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Sammanfattning 
 
Syftet med denna rapport är att noggrant redogöra för och analysera de fråge-
ställningar som satts upp och samtidigt beskriva utvecklingsarbetet av ett 
datoriserat system för att hantera bokningar och för SMS-notifiering. 
 
De frågeställningar som, i denna rapport, besvaras är: 

1. Går det att skapa ett datoriserat bokningssystem som bidrar till att 
Bärarelagets arbetsprocess effektiviseras men som samtidigt är lätt att 
lära för användare med liten eller ingen datorvana? 

2. Går det att vidareutveckla det som redan gjorts för att besvara 
frågeställning 1? 

 
Bärarelaget är ett företag som specialiserat sig på kompetensuthyrning där 
mobilkranar, kranbilar och truckar behövs. Företaget har anor från början av 
1900-talet och finns i dag i Helsingborg, Ängelholm, Landskrona och Malmö. 
 
Bärarelaget har idag inget datoriserat system för att hantera och organisera 
inkomna bokningar. Detta görs för hand och på papper. För att lösa detta har 
vi konstruerat ett bokningsprogram som skall hantera och lagra inkomna 
bokningar. Vår analys visar att programmet på sikt faktiskt löser problemet då 
bokningarna sparas på ett bättre sätt och således ökar bakåtspårnings-
möjligheterna. Analysen visar också att det krävs att en inlärningströskel 
överkommes för att tillfullo dra nytta av programmet. Detta innebär att det i en 
inledande fas kan uppfattas att vårt program är ineffektivt. När väl 
inlärningströskeln överkommits medför vårt program, kallat 
Bokningsprogrammet, dock endast fördelar. 
  Ibland återvänder kranförarna till depån för att sedan direkt köra vidare till 
nästa jobb. Här såg vi en möjlighet i att förbättra kommunikationen med 
kranförarna genom att konstruera ett program som kan skicka SMS. Detta 
program, kallat SMSender, skickar genom en GSM telefon kopplad till datorn 
ut SMS till en eller flera kranförare. 
   
Systemet har idag flera möjligheter till utbyggnad. Företaget har en önskan i 
att få sin hemsida kopplad till databasen så att korrekt information, om 
exempelvis antalet maskiner och personal, visas. Systemet kräver också en 
säkerhetsundersökning för att säkerställa att programmet inte öppnar 
möjligheter för dataintrång. Vidare finns det möjlighet att integrera 
funktionaliteten av SMSender i Bokningsprogrammet. 
 
Nyckelord: Bokningssystem, SMS-notifiering. 

  



Abstract 
 
The purpose of this report is to thoroughly describe and analyze the problem 
statements and development process of a computerized system for organizing 
bookings and for managing SMS-notifying. The project has been carried out 
for a company called Bärarelaget Krancenter, situated in Helsingborg. 
 
Keywords: Booking system, SMS-notifying. 

  



Förord 
 
Att arbeta i projekt innebär stort ansvars- och initiativtagande, men det krävs 
också en stor portion tillförlitlighet för att projektet ska fungera. Detta projekt 
är inget undantag. Även om projektet är genomfört av endast två personer har 
arbetet som utförts varit mycket stort och har således inneburit både 
ansvarstagande och drivande initiativtagande. Det som började som ett projekt 
i en 5p kurs har nu utvecklats till en fullt funktionell produkt. Resan genom 
examensarbetet har varit lång men samtidigt underhållande och lärorik.  
Värt att anmärka är hur kunden utvecklats genom hela projektet. Till en början 
ställde sig kunden med skepsis till projektet, mest på grund av att kunden inte 
ansåg sig ha tillräckliga datorkunskaper. Denna rädsla för teknologi har 
givetvis varit en hörnsten i projektet och vi har hela tiden strävat efter att 
utveckla en produkt som är självförklarande och som inte kräver 
ingenjörsmässiga kunskaper för att användas. När produkten började ta form 
minskade kundens skepsis och övergick sedermera i entusiasm när det 
uppdagades vad produkten kunde göra för företagets organisation. Att se hur 
kundens reaktioner till projektet ändrats under resans gång har varit minst sagt 
intressant. Från tydligt tvivel och rädsla för att inte kunna hantera systemet till 
entusiasm och nyfikenhet. Kunden har till och med kommit med önskemål om 
nya funktioner i systemet långt efter att kravspecifikationen stängts för 
ändring. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till Sven Österbye för lysande idéer och god 
handledning. Det är tack vare dig som hela systemet existerar. Vi vill också 
tacka Tuve Wällstedt för att han, trots stundande pension, ställde upp som 
examinator. 
Vidare vill vi tacka Fil. Mag. Ann-Charlotte Pettersson och Bernt Pettersson 
för korrekturläsning och värdefulla kommentarer, samt Mikael Gullstrand för 
väl genomförd opposition. 
Tack även till de personer vi eventuellt glömt nämna men som har bidragit 
med idéer och kommentarer under projektets gång. 
 
-Belfast, sensommaren 2006. 
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1 Inledning 

I denna rapport kommer vi att presentera vårt examensarbete. Vi kommer att 
gå igenom bakgrunden till arbetet, nulägesanalys samt redogöra för vår 
frågeställning. I kapitel 3 kommer vi att presentera vår lösning som senare (i 
kapitel 4) jämförs med frågeställningen för att kontrollera om vi löst 
problemet. Kapitel 5 innehåller slutsatser och reflektioner över arbetets utfall. 
Här presenteras även möjligheter till vidareutveckling. I kapitel 7 finns vår 
projektplan, kravspecifikation och även vårt designdokument bifogat. 
 

1.1 Bakgrund 
Bärarelaget Krancenter är ett företag som fokuserar på uthyrning av 
arbetskompetens där mobilkranar, truckar och kranbilar behövs. Företaget har 
anor från tidigt 1900-tal och började som en Expressbyrå under namnet 
Bärarelaget Express. Då företaget togs över 1946 av de nuvarande ägarna 
fördelades arbetet på en häst, en lastbil och en anställd. Under 70-talet växte 
företaget (nu under namnet Bärarelaget Byggkranar AB) till ett 60-tal bilar, 
entreprenadmaskiner och mobilkranar. Idag finns företaget i Helsingborg, 
Ängelholm, Landskrona och Malmö och går under namnet Bärarelaget 
Krancenter AB. 
Idén till projektet uppdagades av Sven Österbye under sin tid som anställd hos 
Bärarelaget Krancenter (i rapporten kommer företaget hädanefter kallas 
Bärarelaget). Sven upplevde företagets nuvarande pappersbaserade system 
som något oorganiserat och efterlyste länge ett datoriserat system för PC-bruk. 
Efter att ha kontaktat lokala IT-konsultfirmor stod det snart klart att något 
sådant, skräddarsytt, program inte gick att framställa vid den tidpunkten. 
Sven slutade på företaget för att påbörja vidare studier vid högskolor och 
universitet. Han höll dock kvar tanken på ett datoriserat system för Bärarelaget 
och hade samtidigt fortsatt god kontakt med personalen på företaget. 
Nu, ett flertal år senare, har utvecklingen av systemet påbörjats. Under hösten 
-05 gick en 5p-kurs i projektarbete där utvecklingen av programmet 
påbörjades. Projektets storlek växte explosionsartat och sköt snart utanför 
ramarna för ett 5p-projekt. Under våren -06, när det var dags för 
examensarbeten, valde Sven (och även resten av projektgruppen) att lämna 
projektet och överlät det med varm hand åt två frivilliga som skulle gå vidare 
med projektet som examensarbete. Vi, Martin Andersson, delaktig i projektet 
sedan start, och Emil Tinebo, på jakt efter ett spännande examensarbete, tog 
över. Sven stannade dock kvar som handledare. Många av idéerna från 5p-
kursen fanns kvar men vi insåg fort att det inte fanns möjlighet för två 
personer att implementera alla dessa idéer inom tidsramen för ett 
examensarbete. Projektet delades upp i två examensarbeten med helt olika 

 
 

1



fokus, ett som fokuserar på Bärarelagets arbetsprocess (hantering av 
bokningar och arbetsfördelning) och ett som fokuserar på företagets 
administration (fakturering och framförhållning).  
Vi vill dock poängtera att de båda examensarbetena har utförts enskilt utan 
samarbeten. Vissa gemensamma möten har dock hållits på grund av att de 
båda examensarbetena brukar samma databas. 
Denna rapport avser examensarbetet med fokus på arbetsprocess. 
 

