktur på applikationen. MVC mönstret liknar den uppdelningen 

vi redan gjort med presentationslager, logiklager och datalager. (Martin Fowler, 2003) 

 

Model eller Modell representerar de datastrukturer och data som applikationen använder sig av. En modell 

                                                 
9 Model view controller 
10 Internationalization 
11 Object relational mapper 
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kan tillhandahålla funktioner för att hämta, lägga till, uppdatera och ta bort information från till exempel en 

databastabell eller innehålla liknande operationer för en XML eller CSV
12

-fil. Även avancerade algoritmer 

placeras här. Modellen kan likna datalagret i den mening att det är via Modellen som den rådata som 

används i applikationen tillhandahålls och opereras på. 

 

View eller Vy innehåller den information som presenteras för användaren. En vy kan till exempel vara en hel 

eller en del av en webbsida. Det är via vyn en användare har möjlighet att manipulera rådatan. Vyn kan ses 

som presentationslagret då det är dessa vyer som innehåller HTML-koden som presenteras i webbläsaren. 

 

Controller eller Kontroller är mellanhanden mellan modeller, vyer och alla andra möjliga resurser som 

behövs för att bearbeta den inkommande HTTP -förfrågan. Kontrollern generera en webbsida som beskriver 

det användaren vill se genom att tolka GET- och POST-data. Spindeln i nätet helt enkelt. Det är i kontrollern 

som större delen av logiken ligger. Kontrollern hämtar data från modellen och förser vyn med data för att 

kunna visa användaren. 

 

Ett flöde i en applikation som applicerar MVC-mönstret kan se ut som följande: 

1. Användare interagerar med användargränsnittet på något sätt, till 

exempel via ett musklick. 

2. Kontrollern hanterar och processar användarens interaktion och gör 

om förfrågan till en lämplig och definierad användaroperation som 

Modellen förstår. 

3. Kontrollern meddelar Modellen vad användaren vill göra vilket kan 

resultera i att Modellen ändrar sitt tillstånd genom att till exempel 

lägga till en ny produkt i användarens kundvagn. 

4. Vyn uppdateras via Kontrollern och ges ny data att presentera för 

användaren. 

Sedan börjar allting om igen genom att användaren utför en annan operation. 

I  CodeIgniter ser vi tydligt MVC-mönstret då det appliceras redan i trädstrukturen: 

 

Figur 1. Trädstruktur MVC 

                                                 
12 Comma seperated values 
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Alla kontrollers läggs i katalogen controllers, alla modeller i katalogen models och alla vyer i katalogen 

views. En tydlig separation mellan de olika lagren men ett problem med att lägga samma typ av filer i 

samma katalog är att vi inte kan namnge två filer med samma filnamn. Ett exempel när detta blir ett problem 

är när vi har flera vyer som tillhör olika kontrollers men som innehåller liknande funktionalitet, till exempel 

add.php, edit.php, delete.php eller show.php. En lösning på problemet är att namnge vyer utifrån vilken 

kontroller de hör till enligt följande: kontrollerA_add.php, kontrollerB_add.php, kontrollerC_add.php och så 

vidare. 

 

För att undvika filnamnskrockar och onödigt långa filnamn implementerar vi ett tillägg till MVC som heter 

Hierarchial Model View Controller, HMVC
13

. Istället för att dela upp filer efter typ delar vi upp filer efter 

modul. För varje modul applicerar vi sedan MVC mönstret. Detta innebär att vi kan ha enkla och 

lättförståeliga filnamn för varje modul, det spelar ingen roll att filer heter likadant eftersom de ligger i olika 

kataloger. Då vår applikation består av olika typer av användare vill vi även kunna separera logik som enbart 

rör en viss typ av användare. Det innebär i praktiken att logik som berör användare läggs i en kontroller och 

logik som rör administratörer läggs i en annan.  

(CodeIgniter wiki HMVC) 

 

Den nya trädstrukturen som applicerar HMVC ser ut som följande: 

Figur 2. Trädstruktur HMVC 

Denna uppdelning i moduler istället för filtyp gör att vi samlar alla filer som hör till en viss modul under en 

och samma katalog. Det blir enkelt att hitta och tydligt vart man befinner sig. 

 

CodeIgniter använder sig av adressfältet när en HTTP-förfrågan ställs för att hitta rätt kontroller att anropa. 

Adressen delas upp i olika delar som tillsammans bildar en fullständig adress. Adressen är uppdelad enligt 

följande mönster: 

 http://www.host.domain/controller/action/params 

Ett mer praktiskt exempel kan se ut såhär: 

                                                 
13 Hierarchial MVC 

http://www.host.domain/controller/action/params
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 http://www.exemple.com/user/show/1 

Exemplet ovan visar att den kontroller som kommer anropas och som ska ta hand om förfrågan är "user". 

Vilken metod eller action som ska köras är "show" och i exemplet skickas även en parameter med som talar 

om vilken användare vi vill titta på. Genom vår uppdelning i moduler kan vi konstruera följande adresser: 

 http://www.exemple.com/user 

 http://www.exemple.com/admin/user 

Den första adressen innebär att modulen user anropas och kommandot ges till den kontroller som har hand 

om användarlogik medan i den andra adressen anropas återigen user modulen men det är admin kontrollern 

som får kommandot. Vi separerar alltså inte bara olika moduler utan vi kan även separera logik och välja 

vilken kontroller som ska få ta hand om HTTP-förfrågan beroende på användarens rättigheter. Då vi kan 

separera logik mellan olika användare kan vi få webbplatsen säkrare. 

 

Med hjälp av HMVC får vi en mycket bra separation mellan moduler och filer och får en tydlig och hållbar 

struktur som inte bara klarar av nuvarande krav utan även nya tillägg till applikationen. 

Språkstöd - i18n (Internationalization) 

numret 18 är antal tecken mellan den första och sista bokstaven, och innebär att man anpassar en applikation 

för att hantera flera olika språk för att kunna presentera applikationen på det språk användaren använder/vill 

ha. (Wikipedia Internationalization 2010) 

 

Uppdragsgivaren vill först och främst ha svenska som huvudspråk men då det finns användare som inte har 

svenska som modersmål finns det en önskan och ett behov att ha möjlighet att översätta MERIT till flera 

olika språk. 

 

CodeIgniter uppfyller detta krav och tillåter oss att översätta applikationen på hur många olika språk vi vill. 

Dock finns det en begränsning då CodeIgniters stöd enbart hanterar statiska strängar. Det innebär att data 

som sparas i vår databas inte kommer att gynnas av CodeIgniters i18n. Däremot finns det andra lösning för 

att hantera flerspråkighet i databaser som vi inte kommer ta upp här. 

 

Rent konkret i CodeIgniter finns det en katalogstruktur där rootkatalogen heter "languages". I denna katalog 

skapas underkataloger med språket som namn, till exempel "english" eller "swedish". I dessa underkataloger 

skapar man sedan filer som har filnamnsändelsen "_lang". Filen byggs sedan upp av nyckel-värdepar där 

nyckeln kommer vara den samma för alla språkfiler medan värdet kommer variera då den innehåller 

textsträngen som har översatts. Nyckeln är en egenkomponerad sträng som används för att hitta och hämta 

rätt textsträng att visa i vyn.  

 

För att kunna använda en språkfil måste man ladda in den. Antingen kan man be CodeIgniter att alltid ladda 

in alla språkfiler eller ladda dom manuellt på de sidor som de ska användas på. 

 

En manuell laddning görs i Controllern och ser ut på följande sätt: 

$this->lang->load([filens namn utan ändelsen "_lang"]); 

http://www.exemple.com/user/show/1
http://www.exemple.com/user
http://www.exemple.com/admin/user
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Efter detta är gjort så kan man nu komma åt de textsträngar man skapat genom att använda följande kodrad: 

$this->lang->line(NYCKEL); 

Då detta kan bli lite långt att skriva kan man använda följande genväg: 

lang(NYCKEL); 

 

Trots att CodeIgniter enbart stödjer i18n för statiska textsträngar räcker det för tillfället. Då uppdragsgivaren 

enbart ville ha möjlighet till att kunna översätta applikationen anser både vi och uppdragsgivaren att denna 

önskan uppfylls med hjälp av CodeIgniters implementation av i18n. 

 

 

Relationsdatabas med objekt - ORM (Object Relational Mapper) 

ORM används för att konvertera data mellan två olika system i form av en relationsdatabas och ett 

objektorienterat språk. Man brukar säga att man skapar en virtuell objektdatabas som går att kommunicera 

med inifrån programmeringsspråket. Problemet som en ORM försöker lösa är att en databas klarar i de flesta 

fall bara av att hantera skalära datatyper så som siffror och strängar som struktureras upp av normaliserade 

databastabeller medan en programmeringsvariabel kan innehålla objekt som i sin tur innehåller objekt, det 

vill säga ickeskalära datatyper. För att klara av detta problem med mappningen mellan ett 

programmeringsobjekt och en rad i en databastabell måste vi som programmerare antingen konvertera våra 

objekt till mindre, enklare värden i databasen och sen konvertera tillbaka dom när vi ska använda dom i vår 

applikation eller så får vi helt enkelt enbart använda skalära datatyper. En ORM löser problemet enligt det 

första alternativet. (Martin Fowler 2003) 

 

Trots att CodeIgniters ORM inte är den allra kraftfullaste duger den gott och väl för vår applikationen. Ett 

exempel på hur vi lägger till något i databasen ser ut som följande: 

Figur 3. Insättning i databasen 

Vi behöver inte bygga upp någon SQL-sträng utan allting sköts av CodeIgniter. Det går, om man vill, att 

använda SQL direkt. Nedanstående exempel visar hur vi hämtar data från databasen: 
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Figur 4. Hämtning från databasen 

 

Samma funktion kan även skrivas enligt följande: 

Figur 5. ActiveRecord 

 

Säkerhet 

CodeIgniter tillhandahåller ett antal hjälpfunktioner för att till exempel förebygga Cross Site Scripting, 

sanering av formulärdata och hashning av lösenord och dylikt. CodeIgniter är även uppbyggt efter ytterligare 

ett kraftfullt och effektivt mönster som brukar kallas för Front Controller. I sin enklaste form är det Front 

Controller som ska ta hand om alla inkommande HTTP-förfrågningar som kommer via webbservern. Det är 

upp till Front Controller att avgöra om trafiken och användaren är giltiga och skicka vidare förfrågan till den 

kontroller som faktiskt efterfrågades. Genom att använda en Front Controller behöver man inte upprepa 

kodstycken som är gemensamma för en hel applikation. Det kan till exempel handla om kod som rör 

sessionhantering, validering av formulär eller att kontrollera så att en användare har rätt rättigheter för att nå 

en webbsida. 

 

Genom att enbart ha en enda möjlig väg in till applikationen kan vi göra applikationen säkrare. Vi kan 
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 kontrollera och sanera alla parameterar som skickades med förfrågan när en HTTP-förfrågan anländer. Då vi 

även slipper att kopiera kod ut över flera olika sidor applicerar vi även principen DRY. Den smala ingången 

innebär att vi enkelt kan följa HTTP-förfrågans väg genom hela applikationen och om så krävs neka 

användaren rättigheten att titta på/använda webbsidan i god tid. 

 

I CodeIgniter används index.php som ingång till applikationen och med hjälp av en servermodul som finns 

för Apache som heter  mod rewrite kan man skriva om en webbadress till någonting annat än vad användaren 

faktiskt skrev in. Med hjälp av en .htaccess fil i vår applikation så styrs all trafik om till index.php. Vi tar ett 

exempel nedan. 

 

Om vi frågar efter adressen: 

 http://www.example.com/user/add 

Skrivs förfrågan om med hjälp av htaccess filen till: 

 http://www.example.com/index.php?controller=user&action=add 

 

På detta sätt lyckas vi hålla våra URL:er strukturerade och lätta att komma ihåg men bakom den fina ytan 

arbetar vi med de vanliga råa GET-parametrarna för att navigera oss rätt i applikationen.  

 

Formulär och validering 

Om vi drar större delen av dagens webbapplikationer över en kant kan man i grova drag säga att det finns två 

saker att göra för en användare på Internet: det första är att få tag i information och det andra är att lägga till 

information i form av att posta olika typer av formulär. All data som en användare försöker posta måste ses 

som farlig och i behov av validering och sanering då vi inte har någon som helst aning om vad användaren 

försöker posta. I de flesta fall är datat helt ofarligt men de gånger det inte är det måste vi kunna hantera. 

 

CodeIgniter innehåller bibliotek för att hantera validering och sanering av formulärdata. Vi skapar ett 

CodeIgniter valideringsobjekt och sätter upp egna regler för vilka fält som får finnas med i det postade datat, 

vad de får innehålla för typ av data samt hur de ska saneras. På så vis validerar vi all data som postas av en 

användare. Valideringen sker sedan i Front Controller innan vi i vår kontroller börjar arbeta med datat. 

 

Då det kan finnas många fält i ett formulär och många olika typer av valideringsregler som ska sättas upp 

extraherar vi ut våra valideringsregler och lägger dessa i en separat fil. Då blir det inte bara tydligare kod 

utan vi samlar alla valideringsregler i en och samma fil vilket gör det lätt att hitta dom. 

 

Kodexempel. I en kontroller: 

http://www.example.com/user/add
http://www.example.com/index.php?controller=user&action=add
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Figur 6. Validering 

 

I vår konfigurationsfil med alla valideringsregler: 

Figur 7. Valideringsregler 

I TestControllerkontrollern kör vi metoden testForm(). I testForm tittar vi om FormValidationobjektet klarar 

av att validera formuläret "testForm" ordentligt. Valideringsreglerna för "testForm" hittar vi i vår 

konfigurationsfil. Om valideringen lyckas skriver vi ut "Allt OK". Om det inte lyckas händer tillsyns 

ingenting men bakom kulisserna rör det på sig. Genom att använda CodeIgniters valideringsbibliotek får vi 

ett par bonusfunktioner med oss. 

 

När en användare postar ett formulär som inte är giltigt vill vi visa formuläret igen och påpeka att fälten 

innehåller fel och att det måste korrigeras för att formuläret ska vara giltigt. När detta händer vill vi fylla i 

det data användaren själv fyllde i innan han/hon försökte posta formuläret och fick ett fel, annars måste 

användaren skriva in samma information en gång till vilket dels är onödigt när vi har information  om vad 
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användaren postade samt att det kan upplevas väldigt irriterande att behöva skriva om sin text eller 

meddelande. Att fylla i fält med data vid ett valideringsfel är en av de bonusfunktioner vi får när vi använder 

CodeIgniters egna valideringsbibliotek vilket underlättar vårt arbete något enormt.  

 

Testning 

Då uppdragsgivaren vill publicera webbapplikationen på Internet så snart som möjligt är det viktigt att 

applikationen och dess funktionalitet är ordentligt testad. Ramverket CodeIgniter innehåller en inbyggd 

testmiljö men som tyvärr inte separerar testkod från programkod. Det innebär helt enkelt att testkod och 

programkod ligger blandat. Det är inte bara dåligt för strukturen och designmässigt då vi gärna ser en tydlig 

separation mellan test- och programkod utan även vid körning av webbapplikationen då kompilatorn måste 

hantera kod som egentligen aldrig kommer att exekvera. 

 

Istället använder vi testmiljön SimpleTest (SimpleTest 2010). Denna testmiljö låter oss inte bara separerar 

testkod från programkod utan erbjuder även möjligheter till att både skriva funktionalitetstester för att testa 

rena funktioner samt användarfallstester där vi kan simulera klick och input från en användare och testa 

gränssnittet. Genom att separera test- och programkod får vi en bra struktur på projektet och kod som bara 

rör testning kan köras separat. 

 

För att testa användarvänligheten på det gränssnitt vi bygger så kommer uppdragsgivaren mot slutet av 

projektet att förse oss med testpersoner som ska kunna använda systemet och komma med eventuell 

feedback. Fördelen med detta är att gränssnittet testas av personer som antagligen inte är lika vana 

datoranvändare som oss utvecklare och då tänker annorlunda på hur man använder en webbplats och 

kommer troligtvis därav testa gränssnittet på sätt som vi utvecklare inte har tänkt på. 

 

Ytterligare funktionalitet 

CodeIgniter innehåller mycket, mycket mer funktionalitet som kan utnyttjas vid behov. Det finns bland annat 

klasser för att hantera XML, Epost, Kalendrar, Kundvagnar, FTP, filuppladdning m.m.(CodeIgniter User 

Guide 2010; Upton 2007; Golding 2008; Suehring 2008) 

 

Arbetsmiljö 

För att genomföra ett projekt med ett tillfredsställande resultat är det viktigt att ha en arbetsmiljö som låter 

dig fokusera på projektet, där allting runtomkring fungerar som det ska och inte kräver att allt för mycket tid 

läggs på att få miljön att fungera som man vill. En arbetsmiljö är väldigt personlig och det är upp till var och 

en att välja sin egen. Dock kan det vara bra att tänka på att välja verktyg som funnits ett tag och blivit av med 

"barnsjukdomar", har en bra gedigen dokumentation och eventuellt en stor användarbas dit man kan vända 

sig för råd och hjälp.  
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De olika verktyg som vi använder oss av i detta projekt är först och främst en textredigerare för att kunna 

koda, vi använder Coda som är en textredigerare för Mac OS. Coda påminner mycket om den antagligen 

mest kända textredigeraren för Mac nämligen Textmate. Coda strävar efter att tillhandahålla alla redigerings 

och publiceringsmöjligheter en webbutvecklare kan tänkas vilja ha, och allt detta inom samma program. Det 

finns stöd för en stor mängd olika språk, och med stöd så som "syntax highlighting","auto-

completion","snippets" och så vidare. Coda innehåller även ett gränssnitt som påminner om ett fysiskt 

bibliotek med uppradade böcker där man kan lägga till dokumentation om språk eller tekniker som man 

tycker är intressant. Även inbyggt stöd för FTP samt Subversion finns så att man lätt kan dela kod. (Coda 

2010) 

 

Utöver en textredigerare måste vi ha en servermiljö för att kunna köra vår applikation och till detta använder 

vi oss av XAMPP som är ett serverpaket som innehåller Apache, MySQL, PHP och Perl tillsammans med en 

mängd olika nyttiga bibliotek och moduler. Serverpaketet är framtaget för att man ska få alla nödvändiga 

verktyg för en servermiljö i en och samma installation, vilket gör det riktigt smidigt att använda. Man slipper 

skaffa alla komponenter var för sig och försöka att få dem att samverka, med paketet är det bara att köra 

igång så fort installationen är klar. XAMPP är tillgänglig för operativsystemen Windows,Linux, Solaris och 

Mac OS. 

 

Kodstil 

Då vi är två utvecklare som arbetar med applikationen samt att hela projektet ska överlämnas till 

uppdragsgivaren känns det viktigt att all kod som produceras är skriven på ett konsekvent sätt. Detta för att 

göra det lättare att läsa och hitta i koden. För att åstadkomma detta så använder vi oss av en överenskommen 

kodstil. Kodstilar kan skilja sig i indentering, användning av mellanslag, hur kontrollstrukturer ser ut och så 

vidare. 