1.2 Syfte och målsättning 
Syftet med denna rapport är att redogöra för och analysera examensarbetet. 
Arbetets utvecklingsprocess kommer noggrant att beskrivas och analyseras 
och frågeställningen kommer att besvaras. Som målsättning har vi att försöka 
skapa en beskrivning av examensarbetet som är begriplig både för fackmän 
och för lekmän, och som kan läsas rakt igenom utan krav på teknisk 
kompetens. 
 

1.3 Problemformulering 
Vid projektets början fanns ett antal frågor att besvara. Den främsta och största 
frågan var: ”Går det att skapa ett datoriserat bokningssystem som bidrar till att 
Bärarelagets arbetsprocess effektiviseras men som samtidigt är lätt att lära för 
användare med liten eller ingen datorvana?” Eftersom detta examensarbete är 
en vidareutveckling av ett tidigare projekt med liknande frågeställning låg 
följande fråga nära till hands: Går det att använda sig av det som hittills 
utvecklats eller krävs det en omarbetning? 
 

1.4 Avgränsningar 
Vår geografiska avgränsning bottnar främst i Helsingborgsområdet. Detta för 
att företaget där examensarbetet är utfört är stationerat i Helsingborg. 
Utvecklingen av programvaran, som legat till grund för analysen, är i den mån 
det varit möjligt utförd på LTH Campus Helsingborg. Eftersom utvecklings-
miljön (det program som användes för att skapa vårt system) Visual C# 2005 
inte fanns tillgänglig på LTH Campus Helsingborg har stora delar av 
utvecklingsarbetet skett på hemorterna Klippan respektive Höganäs. 
 
Tidsmässigt har arbetet pågått mellan mars och augusti 2006.  
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2 Nulägesbeskrivning 

I dagsläget har Bärarelaget inget datoriserat system för att organisera de 
bokningar som kommer in per telefon eller e-post. De bokningar som kommer 
in skrivs, för hand, in i en pärm. Om pärmen för tillfället används av en annan 
bokare, skrivs bokningen ned på en papperslapp. Bokningen skrivs sedan in i 
pärmen. Företaget använder sig av pappersbaserade dagscheman som ger en 
daglig överblick av arbetet.  
Efter att ha besökt företaget och undersökt hur de arbetar idag identifierade vi 
ett antal problem: 
 

• Bokningar antecknade på separat papper löper stor risk för att försvinna 
eller glömmas bort. 

• Tillbakaspårning av gamla, utförda, jobb är komplicerat och tidsödande. 
• Problem med att identifiera vem som utförde arbetet. 
• Material som försvinner utan ledtråd om senaste position. 
• Onödigt många körningar mellan depån och arbetsplatsen. 

 
Genom att beskriva för Bärarelaget hur ett datoriserat bokningssystem kan 
underlätta i deras situation väcktes ett större intresse för idén än som tidigare 
funnits. 
 

3 Beskrivning av arbetsmetoder och problemlösningar 

För en generell beskrivning av våra arbetsmetoder, se bilaga 1: Projektplan 
v1.0. Den planerade arbetsmetodiken skiljer sig inte nämnvärt från det 
faktiska utfallet. 
 
För att lösa vår frågeställning beslutade vi att fortsätta utvecklingen av det 
bokningsprogram som påbörjats under 5p-projektet. Vi konstaterade att 
systemet var konstruerat så att ett fullt fungerande program skulle kunna 
eliminera de problem som identifierats och samtidigt effektivisera 
arbetsgången hos Bärarelaget. För att överkomma personalens teknologiskräck 
har delar av programmet konstruerats sådant att det rent grafiskt liknar de 
pappersformulär som personalen är van att använda. Detta för att användaren 
skall känna igen sig vid en första anblick av programmet. För att lösa 
problemet med ”papperslappsbokningar” har vi i programmet, infört en 
såkallad ’Snabbokning’. Med snabbokningen har användaren möjlighet att 
snabbt registrera en bokning med endast minimala uppgifter i samma stund 
som kunden ringer in sin beställning. På så vis hamnar bokningen direkt i 
systemet och kan sedan kompletteras med ytterligare uppgifter. Databasen 
som ligger till grund för systemet sparar alla bokningar och all tillhörande 
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information. Användaren kan sedan med hjälp av bokningsprogrammet snabbt 
få fram information om gamla utförda jobb, personal som utfört jobbet och 
vilket material som använts under jobbet. Problemet med onödiga körningar 
mellan depån och arbetsplatsen löstes genom att vi konstruerade en tjänst för 
att meddela en kranförare om dens nästkommande jobb via SMS. På så vis 
behöver kranföraren inte återvända till depån utan kan, i möjligaste mån, köra 
direkt till nästa jobb. Anledningen till att vi valde just SMS som teknologi för 
notifiering var att kranförarna inte alltid har möjlighet att svara i telefonen 
under arbetspassen. 
 
I den inledande fasen av examensarbetet sattes det upp en projektplan (se 
kapitel 7 Bilagor) för att sammanställa hur arbetet skulle fortskrida. Det 
beslutades fort att en kravspecifikation skulle framställas för att säkerställa att 
Bärarelaget faktiskt får vad det vill ha. I projektplanen planerades också in 
deadlines för designdokument och slutrapport. Vi bestämde att rapporten 
skulle påbörjas tidigt och att arbetet med rapportering skulle pågå under hela 
examensarbetet. 
 
För att effektivisera utvecklingsarbetet delade vi upp arbetet i två delar. Vi 
bestämde att Bokningsprogrammet och tjänsten för SMS-notifiering skulle 
utvecklas separat men parallellt. Ett första steg var att gå igenom den 
befintliga kravspecifikationen1 och sortera ut de krav som var relevanta för vår 
vidareutveckling. Vi kunde sedan sätta ihop en egen kravspecifikation utifrån 
de krav som sållats ut. Under arbetet med kravspecifikationen hade vi, 
tillsammans med handledare Sven Österbye, möten där vi noggrant gick 
igenom vad tjänsten för SMS-notifiering skulle åstadkomma. Samtidigt 
identifierades de krav som behövdes för SMS-tjänsten och således kunde 
kravspecifikationen uppdateras.  
 
Tidigt i projektet gick vi igenom databasen som ligger till grund för systemet 
för att undersöka om den var tillräckligt komplett för de data som behövdes 
eller om den till och med innehöll onödiga funktioner. Detsamma gjordes med 
bokningsprogrammet. 
 
Som utvecklingsverktyg användes Visual C# 2005 Express Edition2 från 
Microsoft. Den främsta anledningen till detta var att de delar av 
bokningsprogrammet som utvecklats under 5p-kursen var skrivet i denna 
utvecklingsmiljö. En annan avgörande faktor var att Microsoft Visual C# 2005 
Express Edition utan kostnad kunde hämtas från tillverkarens hemsida. 
 

                                           
1 Tublén, R., 2005. System Requirements Specification (PRO0502) 
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2 C# är det programspråk som systemet är utvecklat i. C# uttalas på engelska ”see sharp” 



Som vi tidigare nämnt hade en del av bokningsprogrammet utvecklats tidigare. 
Dock fanns det ett flertal väsentliga funktioner att implementera. När vi i fas 3 
(se Projektplan v1.0) skulle inleda utvecklingsarbetet av bokningssystemet 
upptäcktes att programmet inte fungerade som det var tänkt. Vi tvingades 
därför grundligt gå igenom programkoden för bokningssystemet för att 
successivt återuppbygga programmet. När detta väl var gjort kunde vi fortsätta 
implementeringen av de nya funktionerna. 
 
SMS-programmet genomgick emellertid hela utvecklingscykeln, från idé till 
färdig produkt och utvecklades således helt från grunden. Liknande program 
finns ute på marknaden men inget som är skräddarsytt för vårt Boknings-
program. Tanken med SMS-programmet var att det automatiskt skulle hämta 
den information som behövdes för nästa jobb och meddela respektive förare. 
För att hantera själva utskicket av SMS beslutade vi att använda en vanlig 
mobiltelefon för GSM-nätet i kombination med en datakabel mellan datorn 
och telefonen. Till en början användes privat hårdvara för utveckling och 
testning. Efter demonstration hos Bärarelaget byttes den privata hårdvaran ut 
mot hårdvara som finansierats av företaget. 
 

4 Resultat 

Resultatet av vår undersökning blev två program. Ett bokningsprogram som 
arbetar mot en databas, kallat Bokningsprogrammet, och ett fristående 
program för att skicka SMS, kallat SMSender. Från början var det tänkt att 
SMSender skulle integreras i Bokningsprogrammet som en funktion. Dock 
påbörjades arbetet som en separat applikation för att möjliggöra 
funktionstester trots att Bokningsprogrammet inte var färdigställt.  
   När SMSender, i en tidig version, visades upp på företaget möttes vi av 
entusiasm och Bärarelaget ville gärna använda programmet som en fristående 
applikation. Vi fick klargjort att detta program klart och tydligt löste 
problemet med onödiga körningar mellan depån och arbetsplatsen och 
samtidigt vi fick bekräftat att SMSender var så pass enkelt uppbyggt att någon 
större handledning genom programmet inte var nödvändig. Något, som sedan 
företagets begynnelse, tagit flera timmar tar nu endast några få sekunder. På 
önskemål av företaget beslutade vi att version 1.0 av SMSender skall levereras 
som en separat applikation. SMSender är således helt frikopplad från 
databasen och kan därför inte automatiskt hämta information om kommande 
jobb som det från början var tänkt. Användaren får nu själv skriva in denna 
information. Applikationen har även väckt intresse hos andra företag. 
 
När det gäller Bokningsprogrammet har den långa utvecklingstiden gjort att vi 
inte kunnat genomföra några tester hos slutanvändaren. Vi kan inte heller 
garantera att Bärarelaget faktiskt kommer att använda vårt system. Dock kan 
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det, som vi nedan skall se, konstateras att om Bärarelaget väljer att använda 
vårt system kommer deras arbetsgång på sikt att effektiviseras.  
 
För att använda Bokningsprogrammet krävs det att en inlärningströskel 
överkommes. Eftersom företaget länge har kört med sitt pappersbaserade 
system kan inlärningströskeln vid en första anblick framstå som 
svåröverkomlig. När användaren väl vant sig vid programmet och lärt sig hur 
det fungerar innebär det övervägande fördelar med att använda programmet. 
Vi ska nedan se exempel på fall där vårt bokningssystem fullkomligt 
överglänser det nuvarande papperssystemet.  
 

 
Exempel 1: Registrera en bokning 

Exempel 1: Registrera en bokning 
Före: Bärarelaget blir uppringt av en kund som vill ha ett jobb utfört. 
Bokaren samlar in information om vad som skall lyftas, adressen till 
arbetsplatsen, datum för arbetet, eventuella övriga upplysningar samt 
namn, adress och telefonnummer till kunden. Denna information 
antecknas undertiden i ett pappersformulär. 
 
Efter: Bärarelaget blir uppringt av en kund som vill ha ett jobb utfört. 
Samma information samlas in som tidigare. Informationen skrivs in 
direkt i vårt bokningsprogram som sparar informationen i databasen. 
 
Skillnad: Ingen markant tidsskillnad i detta fall. 

 
 

 
Exempel 2: Söka en bokning som är 2 veckor gammal 

Exempel 2: Söka en bokning som är 2 veckor gammal 
Före: Bärarelaget vill söka information om ett jobb som utförts för 2 
veckor sedan. Personalen söker bland de bokningar som finns liggande 
och hittar informationen som söks. En sökning på detta vis uppskattas 
till att ta mellan 10 och 15 minuter. 
 
Efter: Personalen anger, i programmet, datum för önskad bokning och 
får, på under en sekund, fram de bokningar som gjorts på det angivna 
datumet. 
 
Skillnad: Programmet förbättrar kraftigt söktiden för att hitta en 
bokning med ett visst datum. I takt med att fler bokningar registreras i 
databasen kommer söktiden att öka något. Det rör sig dock fortfarande 
om sekunder. Med Bokningsprogrammet sparar man alltså mellan 10 
och 15 minuter när man vill söka efter en bokning. 
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xemplen ovan visar bara några av de många punkter som vårt system 
 över 

Exempel 3: Söka en bokning som är 7 månader ga

Exempel 3: Söka en bokning som är 7 månader gammal 
er finns det 

fter: Personalen anger, i programmet, datum för önskad bokning och 

killnad: Programmet skapar möjligheter att söka mycket gamla 

Före: Då företaget inte sparar bokningar äldre än 6 månad
ingen möjlighet att för hand söka en bokning som är 7 månader 
gammal. 
 
E
får, på under en sekund, fram de bokningar som gjorts på det angivna 
datumet. 
 
S
bokningar, något som tidigare inte varit möjligt. 

 
 

 
Exempel 4: Meddela en förare om nästa jobb 

Exempel 4: Meddela en förare om nästa jobb 
Före: En kranförare står på en arbetsplats och kör en lyftkran. En 
bokning visar att samma kran skall vara på en annan arbetsplats senare 
samma dag. En bokare ringer upp kranföraren för att meddela detta. 
Kranföraren hör inte telefonen på grund av buller eller har av andra 
anledningar inte möjlighet att svara. Efter att jobbet är avslutat kör 
kranföraren tillbaka till depån där han får instruktioner om att köra 
tillbaka till en mellanliggande arbetsplats han på hemvägen redan 
passerat. Detta förfarande kan i dagsläget ta upp till flera timmar. 
 
Efter: Med SMSender kan bokaren skicka information om kommande 
jobb via SMS. 
 
Skillnad: Bokarna slipper nu att upprepade gånger försöka nå upptagna 
kranförare och kan samtidigt nå ut till flera kranförare samtidigt. Detta 
besparar kranförarna onödiga körningar mellan depån och kommande 
arbetsplatser. Något tidigare intresse för att skicka SMS manuellt har 
inte funnits eftersom att detta anses ha varit alltför tidsödande. 

 
E
förbättrar. Det skall dock tilläggas att exemplen förutsätter man kommit
inlärningströskeln, vilket, initialt, kan ta lite tid. Ett datoriserat system kräver 
också rutiner för regelbunden säkerhetskopiering av databasen, vilket ibland 
kan ta något längre tid än att arkivera papper. 
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5 Slutsatser, kommentarer och eventuella möjligheter till 
vidareutveckling 

Att helt och hållet lämna det nuvarande papperssystemet och övergå till vårt 
datoriserade system kommer inte att ske över en natt. När ett nytt system tas i 
bruk innebär det alltid en inlärningskurva, oavsett tidigare kompetens och med 
tanke på att Bärarelaget aldrig tidigare brukat ett datoriserat bokningssystem 
är det inte svårt att inse att inlärningskurvan, i detta fall, kommer vara något 
längre än för personer som har tidigare erfarenhet av datoriserade boknings-
program. Vi har givetvis hela tiden strävat efter att göra programmet 
lättillgängligt och självförklarande även för personer med liten eller obefintligt 
datorvana men för att avgöra huruvida vi lycktas på den fronten krävs fortsatt 
testning hos slutanvändaren. Vi kan dock konstatera att när man väl satt sig in 
i systemet löses problemen i vår frågeställning. Problemet med onödiga 
körningar löstes tack vare SMSender och detta, i sig, bidrar till att företagets 
arbetsprocess effektiviseras. 
 