Följande riktlinjer har vi använt oss av för att skapa vår egen kodstil: 

• Indenteringsavstånd är 1 tab. 

• Indentering skall användas vid nytt block. 

• Alla binära operationer (+, -, =, etc) ska ha mellanslag både före och efter operatorn. 

• Begynnande måsvinge { skall deklareras på samma rad som kontrollstrukturen, funktionshuvudet och/eller klassdeklarationen. 

• Mellanslag skall användas mellan funktionsdeklaration/kontrollstruktur och namnet eller villkoret som ska uppfyllas. 

• Klassnamn börjar alltid med stor bokstav därefter små bokstäver. Ord separeras med underscore _. 

• Funktionsnamn och variabelnamn innehåller enbart små bokstäver. Ord separeras med underscore _. 

• Ny rad skall användas för att särskilja klasser och funktioner. 

 

Nästa figur visar ett kodexempel. 
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Figur 8. Kodexempel 

 

Modell 

Webbapplikationen består av ett antal olika sektioner enligt HiFi prototypen. Alla dessa olika sektioner 

kommer delas upp i moduler och MVC mönstret kommer appliceras på dessa moduler. Läs mer  om detta 

under avsnitt "Teori". Då nästan samtliga moduler kommer ha modeller som kommunicerar med en tabell i 

vår databas vill vi ha en liknande struktur för alla modeller när det gäller CRUD-operationer. CRUD står för 

Create Retrieve Update Delete. I vårt fall handlar det om att kunna skapa och föra in ny, hämta, uppdatera 

och ta bort data ifrån databasens olika tabeller. Vi strävar efter en tydlig och enkel struktur som gör att när 

man stöter på dessa funktioner i koden vet man på ett ungefär hur alla liknande funktioner fungerar när man 

väl tagit sig igenom den första. 

 

För att lägga till, ändra eller ta bort data använder vi funktionsnamnen add för att lägga till, edit för att ändra 

och delete för att ta bort. Att hämta data byggs upp av flera olika funktioner beroende på vilken data man 

efterfrågar och i vilket format. Då principen med MVC innebär att det är upp till kontrollern att förse 

modellen med korrekt data kan funktionerna i modellen bli enkla, i alla fall enklare än om vi här är tvungna 

att börja validera data till exempel. När kontrollern har samlat in den data som ska läggas till, uppdateras 

eller tas bort anropas modellen. Det är sedan upp till modellen att kommunicera med databasen. 

 

Exempel på hur dessa tre funktioner, add, edit och delete generellt kan se ut genomgående för applikationen 

visas i nästa figur. 
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Figur 9. CRUD 

 

Dessa tre funktioner på knappt tre rader vardera låter oss hantera tre av de fyra koncepten i CRUD. Dessa 

funktioner blir stommen för varje modell i applikationen. Anledningen till att dessa funktioner inte bryts ut 

och används som generella funktioner för samtliga moduler är att det i det allra flesta fallen innebär att 

någonting mer skall göras vid exempelvis en ändring eller insättning av data, dessutom vill vi att varje 

modell har kontroll över de funktioner som används vid kommunikation med databasen. 

 

Kontroller 

Ytterligare en uppdelning som görs i varje modul är separationen mellan användarlogik och 

administratörslogik. Detta löser vi genom att skapa två stycken kontrollers för varje modul som har olika 

rättigheter. Läs mer om hur detta görs under avsnitt "Teori". En användare ska till exempel inte kunna gå in 

och ta bort information för en annan användare medan en administratör ska ha möjlighet att göra detta. För 

att tydligt separera och stänga ute obehöriga har en användare och administratör olika rättigheter och flaggor 

som sätts vid inloggning. En användare har ingen möjlighet att nå en administratörssida. 

 

På grund av att CodeIgniter skapar nya kontrollers genom att skapa nya klasser behöver vi inte kontrollera en 

användares rättigheter i varje funktion. Detta kan istället göras på ett ställe, nämligen i klassens konstruktor. 

Se nästa figur för exempel. 
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Figur 10. Access hantering 

 

Första klassen "Admin" i exemplet ovan visar hur vi kan blockera användare som inte är administratörer 

medan i den andra klassen "Foo" är ett exempel på hur vi ser till att en användare som inte har blivit tilldelad 

en specifik sektion av sidan inte heller kan se på den. Eftersom konstruktorn körs först, före den funktion 

som kallades på, kan vi vara säkra på att ingen obehörig kommer in.
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Som tidigare nämnt mappar Codeigniter en användares HTTP-förfrågan till en kontroller. Kontrollern 

innehåller sedan funktioner som har samma namn som de metoder som efterfrågas av användaren. Detta 

innebär att grundstrukturen för en kontroller ser snarlik ut för samtliga kontrollers. Ett exempel: 

Figur 11. Generell Controller struktur 

Om användaren efterfrågar till exempel /foo/index anropas Fookontrollern och sedan dess indexfunktion. 

Funktionerna som anges med _ i början av funktionsnamnet är privata funktioner som inte kan nås via en 

HTTP-förfrågan. 
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Vyer 

Trots att vyer visar olika data beroende på vilken webbsida man tittar på finns det gemensamma delar som 

till exempel sidhuvud, meny och sidfot. Då vi jobba utefter DRY principen ser vi till att bryta ut de delar vi 

kan identifiera och se till att ha en gemensam kod för dessa delar. 

 

Det innebär att vi bryter ut sidhuvudet och sidfoten i två separata filer.  

header.php  

footer.php 

Dessa två inkluderar vi sedan i en tredje fil som vi döper till template.php: 

Figur 12. Vy mall för rendering av sidor 

När vi sedan ska generera en webbsida baserat på en HTTP-förfrågan anropar vi template.php för samtliga 

förfrågningar. För att veta vilken .php fil vi ska inkludera i template.php filen deklarerar vi upp en variabel 

som heter $page. $page innehåller namnet på den .php fil vi ska inkludera. Genom att göra på detta vis kan 

vi dela vår header.php och footer.php med samtliga webbsidor applikationen tillhandahåller. I kontrollern ser 

det ut som följande: 

Figur 13. Laddning av Vy mallen 

 

Exemplet ovan visar hur vi anger att det är template vi ska gå till och hur vi skickar variabler till vyn. Vi 

anger även en titel på sidan. Istället för att för varje funktion behöva ange en sida och en titel som sedan ska 

skickas till vyns loadfunktion har vi skrivet en egen funktion för att anropa en vy som gör om ovanstående 

exempel till följande: 
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Figur 14. Alternativ laddning av Vy mallen 

Här skickar vi med sidan som första argument och titeln som andra. Det finns även utrymme till att skicka 

med mer data som en array som tredje argument. render_page funktionen anropar i samtliga fall alltid vår 

template.php fil och använder första argumentet som $page. CodeIgniter kräver inte att man anger filändelse 

då i detta fall .php används som default filändelse. 

 

Versionshantering 

För att dela koden mellan oss utvecklare och även ha möjlighet att låta uppdragsgivaren ha en inblick i 

källkoden så använder vi oss av versionhanteringssystemet Git. Git är ett decentraliserat system, vilket 

betyder att alla användare har en egen kopia av all källkod, till skillnad från exempelvis Subversion, som är 

ett centraliserat system där källkoden finns på en server som användare arbetar emot. Med Git så väljer 

användare själva vilka andra användare de ska uppdatera sin källkod emot. Fördelen med att använda ett 

decentraliserat system är att projektet har ungefär lika många backuper som det finns utvecklare då varje 

utvecklare har sin egna kopia av all kod. (Git 2010) 

 

Övergripande tillvägagångsätt 

Vi lade upp en övergripande planering innan vi påbörjade projektet för att ha en struktur på hur vi skulle 

fördela tiden och samtidigt ha lite koll så vi inte skulle hamna i tidsnöd. 

 

Den första tiden skulle vi gå igenom allt befintligt material för att få oss en bättre uppfattning om 

applikationens storlek och innehåll, och som vi hoppades skulle ge oss ideér om hur vi skulle gå vidare med 

att se vilka alternativ för genomförande som skulle kunna vara intressanta.  

 

Vi planerade att börja skriva på rapporten lagom till när vi satte igång med implementationen, de inledande 

kapitlen med bakgrund,undersökning och så vidare, ansåg vi oss ha klara om vi hade kunnat börja med 

implementationen. 
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Eftersom uppdragsgivaren verkade ha lite ideér och ändringar på applikationen redan vid de första mötena så 

planerade vi att fortsätta ha återkommande möten med uppdragsgivaren och att försöka få fram synbart 

resultat så fort som möjligt för att uppdragsgivaren skulle kunna bedöma resultaten och ge oss kontinuerlig 

feedback. Vi planerade även in att uppdragsgivaren skulle få en testperiod med applikationen så fort vi hade 

en version med all efterfrågad funktionalitet och med detta hoppades vi kunna hitta buggar och liknande 

snabbare än att vi utvecklare ensamma skulle buggtesta applikationen. 

 

Den feedback och ändringar som vi hoppades få av testperioden planerade vi att ägna någon vecka på att 

implementera i applikationen men detta skulle vara det sista implementationsmässigt vi skulle göra med 

examensarbetet innan det skulle bli dags för att skriva sista delarna på rapporten och förbereda för 

framläggning. Vi tänkte också att vi skulle låta uppdragsgivaren göra en utvärdering av projektet mot slutet 

av examensarbetet för att förvisa oss om att uppdragsgivaren var nöjd med projektet som helhet. För bättre 

överblick och mer detaljerad planering se figur 15. 