Trots erfarenheter från tidigare projekt blev tidsplanen felaktigt beräknad.  
De deadlines som var uppsatta kunde inte hållas på grund av att utvecklings-
tiden blev längre än beräknat. I ett försök att klara de deadlines som var 
uppsatta bytte vi fokus till att försöka få klart programvaran. Detta gjorde att 
den rapportering som var tänkt att pågå under hela examensarbetet försköts till 
slutet. Detsamma gäller delvis för Designdokumentet. 
För att kompensera för överskridna deadlines fick examensarbetet fortskrida 
över sommaren 2006.  
 
Systemet har flera möjligheter till vidareutveckling. Bärarelaget har uttryckt 
en önskan i att få sin hemsida kopplad till databasen så att den automatiskt 
uppdateras vid ändring, exempelvis inköp av nya maskiner, adressändring 
eller personalomorganisation. Detta ingick till en början i detta examensarbete 
men fick sållas bort på grund av det omfattande utvecklingsarbetet av 
Bokningsprogrammet. En annan möjlig vidareutveckling är att integrera 
SMSender som en funktion i systemet istället för som ett fristående program. 
Systemet kräver också en noggrann säkerhetsundersökning. Vi har inte gjort 
anspråk på att implementera de säkerhetsaspekter som ett datoriserat system 
kan tänkas ta hänsyn till. Detta möjliggör framtida examensarbeten. Det skall 
dock förtydligas att några vidare examensarbeten har, i dagsläget, inte 
diskuterats med Bärarelaget. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1: Projektplan v1.0 11 
 Här beskrivs den ursprungliga plan som sattes upp vid projektets  
 början. 
Bilaga 2: Kravspecifikation v1.0 19 

Kravspecifikationen innehåller en förteckning av de krav som satts 
upp innan utvecklingsarbetet påbörjades. 

Bilaga 3: Designdokument v1.0 26 
Här återfinns en komplett teknisk beskrivning av hur hela systemet 
är uppbyggt. Vissa tekniska termer kan komma att användas utan 
vidare förtydligande. 
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1 Bakgrund 
 
1.1 Intressenter 

LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg är den institution där 
examensarbetet utförs. 
 
Bärarelaget Krancenter är slutanvändare av systemet. 
 
Sven Österbye är handledare för examensarbetet. Sven har tidigare arbetat hos 
Bärarelaget Krancenter där han kläckte idéen till detta examensarbete. Han har 
god insikt i hur Bärarelaget Krancenter arbetar och kan översätta 
ingenjörsspråk till lekmannaspråk. 
 
Tuve Wällstedt är examinator för examensarbetet. 
 
Examensarbetarna som utför arbetet. 
 
1.2 Teknologi 

Examensarbetet kommer använda befintlig teknik. Det intressanta kommer att 
vara hur olika system kan kopplas ihop för att uppnå målet. Den första 
uppgiften kommer därför att bli att identifiera möjliga tekniska lösningar till 
det problemet som behandlar SMS-notifiering. 
 
1.3 Potentiella finansiärer 

Examensarbetet kräver inga finansiärer eftersom alla utvecklingsverktyg kan 
hämtas gratis från respektive tillverkares hemsida. Utvecklingsverktygen får 
användas i enighet med de villkor som satts upp av respektive tillverkare. 
 
1.4 Kund 

Kunden i examensarbetet är Bärarelaget Krancenter i Helsingborg.  
Kontakten med kunden kommer till största delen att ske genom vår handledare 
Sven Österbye som tidigare arbetat på företaget. 
 
2 Mål och syfte 
2.1 Mål 

Målet med examensarbetet är att utveckla ett system som Bärarelaget 
Krancenter kan använda för att hantera bokningar och SMS-notifiering. 
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2.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om man genom ett datorprogram 
kan effektivisera Bärarelaget Krancenters arbetsprocess utan några större krav 
på datorexpertis. 
 
3 Struktur 
3.1 Arbetsuppgifter 
Examensarbetet kommer att bestå av två huvuduppgifter: 
 

• Färdigställ det redan påbörjade bokningsprogrammet. 
• Utveckla en tjänst för SMS-notifiering. 

 
Arbetet med de båda uppgifterna kommer att ske parallellt. Kraven för 
uppgifterna återfinns i en och samma kravspecifikation. 
 
3.2 Aktiviteter – Översikt 

Arbetet har blivit förlagt på ett antal faser. De övergripande faserna är: 
 

• Fas 1: Planering av arbetet. 
• Fas 2: Research. 
• Fas 3: Design. 
• Fas 4: Implementering med testning. 
• Fas 5: Rapportskrivning. 

 
Under implementeringsfasen kommer implementering och testning att 
genomföras parallellt. 
 
3.2.1 Fas 1: Planering av arbetet 
Här skrivs de dokument som skall ligga till grund för upplägget av 
examensarbetets arbetsgång. 
 
3.2.2 Fas 2: Research 
Här ämnar vi undersöka vilka tekniska möjligheter som finns att tillgå för att 
lösa uppgifterna samt gå igenom det material som tidigare tagits fram. I denna 
fas kommer även en kravspecifikation att tas fram. 
 
3.2.3 Fas 3: Design 
I denna fas skapas ett designdokument där vi förklarar hur systemet är tänkt att 
byggas upp. Detta kan komma att ändras under arbetets gång. 
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3.2.4 Fas 4: Implementering med testning 
I denna fas sker utvecklingen av det system som designats i fas 3 enligt en 
iterativ vattenfallsmodell. Detta innebär att systemet testas löpande i takt med 
att nya funktioner implementeras i systemet. 
 
3.2.5 Fas 5: Rapportering 
Rapportering kommer att ske parallellt med fas 4. Detta dels för att underlätta 
reflektioner av arbetet i slutrapporten och dels för att undvika att rapporten 
försätts i tidspress. 
 
4 Metodik 
4.1 Arbetssätt och kvalitetssäkring 

För att maximera effektiviteten och minska antalet fel i dokument samt 
säkerställa att kvalitén på de krav- och designdokument som skapas skall alla 
dokument granskas av de andra examensarbetarna på Bärarelaget. 
 
Eventuella ändringar kan ske först när gruppens båda medlemmar har godkänt 
ändringarna. 
 
5 Resursplanering 
5.1 Komponenter och utrustning 

Alla utvecklingsverktyg kan hämtas gratis från respektive tillverkares 
hemsida. Således kommer varken LTH eller Bärarelaget Krancenter att 
finansiera något av dessa. Dock ligger det i Bärarelaget Krancenters intresse 
att införskaffa det material som krävs för nyttjande av SMS-notifierings-
tjänsten. 
 
Vi kommer att lagra filer på en gemensam filarea på skolans nätverk för att 
möjliggöra snabb och effektiv hantering av dokument och filer. Filarean 
kommer att vara tillgänglig för oss samt medlemmarna från det andra 
examensarbetet som görs hos Bärarelaget Krancenter. 
 
5.2Tidsplan 

Arbetet kommer att fördelas på 15 veckor enligt bifogat Ganttschema. 
 
Vi kommer att planera arbetet utifrån antal arbetsdagar istället för antal 
arbetstimmar. Detta gör tidplanen mer överskådligt och lätthanterbar. 
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Vi kommer att logga antalet genomförda arbetsdagar per fas för att kunna följa 
upp tidplanen. Vi kommer också att, i slutrapporten, analysera de planerade 
arbetsdagarna och jämföra med det faktiska utfallet. 
 
6 Dokument 
Ett antal dokument kommer att produceras under arbetes gång. Dokumenten 
med respektive deadlines är som följer: 
 

• Projektplan, 16/3 -06 
• Kravspecifikation (SRS), 24/3 -06 
• Designdokument, 31/3 -06 
• Slutrapport, 17/6 -06 

 
Designdokumentet kommer att innehålla en fullständig beskrivning på hur 
systemet kommer att konstrueras och tydligt visa hur systemets olika delar 
kopplas samman. Detta dokument kommer att uppdateras ifall några ändringar 
görs för att hela tiden återspegla målkonstruktionen. 
 