 

Veckokalender 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Gå igenom kravspec                     

Inledande planering                     

Undersöka alternativ                     

Skriva inledande kapitel                     

Implementation                     

Skriva utförande kapitel                     

Semester                     

Testperiod                     

Utvärdering                     

Skriva avslutande kapitel                     

Presentation/Opponering                     

Möte med kund                     
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Veckokalender 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Handledarmöte                     

Figur 15. Övergripande planering av projektet 

  

Plugins 

En del av kraven som specificerats har inneburit för mycket arbete om vi utvecklat allting själva. Detta har 

inneburit att vi har använt ett par plugins.  

 

Plugins är utökningar av applikationer som antingen skrivits av externa parter eller egna utvecklare. De löser 

oftast ett specifikt problem som inte redan är löst. Genom att använda olika plugins kan man på ett enkelt sätt 

koppla ihop en stor mängd funktionalitet för det specifika ändamål man har. Vi har valt att använda tre olika 

plugins som följer nedan. 

 

Alla plugin har valts ut med prioritering på stöd inom webbläsare. Alla användare kommer inte använda 

samma webbläsare utan tvärtom så kommer det finnas en mängd olika vid användning. Alla dessa plugins 

har testats och stöds av de största webbläsarna såsom Internet Explorer 6-8+, Mozilla Firefox, Opera och 

Safari. (ref). Läs mer under avsnitt "Webbläsare" 

 

Uploadify 

 

För att tillhandahålla ett smidigt gränssnitt att ladda upp material till applikationen krävs en mer avancerad 

uppladdningsmodul än den relativt simpla <input type="file"/> modulen som HTML-språket ger oss. Det 

stora problemet vi behöver lösa är att vi inte vill att sidan ska laddas om när man laddat upp någonting, detta 

för att inte förlora eventuell information som användaren angivet i till exempel någon textruta eller något 

textfält. Man kan tycka att man kan bör kunna ladda upp sitt material innan man börjar skriva på till exempel 

en etapp eller resurs men det finns ett par problem med det. För det första så kan materialet man laddar upp 

vara stort storleksmässigt vilket gör att det tar tid att ladda upp till applikationen. Det innebär att användare 

av applikationen måste sitta och vänta på att allt material blir uppladdat innan man kan påbörja sitt egna 

arbete, dåligt tycker vi. 

 

För det andra så kan man låta användaren påbörja en uppladdning och påbörja sitt arbete samtidigt men när 

uppladdningen är klar laddas sidan om. Att när som helst kunna få en omladdning av sidan man arbetar med 

känns väldigt skakigt. Ser man också till gruppen som ska använda systemet är det inte särskilt många med 

en datorvana som gör att man inte börjar klia sig i huvudet när säker och ting händer utan att man själv gör 

någonting. 
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Då den inbyggda uppladdningsmodulen i HTML agerar dåligt genom att ladda om sida automatiskt och att 

Javascriptskonceptet med AJAX inte hanterar uppladdning av filer var vi tvungna att hitta en annan lösning. 

Efter lite sökande står det klart att lösningen kan vara en flashbaserad uppladdningsmodul. Då metoden för 

att ladda upp filer via flash och koppla till vår applikation inte var helt trivial valde vi att titta på ett antal 

plugins som redan löste problemet.  

 

Då många av lösningarna vi tittade på var snarlika var det mer en fråga om hur lätta de var att implementera 

och hur användarvänliga de är. Den lösningen vi slutligen valde berodde på att den var implementerad i 

jQuery och har ett mycket enkelt gränssnitt att jobba mot. Lösningen vi valde att använda är Uploadify 

 

Uploadify är en uppladdningsmodul för uppladdning av allehanda sorters filer. För användaren visas en 

lättöverskådlig förhandsvisning på vilka filer som kan laddas upp och är överlag grafiskt 

tilltalande.(Uploadify, 2010) 

NicEdit 

 

Då uppdragsgivaren vill kunna skapa dokument med bilder och text och kunna applicera olika 

formateringsmallar på dokumenten krävs någonting mer än de simpla textrutorna som finns i HTML. I sitt 

grundutförande kan man enbart formatera vilket typsnitt som ska användas när man skriver i en textruta. Att 

göra om en enkel textruta till en avancerad med olika stilmallar och möjlighet att lägga in bilder, länkar, 

tabeller och text är inte det allra lättaste. 

 

Dessa typer av avancerade texteditorer kallas för What You See Is What You Get, WYSIWYG, och fungerar 

som så att den underliggande textrutan göms och istället läggs ett div-element ovanpå. Detta div-element kan 

man sedan fylla med text, bilder, länkar eller vad man nu behöver. För att få snabb respons på de olika 

formateringarna och funktionerna man anropar sker allt man gör på klientens sida med hjälp av Javascript. 

Javascript gör så att vi inte behöver ladda om sidan så fort vi gör någonting utan förändringar och klick sker 

direkt. Då Javascript kan lösa vårat problem är detta det mer en fråga om tid och uppfinna hjulet igen. För att 

lägga mer energi och tid på att utveckla applikationen valde vi att titta på ett par WYSIWYGplugins. 

(Wikipedia Wysiwyg 2010) 

 

De flesta WYSIWYG fungerar på liknande sätt som vi nyss beskrev. Det som skiljer sig är vilken 

funktionalitet som finns och därmed storlek. Vi sökte en editor som var så liten som möjligt men som ändå 

innehåller de formateringsmallar vi är intresserad av. Vi var speciellt intresserade av fetstil, kursiv stil, 

justera texten till vänster, höger eller i mitten, kunna lägga till länkar och bilder. Relativt lätt funktionalitet. 

Vi hittade en bra WYSIWYG editor som heter NicEdit. Den använder sig av enbart två filer, en Javascript fil 

och en bild. Bilden innehåller alla de ikoner som beskriver vilka funktioner och knappar man kan klicka på. 

Editorn är liten och lätt vilket passar bra då vi inte strävar efter tunga långsamma webbsidor.  
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NicEdit hjälper oss med en grundfunktionalitet som skulle tagit för lång tid att utveckla själva. Speciellt då 

det redan finns en uppsjö av WYSIWYG editorer känns det onödigt att i det här läget återskapa hjulet. 

 

NiceEdit förvandlar en utvald textarea till en fullfjädrad textredigerare a 'la Microsoft Office Word. Att 

jämnställa dessa två redigerares funktionalitet är en stor överdrift men den grundläggande funktionaliteten 

såsom att kunna skapa artiklar med rubriker, punktlistor, bild import o.s.v är den samma. NicEdits 

funktionalitet och gränssnitt påminner om Word så vi hoppas att det kommer underlätta för användare som är 

vana att använda just Word då det är det textredigeringsprogrammet uppdragsgivaren använder. (NicEdit 

2010) 
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Flot 

 

För att visa mycket data på skärmen på ett enkelt och förståeligt sätt vill uppdragsgivaren använda enkla 

grafer. Möjligheten att rita ut en graf kan göras antingen med hjälp av  PHP på servern eller med Javascript 

på klienten. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Använder vi PHP får vi ett mer statiskt och 

platt intryck då servern tolkar och genererar hela grafen som sedan skickas ner till klienten. Med denna 

metod belastas servern mer när man efterfrågar en graf vilket kan anses dåligt. Dessutom kan upplevelsen av 

grafen kännas tråkig och stel. 

 

Det andra alternativet med att använda Javascript går ut på att servern skickar ner rå data till klienten och sen 

är det upp till användarens webbläsare att tolka datat. Att flytta ansvaret att rita ut grafen från servern till 

klienten innebär att servern belastas mindre och upplevelsen med grafen kan bli betydligt mer imponerande 

än vid alternativ 1. Problemet med detta alternativ är tolkningen av Javascriptkod som kan skilja sig mellan 

olika webbläsare. Men detta problem löses genom att skriva grafritaren med jQuery. Läs mer under avsnittet 

"Webbläsare" om varför detta fungerar. 

 

Att skriva en grafritare behöver inte vara allt för krångligt. Logiken är relativt lätt att få fram när det gäller en 

enkel graf med en y och x axel. Det som brukar ta tid är att kontrollera att allting fungerar som man tänkt. 

För att slippa lägga ner allt för stor energi på att utveckla en egen grafritare valde vi att titta på befintliga. Vi 

söker en kraftfull grafritare som klarar av de behov vi har och kan prestera bra gällande laddningstider och 

utseendemässigt. Den måste också vara implementerad med hjälp av jQuery så olikheter mellan webbläsare 

suddas bort. Den grafritare som uppfyllde alla av våra kriterier samt är helt gratis heter Flot. (Flot 2010) 
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Resultat 
 

Arkitektur 

Den kompletta trädstrukturen av vår applikation går att se här nedan. Den övergripande strukturen har vi fått, 

som vi nämnt tidigare, per automatik av CodeIgniter som följer MVC mönstret. 

 

Här ser vi projektets rotkatalog där vi har MERITs systemfiler som återfinns i "application", dokument som 

tillhör projektet som helhet går att hitta i "documents", alla resurser som används i applikationen såsom CSS 

dokument,bilder,plugins,uppladdad data och scripts hittas i "resources" och till sist så finns CodeIgniters 

interna systemfiler i "system". 

 

Figur 16. Projektets rotkatalog 

Om vi börjar att titta i "application" så är alla kataloger förutom "modules" och "tests" automatgenererat av 

CodeIgniter. "modules" får vi av att använda HMVC mönstret och som hjälper oss att separera funktionalitet 

och få tydligare struktur. Varje modul använder MVC mönstret. Katalogen "tests" tillhör SimpleTest och 

innehåller de tester man vill köra.  
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Figur 17. Trädstruktur "applications" 

"resources" katalogen är uppdelad efter typer av resurser. Katalogernas namn är självtalande för vad de 

innehåller så sammanfattningsvis så återfinns applikationens alla resurser i denna katalog. 
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Figur 18. Trädstruktur "resources" 

Till sist så har vi "system" som innehåller CodeIgniters systemfiler, här återfinns den interna strukturen av 

CodeIgniter. 