En individuell loggbok kommer att föras där allt arbete bokförs. Loggboken 
skall endast innehålla en kort beskrivning av uppgiften som utförts samt datum 
för när arbetet påbörjades och avslutades. Loggboken kommer att användas i 
slutrapporten för att skapa en bild över den faktiska arbetstiden. 
 
7 Riskanalys 
Den största sannolika risken är att någon blir sjuk. Detta skulle innebära en 
kraftig ökning av arbetsbörda. 
 
Ytterliggare en risk är att arbetet som utförs är av sådan tekniskt avancerad 
natur att kompetens helt enkelt saknas. Av den anledningen bör de olika 
alternativen granskas ordentligt i början för att bedöma deras genomförbarhet. 
 
För att undvika tidsbrist i slutet av projektet har en tidsplan upprättats (se 5.2 
Tidsplan). 
 
Eftersom vårt arbete bygger på, till stor del, redan färdig programvara finns 
det risk för att det finns felaktigheter i denna och att vi tvingas gå tillbaka 
långt i utvecklingen. 
 
En vidare risk är att systemet konstrueras felaktigt, och att man därmed måste 
göra om stora delar av arbetet. För att minska denna risk kommer vi att ha 
kontinuerlig kontakt med handledaren. 
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Det kommer också att tas backup på samtliga delar av mjukvaran. Detta ska 
ske efter varje avslutat arbetspass. Backup ska tas så att mjukvaran finns på, 
USB-minne, skickat i form av e-post och/eller lagrat på den gemensamma 
filarean. Däremot räcker det inte att lägga informationen på en annan dators 
hårddisk då detta inte anses vara ett säkert lagringsutrymme. 
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1 Inledning 
Målet med examensarbetet är, som framgår av projektplanen, att konstruera ett 
bokningssystem i syfte att effektivisera Bärarelaget Krancenterns 
arbetsprocess. 
 
Syftet med kravspecifikationen är att ge ett underlag för hur funktioner skall 
fungera och för att kunden skall se hur dess problem löses. 
 
Kraven är uppdelade i kategorierna funktionskrav, prestandakrav, 
säkerhetskrav, interaktionskrav och SMS-krav.  
En stor del av systemets struktur kommer att återfinnas i designdokumentet. 
 
Text som är kursiv förklaras i ordlistan. 
 
2 Krav 
Funktionskrav är övergripande krav för de funktioner som applikationen skall 
kunna hantera. 
Prestandakrav avser de krav som specificerar den målmaskin som 
applikationen skall köras på samt övriga krav på applikationens prestanda. 
Säkerhetskraven specificerar de säkerhetsaspekter som applikationen följer. 
Interaktionskrav behandlar interaktionen mellan användaren och 
applikationen. 
SMS-kraven anger de krav som ställs på funktionen för SMS-notifiering. 
 
2.1 Funktionskrav 

2.1.1 Det skall vara möjligt att identifiera vilken användares som arbetar mot 
programmet. 
2.1.2 Identifieringen sker genom Windows inbyggda funktion för hantering av 
användare. 
2.1.3 Det skall vara möjligt att registrera en bokning. 
2.1.4 Det skall vara möjligt att registrera en bokning med endast minimala 
jobb- och bokningsuppgifter. 
2.1.5 Det skall vara möjligt att ändra i ett bokat jobb som ännu inte avslutats. 
2.1.6 Det skall vara möjligt att makulera ett bokat jobb om ännu inte påbörjats. 
2.1.7 Det skall vara möjligt att makulera ett påbörjat jobb som ännu in 
avslutats. 
2.1.8 Det skall vara möjligt att söka bland tidigare bokningar. 
2.1.9 Det skall vara möjligt att skriva ut morgondagens jobb till kranförarna 
(maskinoperatörsutskrift). 
2.1.10 Det skall vara möjligt för behöriga användare att lägga till en kran i 
systemet. 
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2.1.11 Det skall vara möjligt för behöriga användare att ta bort en kran från 
systemet. 
2.1.12 Det skall vara möjligt för behöriga användare att ändra information om 
en kran i systemet. 
2.1.13 Det skall vara möjligt för behöriga användare att lägga till en truck i 
systemet. 
2.1.14 Det skall vara möjligt för behöriga användare att ta bort en truck från 
systemet. 
2.1.15 Det skall vara möjligt för behöriga användare att ändra information om 
en truck i systemet. 
2.1.16 Det skall vara möjligt för behöriga användare att lägga till tillbehör i 
systemet. 
2.1.17 Det skall vara möjligt för behöriga användare att ta bort tillbehör från 
systemet. 
2.1.18 Det skall vara möjligt för behöriga användare att ändra information om 
tillbehör i systemet. 
2.1.19 Det skall vara möjligt för behöriga användare att lägga till en maskino-
peratör i systemet. 
2.1.20 Det skall vara möjligt för behöriga användare att ta bort en maskino-
peratör från systemet. 
2.1.21 Det skall vara möjligt för behöriga användare att ändra information om 
en maskinoperatör i systemet. 
2.1.22 Det skall vara möjligt för behöriga användare att ange specialpris för 
en kund. 
2.1.23 Det skall vara möjligt för behöriga användare att ta bort specialpris för 
en kund. 
2.1.24 Det skall vara möjligt för behöriga användare att redigera specialpris 
för en kund. 
2.1.25 Det skall vara möjligt för behöriga användare att ange specialpris för 
en bokning. 
2.1.26 Det skall vara möjligt för behöriga användare att ta bort specialpris för 
en bokning. 
2.1.27 Det skall vara möjligt för behöriga användare att redigera specialpris 
för en bokning. 
2.1.28 Det skall vara möjligt för användare att lägga till föremål till ett jobb. 
2.1.29 Det skall vara möjligt för användare att ta bort föremål för ett jobb. 
2.1.30 Det skall vara möjligt för användare att byta föremål för ett jobb. 
2.1.21 Det skall vara möjligt att förse ett jobb med noteringar. 
2.1.22 Det skall vara möjligt att markera att en bokning skall delfaktureras. 
2.1.23 Det skall vara möjligt att markera att en bokning skall faktureras vid 
arbetets slut. 
2.1.24 Det skall vara möjligt att koppla en maskinoperatör till ett föremål. 
2.1.25 Det skall vara möjligt att visa var en kran befinner sig. 
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2.1.26 Det skall vara möjligt att visa var en truck befinner sig. 
2.1.27 Det skall vara möjligt att visa var ett tillbehör befinner sig. 
2.1.28 Det skall vara möjligt att sortera bort föremål som inte finns 
tillgängliga. 
2.1.29 Det skall vara möjligt att markera ett föremål som skall säljas. 
2.1.30 En bokning skall bara kunna redigeras av en användare åt gången. 
2.1.31 En bokning som öppnats för redigering kan endast visas av andra 
användare. 
 
2.2 Prestandakrav 

2.2.1 Applikationen skall kunna köras på operativsystemen Windows 2000 
Service Pack 3 och Windows XP Service Pack 2. 
2.2.2 Applikationen kräver att Microsoft .NET Framework 2.0 eller senare 
finns installerat. 
2.2.3 Applikationen skall kunna hantera två eller flera bokningar samtidigt 
från samma eller olika användare. 
 
2.3 Säkerhetskrav 

2.3.1 Inloggning skall vara obligatorisk för alla användare. 
2.3.2 Inloggningsuppgifter skall hämtas från Windows inloggningshanterare. 
2.3.3 Varje användare skall tillhöra minst en behörighetsgrupp. 
 
2.4 Interaktionskrav 

2.4.1 Systemet skall varna vid eventuella dubbelbokningar. 
2.4.2 Systemet skall kunna skriva ut en maskinoperatörsutskrift. 
 