Figur 19. Trädstruktur "system" 

 

Användargränssnitt 

När vi påbörjade utvecklingen av MERIT fanns det en HiFi prototyp av den tänkta webbapplikationen som 

beskrev de olika webbsidorna gällande innehåll och layout. Då uppdragsgivaren inte tyckte att denna layout 

passade den nya applikationen efterfrågades ett nytt förslag. Det uppdragsgivaren framför allt ville ha var en 

mycket enklare layout som inte tog fokus från det användare av applikationen ska utföra. De sökte efter en 

grundstomme som lätt kan utökas med nya element och färger. 

 

Nedan visas två skärmdumpar där figur 1 visar det första layoutförslaget som tagits fram i ett tidigare projekt 

och figur 2 visar layoutförslaget vi tog fram som sedan antogs av uppdragsgivaren.  Vi valde att tona ner 

webbapplikationens färger och dölja så mycket information som möjligt som inte var aktuellt för användaren 
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av applikationen. Då HiFi prototypen dessutom inte var framtagen speciellt för att fungera i en webbsida 

krävdes det en del omstruktureringar och omformateringar.  

 

Figur 20, Layoutförslag 
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Figur 21, Layoutförslag 

 

 

 

Krav 2.1 är ett funktionellt grundkrav som säger att det ska finnas 12 olika webbsidor som behandlar olika 

data. I någon form kommer samtliga webbsidor visa, lägga till, ändra och ta bort data. Det som skiljer 

webbsidorna åt är den data som ska hanteras och rent konkret innebär det att de använder och har olika 

formulärsfält, olika tabellhuvuden och tabelldata. 

 

Den data som ska presenteras för användaren skrivs ut i en tabell. Varje rad i tabellen innehåller information 

och länkar till tillhörande visa, ändra och ta bort sidor. En säkerhetsåtgärd som implementeras för att 

reducera möjligheter till att ta bort data av misstag har "Visa ta bort"-länkar introducerats. För att kunna ta 

bort data måste man först klicka på denna länk som därefter visar alla länkar som leder till att data tas bort. 

Beroende på vilken användartyp som loggat in döljs eller visas information. Skärmdumpen nedan visar hur  

det ser ut när en administratör besöker nyhetssidan där samtliga nyheter listas. 
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Figur 22. Generell listvy för en administratör 

Om användaren har rättigheter att skapa ny data ligger länkar till dessa vyer i gula stora rektanglar. "Skapa 

ny"-vyn har generellt en mycket enkel layout där fokuset ligger på att det ska vara enkelt och tydligt när 

användaren knappar in alla information. Beroende på vilken typ av data som läggs till varierar antalet och 

namnet på de fält som måste fyllas i. Om användaren försöker posta felaktig data visas det tydligt för 

användaren med hjälp av en varningsikon och röd text. Om flera felmeddelanden finns visas varje 

felmeddelande på varsin rad och användaren måste uppdatera samtliga fält med fel i sig innan datat kan 

sparas. Data som är korrekt ifyllt behövs inte skrivas om då dessa fält fylls i automatiskt när fel uppstår. 

 

Figur 23  visar hur Nyhetsmodulens "Skapa ny"-vy ser ut och figur 24 visar hur fel presenteras för 

användaren. 
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Figur 23. "Skapa ny"-vy för en administratör 
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Figur 24. Fel i "Skapa ny"-vyn för en administratör 

Det finns alltid möjlighet att gå tillbaka och ändra på data man lagt till. Detta sker via "Ändra"-vyer. 

"Ändra"-vyerna skiljer sig inte mycket från "Skapa ny"-vyerna. Den stora skillnaden är att i "Ändra"-vyerna 

finns det data som ska presenteras i formulärsfälten och att man vill uppdatera befintlig data, inte lägga till 

ny.  

 

På grund av likheterna mellan "Ändra"- och "Skapa ny"-vyerna delas mycket kod. CodeIgniter 

tillhandahåller funktionalitet som gör det möjligt att ladda in delar av webbsidor i andra webbsidor. Med 

hjälp utav denna funktionalitet kan vi dra ut gemensam kod från olika webbsidor till gemensamma 

webbsidor som vi sedan länkar in. I fallet med "Ändra"- och "Skapa ny"-vyerna har vi lagt formulärkod i en 

gemensam fil kallad _form.php. Denna fil inkluderas sedan i både "Ändra"- och "Skapa ny"-vyerna. Nedan 

visas en skärmdump på hur "Ändra"-vyn för Nyheter ser ut. 
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Figur 25. Ändra-vyn för en administratör 

Att ta bort befintlig data från ett system är alltid riskfyllt. Det kan vara svårt att alltid vara säker på att datat 

inte används eller behövs vid ett senare tillfälle. I "list"-vyerna finns det, som nämnts ovan, en länk 

användaren måste klicka på först för att få tillgång till de riktiga "ta bort"-länkarna. För att försvåra och 

fördröja borttagning av data tvingar vi även användaren att ange sitt lösenord varje gång data ska tas bort. 

Detta har införts framförallt för att om någon skulle få tillgång till obehörigt data så ska det ta lång tid att ta 

bort datat. Det ska inte bara vara en länk utan en längre process. Nedan visas "ta bort"-vyn för nyheter. 
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Figur 26. "Ta bort"-vy för en administratör 

Ovanstående vyer ger en inblick över hur de olika vyerna generellt ser ut. Det finns vyer som kräver mer 

funktionalitet och flera element, dessa vyer skiljer sig en aning mot den generella bilden. Det finns krav som 

handlar om WYSIWYG
14

-editorer, uppladdningsmoduler, videomoduler, grafer och möjligheter till att 

bygga dynamiska formulär. 

 

WYSIWYG-editorn och uppladdningsmodulen implementeras i resursmodulen. Användaren ska både kunna 

ladda upp bilder, ljud och film. Beroende på vilken resurstyp användaren vill lägga till kan antingen bilder 

eller ljud och bild laddas upp. Uppladdningen sker med hjälp av Flash och Javascript vilket gör att 

webbsidan inte behöver laddas om vid uppladdning. Nedan visas skärmbilder på hur "Skapa ny"-vyn ser ut 

för resurstypen "Dokument & bilder", en inzoomning på hur uppladdningsmodulen kan hantera och ladda 

upp filera bilder åtgången och hur en färdig resurs kan se ut. 

                                                 
14 What you see is what you get 
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Figur 28. "Skapa ny"-vyn för Resurer - Dokument & Bild 
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Figur 29. Exempel på hur man kan ladda upp flera bilder samtidigt 

Figur 30. "Skapa ny"-vyn för resurser - Dokument & bilder 

Uppladdningsmodulen kan som vi redan nämnt även hantera ljud- och videofilmer. Uppdragsgivaren vill 

kunna spela upp dessa filer direkt i webbläsaren. På detta sätt slipper användaren ladda ner filer lokalt på sin 



MERIT - Utveckling av en webbplatform för Smärt- och Rehabiliteringsenheten i Linköping 

60 

 

egna dator och slipper krångla med massa olika program för att kunna spela upp filerna. Vi använder ett 

plugin för att kunna hantera detta krav. Användaren har möjlighet att pausa, spola, stoppa och spela upp ljud- 

och videofiler med detta plugin. Då en resurs av typen "ström" i Merit applikationen kan bestå av flera filer 

hanteras även detta genom att användaren presenteras av flera fil-inputfält. 

 

Figur 31. "Visa"-vyn för resurser - strömmar 

För att kunna tillgodose kravet som handlar om dynamiska formulär byggde vi en mer specialanpassad 

layout. Behandlaren ska på ett enkelt sätt kunna bygga olika typer av formulär och kunna applicera regler 

och stilar på dess fält. Detta implementerades med hjälp av Javascript. Vi använde Javascript för att kunna 

bygga upp nya HTML element på ett enkelt sätt och för att kunna ge användaren en förhandstitt i realtid över 

det formulär som användaren bygger. 
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Det finns 5 olika input typer: textfält, textruta, checkbox, dropdown och radio samt en typ som är 

sammansatt av flera inputtyper, likert. Behandlaren klickar på en av typerna och direkt syns det valda 

element i förhandsvisningen. Genom att klicka på ett input fält i förhandsvisningen får behandlaren 

möjlighet att lägga till regler och attribut för att anpassa varje fält. Beroende på vilken typ av inputfält 

behandlaren klickade på finns det olika attribut som kan appliceras. Det finns möjlighet att sätta en rubrik, 

markera fält som obligatoriska, vilket format på data som är giltigt samt vilken stil på fältet som ska 

användas. Om behandlaren vill ta bort fältet finns det en ta bort länk. 

 

Det går även att positionera om de inputfält som finns utplacerade. Behandlaren klickar bara på de fält som 

ska flyttas på och drar med musen dit fältet ska ligga. 
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Figur 32. "Skapa ny"- vyn för resurser - Formulär 

En liknande lösning applicerades på modulen etapper. En administratör ska kunna skapa en etapp utifrån de 

resurser som finns i applikationen. Administratören får tillgång till dessa resurser i form av dropdownmenyer 

och kan enkelt välja vilka resurser som ska ingå i en etapp. En resurs kan bara förekomma en gång per etapp. 

Förutom resurser kan även sidbrytare användas för att framtvinga ett sidbyte för användaren när etappen 

läses. På detta sätt kan en och samma etapp sträcka sig över flera olika webbsidor. 

I figur 33 nedan visas två stycken resurser som blivit inlagda och en sidbrytning. 
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Figur 33. "Skapa ny"-vyn för etapper 
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För att kunna presentera data på ett tydlig och enkelt sätt används grafer. Nedan visas ett enkelt exempel på 

hur en graf ritas ut med hjälp av data från databasen. 

Figur 34. "Träning"-vyn för en användare 
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Databas 

Datalagret och databasen är centrala delar av webbapplikationen då de hanterar precis all data som ska vara 

persistent. Vi valde att framställa ett övergripande ER-diagram tidigt i projektet för att få en bild av hur 

projektet såg ut och var fokuset låg. Utifrån den kravspecifikation och prototyp som blev tillgängliga 

lyckades vi bygga upp ett diagram och se hur de olika webbsidorna var kopplade till varandra. 

 

ER-diagrammet är uppbyggt utifrån de generella reglerna för normalisering för att se till att data behålls och 

hålls persistent. Då beslutet om vilken databastyp och databas redan bestämts fick vi här ta beslut om vilken 

databasmotor varje tabell skulle ha. MySQL använder sig av två olika typer av databasmotorer: InnoDB och 

MyISAM. Förutom att dessa skiljer sig i uppbyggnad till exempel gällande hur motorerna hanterar 

systemkrashar och cachning innehåller InnoDB funktionalitet så som främmande nycklar och transaktioner 

medan MyISAM tillhandhåller fulltext sökning bland annat. 

 

Då vi inte behöver någon fulltext sökning utan vill hålla information isär men ändå behålla struktur valde vi 

InnoDB motorn. Med hjälp av InnoDB kan vi placera ut främmande nycklar i tabeller som har kopplingar till 

varandra. När en nyckel uppdateras eller tas bort från en tabell sker en kedjereaktion med de tabeller som har 

denna nyckel som främmande nyckel i sig. De inblandade tabellerna går igenom sitt egna data och beroende 

på om nyckeln har uppdaterats eller tagits bort uppdaterar eller tas all data bort där denna nyckel 

förekommer. 

 

nästa två figurer visar en sitemap samt det fullständiga ER
15

-diagrammet över MERIT.  

                                                 
15 Entity relation 
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Figur 35. Sitemap 
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Figur 36. ER-diagram 

 

Kodstatistik 

Följande statistik är insamlad med programmet SLOCcount, skrivet av David A. Wheeler. Utöver att 

programmet hjälper oss att summera antalet kodrader så görs även en estimering enligt COCOMO
16

 

modellen vad projektet skulle ha kostat, tidsåtgång o.s.v. (Wheeler,SLOCcount; Wikipedia, COCOMO) 

 

Ramverket CodeIgniter har i sitt original utförande 20,518 rader kod, MERIT uppgår till 27,109 rader kod, 

vilket säger oss att vi har producerat 6591 rader kod i projektet som helhet. 

                                                 
16 Construction cost model 
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Applikation/Ramverk Kodrader 

MERIT 27,109 

CodeIgniter 1.7.2 20,518 

Vår insats 6591 

Av dessa 6591 totalt skrivna kodrader så består våra moduler av 4696 rader och resterande 1895 rader är 

fördelade på diverse hjälpfunktioner. 

Fördelning av kodrader över modulerna 

Modul Kodrader 

resource 753 

user 664 

stage 662 

exercise 436 

welcome_message 374 

weekly_plan 234 

conversation 228 

board 214 

exercise_goal 214 

page 176 

news 173 

resource_file 173 

group 151 

event 93 

stage_response 57 
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Modul Kodrader 

menu 42 

vision 40 

help 12 

Totala antalet kodrader 4696 

COCOMO är en algoritm som gör estimeringar för arbetsinsats, tidsåtgång och kostnad för projektet utifrån 

ett antal givna parametrar. Ju fler parametrar man kan ge funktionen desto mer precisa estimeringar får man 

tillbaka. Det finns tre detaljnivåer, Grundläggande, Medel och Detaljerad. Vi väljer att bara använda den 

Grundläggande inställningen vilket innebär att funktionen ges det totala antalet kodrader som har 

producerats och detta är estimeringen som vi fick. 

Figur 37. SLOCcount estimering 

 

Enligt estimeringen så skulle detta projekt vara ett års arbete för en person. Tidsmässigt skulle det gå att göra 

på ca ett halvår för två utvecklare. Kostnaden för att utveckla projektet skulle ligga på ca 1,1 miljoner SEK 

(137,074 USD) om lönen för utvecklaren är ca 455 000 SEK/år (56,286 USD/år). En del av 

utvecklingskostnaden består av indirekt kostnad, utgifter annat än lön för utvecklare, därav går lönerna inte 

ihop med den totala kostnaden. 

 

Testning 

Testning har utförts på två olika nivåer. Dels har vi haft tillgång till riktiga testpersoner som har testat 

webbapplikationens olika webbsidor och dess funktionalitet. Utifrån dessa testpersoner har vi inte bara hittat 

eventuella fel utan även fått uppdaterade krav från uppdragsgivaren gällande hur vissa webbsidor ska se ut 
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och fungera. Denna testning utfördes då applikationen var körbar och funktionalitet fanns att testa. Testning 

gick ut på att lägga till ett par testanvändare i applikationen med olika användarroller. Testpersonerna fick 

sedan i uppgift att utföra vissa typer av steg som definierats av uppdragsgivaren för att se om 

uppdragsgivarens syfte med webbapplikationen kunde bli tillfredsställt. 

 

Testfall har skrivits med hjälp av testprogrammet SimpleTest. Vi integrerade SimpleTest  med CodeIgniter 

för att kunna utnyttja och nå alla funktioner och klasser som MERIT applikationen innehåller och använder 

sig av. På detta sätt kan vi separera testning från den del av applikationen som presenteras för en användare. 

Då testning kan ta tid vill vi enbart exekvera testkod då vi själva vill titta på testresultatet. Genom att kunna 

dela på kod på detta sätt slipper vi skriva specialanpassad kod bara för testning. 

 

SimpleTest kommer som en trädstruktur av filer som vi har valt att placera i CodeIgniters systemkatalog. Då 

systemkatalogen är en katalog som kan delas av flera CodeIgniterapplikationer kändes detta som ett perfekt 

ställe då grundkoden till SimpleTest inte är något vi är inne och ändrar i. Testerna läggs sedan i katalogen 

"Tests" i katalogen "Application". 

 

För att kunna testa insättning, uppdatering och borttagning av data utan att förstöra data i den skarpa 

databasen skapade vi en kopia av den befintliga MySQL-databasen. Vi valde att skapa en SQLite-databas för 

att ta upp mindre utrymme, innehållet ser dock precis likadant ut. Genom att dessutom tillhandahålla en .sql 

fil som skapar tabeller och lägger in data automatiskt kan vi köra testfallen om och om igen utan att behöva 

lägga in eller ändra på data i testdatabasen manuellt. 

 

För att kunna koppla oss mot vår testdatabas skapade vi en ny koppling i CodeIgniters database.php 

konfigurationsfil enligt följande: 

 

$db['test']['hostname'] = "localhost"; 

$db['test']['username'] = ""; 

$db['test']['password'] = ""; 

$db['test']['database'] = APPPATH . "tests/test.db"; 

$db['test']['dbdriver'] = "sqlite"; 

$db['test']['dbprefix'] = ""; 

$db['test']['pconnect'] = TRUE; 

$db['test']['db_debug'] = TRUE; 

$db['test']['cache_on'] = FALSE; 

$db['test']['cachedir'] = ""; 

$db['test']['char_set'] = "utf8"; 

$db['test']['dbcollat'] = "utf8_general_ci"; 

För att kunna köra tester utan att behöva ändra på vilken databas vi ville koppla oss mot definerade vi upp en 

global variabel som vi satte till true när testkod kördes. I database.php tittar vi sedan om denna variabel är 

satt eller inte. Om den är satt väljs vår testdatabas som primär databas, annars går vi till den riktiga 

databasen. 
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$active_group = defined('TEST_ENVIRONMENT') ? 'test' : 'default'; 

SimpleTest innehåller bra funktionalitet för att utföra systemtester och framförallt för att testa gränssnitt. 

Med hjälp av detta testprogram kan man via kod gå till en webbsida, fylla i data i formulär, posta data, 

analysera text m.m. Figuren nedan visar ett exempel på testfall där vi försöker logga in i systemet med olika 

data.  
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    Figur 38. Testfall 
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Analys 
 

Krav 

För att få en överblick över vilka krav som blivit uppfyllda respektive ej uppfyllda visas nedan en tabell över 

samtliga krav. Till varje krav finns en indikation som visar om ett krav är uppfyllt eller ej. Ett uppfyllt krav 

markeras med grön bakgrundfärg medan ett ej uppfyllt krav markeras med röd bakgrundsfärg. Ej uppfyllda 

krav diskuteras kort i slutet av detta stycke. 

 

 Uppfyllda krav 

 Ej uppfyllda krav 

 

Funktionella krav 

 

Grundkrav 

 
1. Användare 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
2. Webbsidor 

1 

3.  

2.1.1. Nyheter 

1 2 3 4 5 

2.1.2. Aktuellt 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.3 Etapper 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2.1.4 Resuser 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.1.5 Användare 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.6 Meddelanden 

1 2 3 4 5 6 

2.1.7 Träning 

1 2 3 4 5 6 7 

2.1.8 Veckoplaner 

1 2 3 4 

2.1.9 Profil 

1 2 3 

2.1.10 Anslagstavla 

1 2 3 

2.1.11 Logg 

1 2 

2.1.12 Hjälp 

1 2 3 4 

 

If possible krav 

 
3. Persondata 

1 

4. Sammankoppling 
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1 

 

Ickefunktionella krav 

 

Grundkrav 

 
5. Kod 

1 2 

 

6. Test 

1 2 3 

  
7. Applikationen 

1 2 3 4 5 

Vi har lyckats implementera de allra flesta kraven om ställts på applikationen. De två “if possible” kraven 

som sattes upp för persondata och att eventuellt koppla samman MERIT med andra webbsidor inom e-vård 

har inte varit aktuellt under projektets gång och därmed har dessa inte utförts.  