2.5 SMS-krav 

2.5.1 Applikationen skall automatiskt kunna generera ett SMS. 
2.5.2 Applikationen skall hämta informationen till SMS:et från databasen. 
2.5.3 SMS skall skickas genom en mobiltelefon som är kopplad till datorns 
USB/COM-port. 
2.5.4 Kommunikationen mellan applikationen och mobiltelefonen skall ske 
genom AT-kommandon. 
2.5.5 Mobiltelefonen som används skall vara en GSM-telefon. 
2.5.6 Mobiltelefonen måste kunna hantera AT-kommandot ”AT+CMGF=1” 
(textläge). 
2.5.7 Version 1.0 skall levereras som en fristående applikation. 
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3 Ordlista och teckenförklaring 
En ordlista har konstruerats för att förklara vissa termer. 

Minimala jobb- och 
bokningsuppgifter.

Jobbtyp, startid och sluttid. 

Avslutat arbete Bokaren har erhållit en körsedel från 
maskinoperatören. 

Körsedel
Innehåller information om utfört 
jobb. Exempelvis datum och faktisk 
arbetstid. 

Behörig användare En användare vars inloggningskonto 
tillhör gruppen Administratörer. 

Kran Kran innefattar både mobilkranar och 
kranbilar. 

Maskinoperatör

En person som är anställd hos 
Bärarelaget Krancenter och vars 
primära arbetsuppgift att köra en 
mobilkran, kranbil och/eller en truck. 

Specialpris Ett avtalat pris med kunden. 

Endast visas Bokningen är skrivskyddad men kan 
läsas. 

Maskinoperatörsutskrift

En utskrift som anger morgondagens 
arbete. Innehåller information om 
kundens namn, avsedd arbetsplats, 
jobbtyp och tillbehör, 
arbetsordernummer, beräknad starttid 
och sluttid. 

Fristående Applikation
Programmet är inte kopplad till 
databasen och kan således användas 
separat. 
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1 Inledning 

I detta dokument återfinns en beskrivning av systemets uppbyggnad uppdelat i 
två avsnitt. Den första delen beskriver bokningsprogrammets design med 
kommentarer kring de olika problemen som lösts. Den består också av en 
beskrivning av den underliggande databasens uppbyggnad. 
Den andra delen beskriver SMSenders design. 
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2 Beskrivning av Bokningsprogrammet 

 2.1 Inledning 
Programmet är designat sådant att man vid större ändringar i en del av 
programmet inte behöver skriva om hela eller andra delar av programmet. Det 
finns dock stora möjligheter att förbättra denna design. Denna grundidé har vi 
fortsatt att arbeta med under designens gång. Tack vare detta har vi kunnat 
lösa problem på andra sätt där vi känt en förbättring möjlig. En jämförelse 
mellan dessa lösningar presenteras under respektive rubrik. 
I detta program återfinns bokningar, jobb, kranar, arbetsplater, personer m.m. 
Dessa kan tilldelas egenskaper, exempelvis namn, telefonnummer och andra 
relevanta egenskaper som vi i texten nedan kommer att kalla objekt. 
 

2.2 Övergripande struktur 
I ”botten” av strukturen finns databasen där informationen lagras. Gränssnittet 
mellan databasen och objekten är utbytbart så att man kan använda sig av 
valfri databas, så länge gränssnittet följer ett förbestämt mönster som objekt-
klasserna även följer. Under körning används sedan dessa objekt av 
användargränssnittet för att visa information. Strukturen kan alltså delas upp i 
fyra delar (Se Fig. 1 nedan) 
 
1. GUI (Graphical User Inferface, användargränssnitt) 
2. Objekt-klasser 
3. Databasgränssnitt 
4. Databas 

 
Person   ”Hämta person” 

   
 

GUI      Databas 
 

 
Kran   ”Hämta kran” 

 
Fig. 1. Programmets struktur 
 
 
Databasgränsnittet, objekten och användargränssnittet som är utvecklade i 
Microsoft Visual C# Express Edition, är separerade som egna projekt med 
egen versionshantering. De två försnämnda blir i kompileringen till .dll-filer 
(Dynamic Link Library) som den kompilerade .exe filen använder. 
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2.3 Databasgränssnitt 
Här användes från början en konstant uppkoppling mot databasen som 
öppnades när programmet startade. Detta har förbättrats eftersom en konstant 
uppkoppling lägger onödig belastning på nätverket om det under en period 
inte förekommer några ändringar, vilket ofta är fallet hos Bärarelaget. De 
flesta bokningar som kommer in kommer ganska tätt under vissa tider. 
Förbättringen består i att vid varje anrop till databasen först öppna och sedan 
stänga uppkopplingen. På så vis belastas bara nätverket vid de tillfällen då 
data ändras. 
 
2.3.1 Design 
Databasgränssnittet är en samling metoder som vid kompilering är samlade i 
en dll-fil kallad db.dll. I gränssnittet använder vi en färdig dll-fil 
(MySql.Data.dll) för kommunikation med en MySQL server. Denna finns 
tillgänglig på MySQLs webbsida4. Vid varje anrop, det vill säga när data ska 
hämtas/sparas i datbasen, skapas en ny uppkoppling med hjälp av klassen 
Connection. Uppkopplingen stängs sedan när anropet är klart. Den 
gemensamma metoden för förfrågningar till databasen heter askTheDB.  
 
private static MySqlDataReader askTheDB(MySqlCommand cmd) 
{ 
   … 
} 
 
Ett MySQL-kommando skickas från de olika metoderna till askTheDB och 
exekveras. Svaret returneras sedan i form av en MySQLDataReader som 
innehåller en eller flera rader med resultatet. Detta behandlas sedan vidare av 
respektive metod. En förenklad metod som hämtar data från en tabell vid 
namn example skulle se ur så här: 
 
public static ArrayList example(int variable) 
{ 
   … 
 
  String cmdString  = "select * from example" 
 
  MySqlDataReader reader = askTheDB(new MySqlCommand(cmdString, 
c.Conn)); 
 
  while (reader.Read()) 
  { 
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     list.Add(reader.getString(0));  //Resultat 
  } 
   … 
  return list;  //Returnera resultat 
} 
 
Genom att bearbeta informationen till ett förbestämt listformat redan i 
databasgränssnittet behöver inte de olika objekten som använder 
informationen känna till hur den är sparad i databasen. På så vis blir objekten 
oberoende av databasen.  
 
 
2.4 Objekt 

Att under körning av systemet lagra information i objekt är en effektiv lösning 
som vi byggde vidare på. Genom att sätta upp mer strikta regler för hur 
objekten beter sig och kommunicerar med andra objekt har vi förbättrat 
möjligheterna för vidare påbyggnad. 
 
2.4.1 Design 
Objektklasserna är kärnan i systemet. Här hålls all information om bokningar, 
jobb, arbetsplatser osv. Behöver man någon information kring ett objekt 
anropar man bara en metod i objektet för att få denna. Man kan skapa många 
objekt av klasserna och ordna dessa i listor av diverse slag. Dessa klasser 
”känner inte till” databasgränssnittet eller användargränssnittet på något sätt 
och är helt fria. 
Ett interface vid namn SQLObject bestämmer hur ett objekt vars information 
skall lagras i databasen ska uppföra sig: 
 
namespace obj 
{ 
    interface SQLObject 
    { 
        void load(); 
 
        // För klasser som Booking, Workplace etc., som inte har en moder. 
        void save(); 
 
        // Om klassen som implementerar denna har en moder,  
        // tex. BookingNote har Booking som moder. Booking skickar då med sitt 
lopNr. 
        void save(int motherid); 
    } 
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Varje sådan klass måste ha en metod för att hämta information (load) och en 
för att spara (save). I de fall där objekten är beroende av ett annat t.ex. ett Jobb 
som måste höra till en Bokning används en speciell save-metod där 
bokningens id-nummer skickas med. 
När en bokning med ett jobb ska sparas finns följande förutbestämda 
händelseförlopp: 
 

1. Bokningens save-metod anropas. Här sparas information om 
arbetsplats, kund och bokare. 

2. Bokningen anropar save-metoden hos jobbet som finns under 
bokningen. 

3. Jobbets save-metod sparar relevant data såsom klockslag och vilken 
bokning det tillhör 

4. Jobbet kallar sedan på save-metoden hos den kran som finns kopplad 
till jobbet. 

 
En save-metod för ett objekt som är kopplat till andra beskrivs så här: 
  
public void save() 
{ 
    ... 
            //Gå igenom lista av tillhörande objekt för detta objekt 
            System.Collections.IEnumerator Enumerator = getEnumerator(); 
            while (Enumerator.MoveNext()) //Gå igenom alla objekt 
                (jobEnumerator.Current).save(this.Id); //Spara objekt 
   ... 
} 
 
En enumerator används för att vandra igenom listan av objekt kopplat till detta 
objekt. På så vis krävs ingen extra kod för att hantera fall då det inte finns 
några objekt i denna lista och exekveringen bara går vidare. 
Alla dess objektklasser samlas i en dll-fil vid namn obj.dll. 
 

2.5 Användargränssnitt 
Användargränssnittet är upplagt så att den ger ett naturligt flöde, dvs man 
börjar mata in uppgifter högst upp och rör sig nedåt. Den stora utmaningen här 
var att begränsa, att inte ha för många inställningar och val. Till viss mån har 
vi försökt efterlikna hur uppgifterna noteras på papper för att inlärningstiden 
ska minimeras. 
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För att en bokning ska gå så smidigt som möjligt fylls en del data i helt eller 
delvis automatiskt där det finns förbestämda standardval. Nedan följer en 
beskrivning av de två viktigaste fönsteren som beskriver vår design. 
 
2.5.1 Design 
För att snabbt kunna göra en bokning utan detaljer finns ett inledande fönster 
där man kan skapa en bokning med ett jobb som endast har start- och 
slutdatum och typ. Denna bokning kan man sedan bygga vidare på i 
huvudfönstret (Se fig 2). I detta fönster får användaren en överblick över alla 
de jobb som ska utföras. Han ser I jobblistan vilka fordon som används och 
vem som är förare. Om kunden är ny finns snabbknappar för att skapa kunder 
och arbetsplatser. 
 

Fig 2. Huvudfönstret vid ny bokning. 
 
 

 
 

33



Där det går används samma metoder i koden för de olika rutorna, särskilt där 
data hämtas från objekt. En metod populateLists() finns i alla 
inmatningsfönster. Denna metod hämtar in alla objekt av en viss typ, i Fig 2 
ovan t.ex. alla kunder, och lägger dem i kundlistan. 
För att skapa ett nytt jobb finns en separat ruta där all datainmatning görs. Om 
ett jobb behöver ändras är det samma ruta som man gör ändringar i. Även här 
finns snabbknappar för att skapa relevanta nya data (Jobbtyp, föremål, 
anställd). Den följer samma mönster som övriga rutor, det vill säga man börjar 
uppifrån och tar sig ner till slutet av rutan (Se fig 3.) 
 

 

 
Fig 3. Fönstret för att skapa/ändra jobb 

 
Huvudfönstret och jobbfönstret använder vi som mall vid design av alla övriga 
fönster. På detta sett får vi en jämn design genom hela programmet. 
 

2.6 Databas 
Några stora ändringar i designen hos databasen har ej skett sedan 
projektkursen utan vi använder oss av den databas som tidigare designats. 
Nedan presenterar vi E/R-diagram och ett datalexikon för databasen.  
På grund av storleken på dessa E/R-diagram visas inte namnen på relationerna 
mellan tabellerna. Dessa går därmot att utläsa från datalexikonet. 
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2.6.1 Datalexikon 
Detta datalexikon visar hur de olika fälten i databasen ser ut och uppför sig 
och vad de är.  

 
Datalexikon för tabellen Anstalld 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
anstNr   int(10)  Ja  0  Anställningsnummer 
forNamn   varchar(64) Ja    Förnamn 
efterNamn  varchar(64) Ja    Efternamn 
adress   varchar(255) Ja    Adress 
lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 

 
 
Datalexikon för tabellen Arbetsplats 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
anstNr   int(10)  Ja  0  Anställningsnummer 
forNamn   varchar(64) Ja    Förnamn 
efterNamn  varchar(64) Ja    Efternamn 
adress   varchar(255) Ja    Adress 
lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 
 
 
Datalexikon för tabellen Artikeltyp 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
namn   varchar(32) Ja    Namnet på artikeln  
lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 

 
 
Datalexikon för tabellen Bild 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
namn   varchar(255) Ja    Namn på bilden 
data   longblob Ja    Data som bilden innehåller  
lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 
 
 
Datalexikon för tabellen Bokning 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
arbetsOrderNr   int(10)  Ja  0  Arbetsordernummer för en bokning 

bokningsDatum   datetime Ja  
0000-00-
00 
00:00:00  

Bokningsdatum 

lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 
anstalldLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från Anställd 
kundLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från Kund 
arbetsPlatsLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från Arbetsplats 
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Datalexikon för tabellen Borttagnaforamal 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 

datum   date Ja  0000-00-
00  Datum för borttagning av föremål 

orsak   varchar(255) Ja    Orsaken till borttagningen 
foremalLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från Föremål 

 
Datalexikon för tabellen Epost 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
adress   varchar(64) Ja    E-post-adress 
beskrivning  varchar(64) Ja    En beskrivning om det behövs 
lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 

 
 

Datalexikon för tabellen Forare 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

anstalldLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från Anställd 
standardForemalLopNr int(10)  Ja  0  Nyckel från Standardföremål 

 
 
Datalexikon för tabellen Fordon 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
lyftKapacitet   int(10)  Ja  0  Fordonets lyftkapacitet  
foremalLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från Föremål 
fordonsKategoriLopNr int(10)  Ja  0  Nyckel från Fordonskategori 

 
 
Datalexikon för tabellen Fordonskategori 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
namn   varchar(64) Ja    Namnet på fordonskategori  
lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 

 
 

Datalexikon för tabellen Foremal 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

IDNr   int(10)  Ja  0  Föremålets id nummer  

kopDatum   date Ja  0000-00-
00  Inköpsdatum  

namn   varchar(255) Ja    Namnet på föremålet 
lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 
standardPrisLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från standardprislistan 
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Datalexikon för tabellen Franvaro 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

startDatum   datetime Ja  
0000-00-
00 
00:00:00  

Startdatum och tid för frånvaro  

slutDatum   datetime Ja  
0000-00-
00 
00:00:00  

Slutdatum och tid för frånvaro 

notering   varchar(255) Ja    Noteringar angående frånvaron 
anstalldLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från anställd 
franvaroTypLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från frånvarotyp  
 
 
Datalexikon för tabellen Franvarotyp 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
beskrivning  varchar(255) Ja    Beskrivning av viken typ av frånvaro 
lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 

 
 
Datalexikon för tabellen Grupp 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
namn   varchar(64) Ja    Gruppens namn 
beskrivning  varchar(255) Ja    Beskrivning av gruppen 
lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 

 
 
Datalexikon för tabellen Jobb 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 

startDatum   datetime Ja  
0000-00-
00 
00:00:00  

Startdatum och tid för jobbet 

slutDatum   datetime Ja  
0000-00-
00 
00:00:00  

Slutdatum och tid för jobbet 

lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 
standardPrisLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från standardpris 
bokningLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från bokning  

 
 
Datalexikon för tabellen Kontaktperson 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
forNamn   varchar(32) Ja    Förnamnet  
efterNamn   varchar(32) Ja    Efternamnet  
titel   varchar(32) Ja    Titeln på kontaktpersonen 
lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 
kundLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från kund 
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Datalexikon för tabellen Konto 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

anvandarNamn  varchar(64) Ja    Användarnamnet 
losenHash   varchar(32) Ja    Hashsträngen av lösenordet 
anstalldLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från anställd 

 
 

Datalexikon för tabellen Kontrakt 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

pris   int(10)  Ja  0  Ett kontraktspris 
rabatt   int(10)  Ja  0  En kontraktrabat  
standardPrisLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från standardpris 
kundLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från kund 