 

Anledningen till att det ickefunktionella kravet 2.1 inte har uppfyllts beror framförallt på komplikationer 

med att integrera SimpleTest och CodeIgniter fullt ut. Vi har inte lyckats testa all den funktionalitet vi har 

velat när vi utförde sammanslagningen av dessa två system. Då vi inte heller ansåg att CodeIgniters 

inbyggda testsystem var en bra lösning valde vi att lägga ner mer tid på att få SimpleTest att samarbeta med 

CodeIgniter. Problemet som har uppstått är hur SimpleTest och CodeIgniter hanterar sessions, hur 

användardata sparas på servern och hur data skickas tillbaka till användaren. Detta har resluterat i att alla 

moduler inte har automatiserade tester. 

 

Projektanalys 

Tidigt i projektet togs en del beslut om olika utvecklingsspråk och ramverk som skulle användas i 

utvecklingen av MERIT. Ett par av dessa beslut gällande utvecklingsspråk var helt självklara då det inte 

fanns något annat alternativ att jämföra med, detta gällde HTML, CSS och Javascript. Alla dessa tre språk 

har används genom hela sidan för att uppnå funktionalitet så som att ladda upp material via applikationen 

utan att ladda om webbsidan, skapa interaktiva grafer, dölja och visa element, ändra textstorlekar, ändra 



MERIT - Utveckling av en webbplatform för Smärt- och Rehabiliteringsenheten i Linköping 

76 

 

färger på element m.m.  

 

Det beslut vi tog som innebar att vi skulle använda oss av Javascriptbiblioteket jQuery var ett mycket bra 

beslut. jQuery gav oss en gemensam utvecklingsplatform och möjligheten att skriva Javascript kod som 

fungerade i de webbläsare vi hade blivit tillsagda att applikationen ska fungera i. Vi har kunnat fokusera på 

att lösa våra uppgifter snarare än att lägga tid på att felsöka viss funktionalitet som enbart fungerat i Internet 

Explorer men inte i Firefox. Det är nödvändigtvis inte så att jQuery som Javascriptsbibliotek är överlägset 

mycket bättre än de andra biblioteken vi tittade på men på grund av dess kompabilitetsfunktionalitet har det 

varit helt perfekt.Vi har dessutom fått snyggare och mer strukturerad Javascriptskod. 

 

Till jQuery har vi även använt en hel del plugins för att uppfylla uppdragsgivarens krav. Som tidigare nämnts 

används jQuery plugins för att skapa grafer, använda WYSIWYG-editorer och utveckla en smidig och 

lättanvänd uppladdningsmodul. Att använda ett Javascriptbibliotek för ett projekt i MERITs storlek har varit 

absolut nödvändigt för att hinna med tidsplanen vilket är en nyttig lärdom att ta med sig till nästa projekt. 

 

Nästa beslut vi fattade var vilken typ av serversidespråk vi skulle använda. Här hade det nog inte spelat 

någon större roll vilket programmeringsspråk vi valde då den funktionalitet vi var ute efter återfinns i 

samtliga språk vi tittade på. Här handlar det mer om vår kunskap och vad uppdragsgivaren har för 

preferenser. Då vi som utvecklare har haft tidigare erfarenheter av PHP så har det återigen bedragit till att vi 

har kunnat fokusera på de problem vi ställts inför och inte behövt lära oss något nytt programmeringsspråk. 

Eftersom uppdragsgivaren är intresserad av ett färdig projekt efter detta examensarbete kändes detta val bra 

trots att nyare metoder och språk så som Ruby on Rails och Django hade varit väldigt kul att titta på. 

 

Beslutet att titta på ett ramverk till PHP har också varit mycket lyckat. För att kunna hålla en hög och 

professionell nivå både på kod och utvecklingsprocessen samt hålla den tidsplan vi haft har CodeIgniter varit 

helt avgörande. MERIT består av drygt 592 st filer. Utav dessa filer finns det 310 .php filer, 19 .js  filer, 10 

.css filer och ca 80 bilder, ljud och videofilmer. MySQL databasen har 27 olika tabeller. Att försöka hålla 

ihop en applikation i den här storleken kräver en tydlig struktur och mönster som man enkelt kan applicera 

och använda.  

 

Om vi hade försökt bygga en struktur själva från grunden hade tidsplanen fallerat för länge sen. Alla de 

funktioner CodeIgniter har tillhandahållit är grundfunktionalitet som gör att som utvecklare kommer man 

snabbt ingång med att lösa problem kopplade till uppdragsgivarens önskemål. Man behöver  inte spendera 

tid på hur man till exempel skriver en bra valideringsmodul eller hur en koppling till en MySQL-databas ser 

ut. Allt finns redan i ramverket. Vi har framförallt haft nytta av CodeIgniters inbyggda 

formulärsvalideringsmodul som gjort det mycket effektivt och enkelt för oss att validera data från en 

användare. Databasmodulen stödjer flera olika typer av databaser och har bra stöd för att förhindra olika 

typer av attacker mot datat i databasen. Då olika typer av data är fokuset i applikationen blir just 

valideringen, bearbetningen och säkerheten kring data mycket viktigt och måste vara säkert, detta har 

CodeIgniter hjälpt oss med. 
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CodeIgniter har utan tvekan varit den största anledningen till att MERIT faktiskt finns idag. Med det sagt 

kanske inte ett ramverk alltid är passande men för detta projekt har det varit det. Man bör se till att man kan 

det programmeringsspråk man utvecklar i innan man börjar titta på ramverk och hjälpmedel. Det är lätt att 

tappa bort sig och inte riktigt förstå vad som händer när ett ramverk används. Då vi påbörjade utvecklingen 

av MERIT hade vi ingen tidigare erfarenhet av CodeIgniter, men tack vare våra tidigare kunskaper av PHP 

och CodeIgniters utmärkta dokumentation så har det inte varit något problem. 

 

Gällande beslutet om lagring har vi inte mycket att säga. MySQL har fungerat jättebra och har en mycket 

enkel och tydlig struktur. Med hjälp av programmet MySQL Workbench har vi lyckas skapa EER-diagram 

och slutligen implementerat databasen. Vi hade nog lyckats med detta projekt även om vi inte använt oss av 

en MySQL-databas men då vi hade tidigare erfarenheter av denna databastyp samt att CodeIgniter 

rekommenderade MySQL passade den in bra.  

 

Testning av applikationen har varit en utmaning. Vi hade som mål att skriva användarfall till varje modul 

som innehöll ett gränssnitt som en användare kunde nå. Vi valde att inte testa CodeIgniters funktionalitet då 

detta redan är testat och beprövat. Testningen gick bra till en början men så fort nya uppdateringar från 

uppdragsgivaren kom in tappades testningen bort. Det var inte så att vi struntade i testfallen utan att testfallen 

i slutskedet inte testade applikationens funktionalitet fullt ut. Vi stötte dessutom på en hel del problem med 

att integrera SimpleTest och CodeIgniter. Det las en hel del tid på att få sessionshanteringen att fungera 

ordentligt. 

 

Trots att arbetsmetoden lutade åt en traditionell vattenfallsmetodik i början av projektet valde vi ändå rätt i 

att gå mer åt det agila hållet och en iterativ arbetsprocess. Vi har haft återkommande möten med 

uppdragsgivare där funktionalitet och beteende har diskuterats fram genom hela projektet. En del idéer har 

inneburit ändringar och uppdateringar av redan producerad kod medan andra var helt nya. Då varken kunden 

eller vi var 100% säkra på åt vilket håll applikationen skulle gå hade en mer traditionell arbetsmetodik 

möjligtvis satt en del käppar i hjulet. Vi har försökt att leverera funktionalitet som efterfrågats av 

uppdragsgivaren i perioder om två veckor. Uppdragsgivaren har sedan tittat över och diskuterat innehållet 

med oss. Överlag har detta fungerat bra men i slutskedet då applikationen växt till sig något har det varit 

svårt att hänga med på alla turer fram och tillbaka. 

 

De flesta av våra verktyg har fungerat bra utan problem, dock så har det varit lite problematiskt med vårt 

versionhanteringsverktyg GIT. Ingen av oss hade tidigare använt det och det blev problem med hur allt 

skulle skötas. Från början så kändes det som ett smidigt val eftersom vi inte hade någon server och inte 

behövde det heller i och med att GIT är decentraliserat. Men till slut fick vi ändå vända oss till Subversion 

som vi har använt tidigare och är mer bevandrade med. 

 

Mycket har hänt och ändrats på sen det allra första mötet med uppdragsgivaren. Applikationen har blivit 

större och därmed har nya krav och önskemål tillkommit. När uppdragsgivaren faktiskt såg vad som var 

möjligt väcktes nya idéer och funktioner som gärna skulle tas med. Trots nya direktiv och en hel del 

uppdateringar och förändringar känns webbapplikationen igen från den prototyp vi utgick ifrån. 
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Applikationen blev en aning större än vad vi förväntade oss och framförallt har det tagit mer tid att 

kommunicera med uppdragsgivaren och få en överblick över vad uppdragsgivaren faktiskt vill ha. Den 

kravspecifikation som fanns innan projektet täckte inte in alla de delar uppdragsgivaren var intresserad av. 

 

Första gången vi träffade uppdragsgivaren lät det som att den kravspecifikation och HiFi-prototyp som fanns 

var slutgiltig och att arbetet skulle vara att implementera kravspecifikationen punkt slut. Detta ändrades på 

rätt snabbt och övergick till ett mer support/utvecklings liknande uppdrag. Utöver utvecklingen av MERIT 

har vi fungerat som support för beslut av diverse Internet relaterade frågor som har dykt upp. Tanken var 

även att MERIT skulle vara så pass färdigt att applikationen skulle kunna släppas i början av juni. Ungefär 

halvvägs inne i projektet visade det sig dock att ytterligare information skulle in i applikationen vilket har 

resulterat i att webbapplikationen inte kommer släppas i juni. 

 

Tittar vi tillbaka på de beslut och val vi gjorde i början av projektet känns det som att samtliga beslut har 

bidrag till att vi faktiskt lyckades bli färdiga med den ursprungliga kravspecifikationen och har lyckats 

leverara något till vår uppdragsgivare. Besluten har tagit oss dit vi ville och dit vi planerade att vi skulle 

komma. 

 

Den övergripande tidsplaneringen som vi satte i början på projektet har vi hållit bra, vi har varit förskonade 

från några stora problem vilket har hjälpt oss i stor utsträckning att kunna följa tidsplanen. 

Implementationstiden blev någon vecka längre än vi hade tänkt oss då många ideér och åsikter var viktiga 

för uppdragsgivaren att få in i applikationen, men vi ansåg oss ha tid och kunde inte se några ytterligare 

problem med det. Vårt ursprungliga slutdatum på hela examensarbetet har blivit lite förskjuten framåt, och 

det har berott på vår oerfarenhet av att skriva rapporter, vilket vi har behövt en del hjälp med. 

 

Överlag är vi mycket nöjda med projektet och utvecklingen vi har drivit. Den noggranna planeringen i början 

av projektet har verkligen visat sig värdefull då samtliga beslut faktiskt har resulterat i någonting bra och 

värdefullt.  

Slutsats 

 
De krav som från början ställdes på applikationen har vi implementerat och mer därtill. Kraven har utökats 

och uppdaterats under arbetets gång men vi har lyckats anpassa oss, hitta nya vägar och slutligen kommit 

fram till en applikation som både vi och uppdragsgivaren är nöjda med.  

 

Detta examensarbete har resulterat i en komplett och väl fungerande webblösning som har implementerats 

efter en levande kravspecifikation och tillgänglig HiFi-prototyp. Utifrån det reslutat som angivits har detta 

exemensarbete uppnått sitt syfte. Huruvida uppdragsgivarens slutsyfte kommer att uppnås och ge reslutat är 

inte något vi kan besvara här. 
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Framtida arbete 

 
Uppdragsgivaren ser applikationen i sitt nuvarande tillstånd som en bra grund att bygga vidare ifrån och det 

finns planer på en mycket mer omfattande formulärsmodul som kommer att implementeras efter 

examensarbetets slut. Den nya formulärsmodulen kommer i sin tur att leda till att applikationen blir godkänd 

för att kunna tas i bruk till kommande studier som sker hos uppdragsgivaren.  

Referenser 

 

Tryckta referenser  

Golding, David (2008). Beginning CakePHP: From Novice to Professional., Apress 

Jorgensen, Paul C (2008). A Craftsman's Approach, Third Edition., Auerbach Publications 

Lloyd, Ian (2008). The Ultimate HTML Reference. 

Martin Fowler, Patterns of enterprise application architecture., Pearson Education Inc 

Naik, Sagar & Tripathy Piyu (2008). Software Testing and Quality Assurance: Theory and Practice., John 

Wiley & Sons 

Olsson, Tommy & O'Brien Paul (2008). The Ultimate CSS Reference., SitePoint 

Schafer, Steven M. (2008). HTML, XHTML, and CSS Bible. Fourth Edition., John Wiley & Sons 

Suehring, Steve (2008). Javascript Step by Step. Microsoft Press 

Upton, David (2007). CodeIgniter for Rapid PHP Application Development: Improve Your PHP            

 Coding Productivity with the Free Compact Open-Source MVC CodeIgniter Framework!, Packt Publishing 

Webbreferenser  

Ajaxline (2008). 10 Most Popular Javascript Frameworks [www] 

<http://www.ajaxline.com/10-most-popular-Javascript-frameworks> 

15 februari 2010. 

 

CakePHP (2010). the rapid development php framework 

<http://cakephp.org/> 

23 mars 2010. 

http://www.ajaxline.com/10-most-popular-javascript-frameworks
http://cakephp.org/


MERIT - Utveckling av en webbplatform för Smärt- och Rehabiliteringsenheten i Linköping 

80 

 

 

Coda (2010). Coda 

<http://www.panic.com/coda> 

25 mars 2010. 

 

CodeIgniter (2010). Open source PHP web application framework 

<http://codeigniter.com/> 

23 mars 2010. 

 

CodeIgniter (2010). User Guide 

<http://codeigniter.com/user_guide/> 

23 mars 2010. 

 

CodeIginiter Wiki (2010). HMVC 

<http://codeigniter.com/wiki/Modular_Extensions_-_HMVC/> 

23 mars 2010. 

 

David A. Wheeler, SLOCcount 

<http://www.dwheeler.com/sloccount/> 

28 April 2010. 

 

Flot (2010). Flot 

<http://code.google.com/p/flot/> 

4 april 2010. 

 

Git (2010). GIT 

<http://www.git.com> 

4 april 2010. 

 

Google (2010). Google Web Toolkit [www] 

<http://code.google.com/intl/sv-SE/webtoolkit/> 

10 februari 2010. 

 

jQuery (2010). jQuery [www] 

<http://jquery.com/> 

11 februari 2010. 

 

NicEdit (2010). NicEdit 

<http://nicedit.com/> 

4 april 2010. 

http://www.panic.com/coda
http://codeigniter.com/
http://codeigniter.com/user_guide/
http://codeigniter.com/wiki/Modular_Extensions_-_HMVC/
http://www.dwheeler.com/sloccount/
http://code.google.com/p/flot/
http://www.git.com/
http://code.google.com/intl/sv-SE/webtoolkit/
http://jquery.com/
http://nicedit.com/


MERIT - Utveckling av en webbplatform för Smärt- och Rehabiliteringsenheten i Linköping 

81 

 

 

Proietti, Valerio (2009). MooTools [www] 

<http://mootools.net/> 

10 februari 2010. 

 

Prototype (2007). Prototype Javascript framework [www] 

<http://www.prototypejs.org/> 

11 februari 2010. 

 

Reyes, Joel (2009). Discussing PHP Frameworks: What, When, Why and Which? 

<http://www.noupe.com/php/discussing-php-frameworks.html> 

16 februari 2010. 

 

SimpleTest (2010). Unit testing for PHP 

<http://www.simpletest.org/> 

23 mars 2010. 

 

Symfony (2010). Web PHP Framework 

<http://www.symfony-project.org/> 

23 mars 2010. 

 

Wikipedia (2010). Client-side Scripting [www] 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Client-side_scripting> 

9 mars 2010. 

 

Wikipedia (2010). COCOMO model 

<http://en.wikipedia.org/wiki/COCOMO> 

28 April 2010. 

 

Wikipedia (2010). Comparison of Javascript frameworks 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Javascript_frameworks> 

11 mars 2010. 

 

Wikipedia (2010). Comparison of web application frameworks 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_application_frameworks> 

16 februari 2010. 

 

Wikipedia (2010). Cross browser 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-browser> 

11 mars 2010. 

 

http://mootools.net/
http://www.prototypejs.org/
http://www.noupe.com/php/discussing-php-frameworks.html
http://www.simpletest.org/
http://www.symfony-project.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Client-side_scripting
http://en.wikipedia.org/wiki/COCOMO
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_JavaScript_frameworks
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_application_frameworks
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-browser


MERIT - Utveckling av en webbplatform för Smärt- och Rehabiliteringsenheten i Linköping 

82 

 

Wikipedia (2010). Database design [www} 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Database_design> 

11 mars 2010. 

 

Wikipedia (2010). HTML [www] 

<http://en.wikipedia.org/wiki/HTML> 

8 mars 2010. 

 

Wikipedia (2010). Internationalization 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Internationalization_and_localization> 

23 mars 2010. 

 

Wikipedia (2010). Mulitier architecture [www] 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Multitier_architecture> 

8 mars 2010. 

 

Wikipedia (2010). Revision Control [www] 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Revision_control> 

11 mars 2010. 

 

Wikipedia (2010).  Server-side Scripting [www] 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Server_side_scripting> 

9 mars 2010. 

 

Wikipedia (2010). Software Testing 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Software_testing> 

10 mars 2010. 

 

Wikipedia (2010). Web Application Framework [www] 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application_framework> 

8 mars 2010. 

 

Wikipedia (2010). Wysiwyg 

<http://en.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG> 

4 april 2010. 

 

Zend Framework (2010). Zend Framework  

<http://framework.zend.com/> 

23 mars 2010. 

   

http://en.wikipedia.org/wiki/Database_design
http://en.wikipedia.org/wiki/HTML
http://en.wikipedia.org/wiki/Internationalization_and_localization
http://en.wikipedia.org/wiki/Multitier_architecture
http://en.wikipedia.org/wiki/Revision_control
http://en.wikipedia.org/wiki/Server_side_scripting
http://en.wikipedia.org/wiki/Software_testing
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_application_framework
http://en.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG
http://framework.zend.com/


MERIT - Utveckling av en webbplatform för Smärt- och Rehabiliteringsenheten i Linköping 

83 

 

Övriga referenser 

Bendlin, Nina (2010). Merit [e-post]. 

<nina.bendelin@lio.se>. Internt projekt e-brev, 

5 februari 2010. 

mailto:nina.bendelin@lio.se