 
Datalexikon för tabellen Korkort 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
anstalldLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från anställd 
korKortsTypLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från körkortstyp 
lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 

 
 
Datalexikon för tabellen Korkortstyp 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
namn   varchar(64) Ja    Namnet på körkorts typ  
lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 

 
 

Datalexikon för tabellen Kund 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

kundnr   int(10)  Ja  0  Kundnummer 
foretagsNamn  varchar(128) Ja    Företagets namn 
gatuadress   varchar(64) Ja    Gatuadress 
boxnr   int(10)  Ja  0  Boxnummer 
postnr   int(10)  Ja  0  Postnummer 
stad   varchar(32) Ja    Stad 
land   varchar(32) Ja    Land 
lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 

 
 
Datalexikon för tabellen Makulerad 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
orsak   varchar(255) Ja    Varför bokningen blev makulerad 
bokningsLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från bokning 
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Datalexikon för tabellen Notering 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

date   datetime Ja  
0000-00-
00 
00:00:00  

Datum och tid för noteringen 

text   varchar(512) Ja    Själva noteringen 
lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 
anstalldLopNr int(10)  Ja  0   Nyckel från anställd 

 
 
Datalexikon för tabellen Pdf 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
namn   varchar(255) Ja    Namnet på pdf 
data   longblob Ja    Data 
lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 

 
Datalexikon för tabellen Referensnr 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
littraNr   int(10)  Ja  0  Referensnummer för en arbetsplats  
arbetsplatsLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från arbetsplats 

 
 

Datalexikon för tabellen Relanstalldbild 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

anstalldLopNr int(10)  Ja  0  Nyckel från anställd 
bildLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från bild 

 
 

Datalexikon för tabellen Relanstalldepost 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

anstalldLopNr int(10)  Ja  0  Nyckel från anställd 
epostLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från epost 

 
 

Datalexikon för tabellen Relanstelldtelefon 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

anstalldLopNr int(10)  Ja  0  Nyckel från anställd 
telefonLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från telefonnummer 

 
 

Datalexikon för tabellen Relarbetsplatskontrakt 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

arbetsplatsLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från arbetsplats 
kontraktLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från kontrakt 
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Datalexikon för tabellen Relarbetsplatsnotering 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

arbetsplatsLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från arbetsplats 
noteringLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från notering 

 
 

Datalexikon för tabellen Relarbetsplatskontaktperson 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

bokningLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från bokning 
kontaktPersonLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från kontaktperson 

 
 
Datalexikon för tabellen Relbokningsnotering ska se ut 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
bokningLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från bokning 
noteringLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från notering 

 
 

Datalexikon för tabellen Relbokningstandardpris 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

bokningLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från bokning 
standardPrisLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från standaardpris 

 
 
Datalexikon för tabellen Relforarekorkort 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
anstalldLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från anställd 
korKortLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från körkort 

 
 

Datalexikon för tabellen Relfordonstillbehor 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

fordonForemalLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från fordonförmål 
tillbehorForemalLopNr int(10)  Ja  0  Nyckel från tillbehör föremål 

 
 

Datalexikon för tabellen Relforamalbild 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

foremalLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från föremål 
bildLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från bild 

 
Datalexikon för tabellen Relforamalnotering 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
foremalLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från föremål 
noteringLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från notering 
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Datalexikon för tabellen Relforamalpdf 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

foremalLopNr int(10)  Ja  0  Nyckel från föremål 
PDFLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från pdf 

 
Datalexikon för tabellen Reljobbanstalld 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 

forareMeddelad  tinyint(1) Ja  0   En markering om och hur en förare har blivit 
medelad 

jobbLopNr   int(10)  Ja  0   Nyckel från jobb 
anstalldLopNr   int(10)  Ja  0   Nyckel från anställd 

 
 
 
 
 
Datalexikon för tabellen Reljobbforamal 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
jobbLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från jobb 
foremalLopNr int(10)  Ja  0  Nyckel från föremål 

 
 

Datalexikon för tabellen Reljobbnotering 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

jobbLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från jobb 
noteringLopNr int(10)  Ja  0  Nyckel från notering 

 
 

Datalexikon för tabellen Relkontaktpersonbild 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

KontaktPersonLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från kontaktperson 
bildLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från bild 

 
 

Datalexikon för tabellen Relkontaktpersonepost 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

KontaktPersonLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från kontaktperson 
epostLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från e-post 

 
 

Datalexikon för tabellen Relkontaktpersontelefon 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

KontaktPersonLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från kontaktperson 
telefonLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från telefon 
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Datalexikon för tabellen Relkontogrupp 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

anstalldLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från anställd 
gruppLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från grupp 

 
Datalexikon för tabellen Relkorkortskategori 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
korKorLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från körkort 
fordonsKategoriLopNr int(10)  Ja  0  Nyckel från fordonskategori 

 
 
Datalexikon för tabellen Reltillbehorarbetsplats 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
foremalLopNr   int(10)  Ja  0  Nyckel från föremål 
arbetsplatsLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från arbetsplats 

 
 
Datalexikon för tabellen Standardpris 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
artikelNr   int(10)  Ja  0   Artikelnummer  
pris   int(10)  Ja  0   Priset på artikeln 
beskrivning   varchar(255) Ja     Beskrivning av artikeln 
lopNr   int(10)  Ja  NULL   Tabellens löpnummer 
artikelTypLopNr  int(10)  Ja  0   Nyckel från artikel 

 
 
Datalexikon för tabellen Telefon 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
nr   varchar(32) Ja    Telefonnumret  
beskrivning   varchar(64) Ja    En beskrivning 
telefonTypLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från telefontyp 
lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 

 
 
Datalexikon för tabellen Telefontyp 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
namn   varchar(32) Ja    Vilken typ av telefonnummer 
lopNr   int(10)  Ja  NULL  Tabellens löpnummer 

 
 
Datalexikon för tabellen Tillbehor 

Fält Typ Null Standard Kommentarer 
lyftKapacitet   int(10)  Ja  0  Lyftkapaciteten för föremålet 
foremalLopNr  int(10)  Ja  0  Nyckel från föremål 
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Datalexikon för tabellen Uppsagd 
Fält Typ Null Standard Kommentarer 

orsak   varchar(255) Ja    Orsak för uppsägning 

datum   date Ja  0000-00-
00  Datum  

anstalldLopNr int(10)  Ja  0  Nyckel från anställd 

 

3 Beskrivning av SMSender 

3.1 Design 
Själva programmet består endast av ett huvudfönster (se figur 4) 
 

 Fig. 4 SMSenders huvudfönster 
 
En mottagare väljs i listan. Om önskad mottagare in finns i listan klickar man 
på knappen Lägg till/ta bort och anger mottagarens namn och telefonnummer. 
Användaren skriver sedan själv in ett meddelande på max 160 tecken. 
Räknaren i höger hörn visar antalet kvarvarande tecken och varnar användaren 
när den har nått 0.  
 
Själva utskicket av meddelandet sköts genom en mobiltelefon som är kopplad 
med tillhörande datakabel till datorn. Programmet öppnar, med hjälp av 
klassen SerialPort() som finns inbyggd i Microsoft Visual C# 2005, en 
anslutning till mobiltelefonens inbyggda modem. 
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Kodexemplet nedan visar metoden OpenPort() som öppnar en anslutning mot 
telefonens modem: 
 
private void OpenPort (string cPort) 
{ 

port = new SerialPort ( 
cPort,  //porten är sparad i variablen cPort 
19200, //baudhastighet på 19200 baud 
Parity.None, //antal paritetsbitar 
8, //antal databitar 
StopBits.One); //antal stopbitar 

 
//ett event inträffar på varje mottagen byte 
port.ReceivedBytesThreshold = 1;  
 
//Request to Send-signalen är satt till enabled under serieport 
kommunikation. 
port.RtsEnable = true;  
 
port.Handshake = Handshake.RequestToSendXOnXOff; 
 
//metod för att hantera mottagen data 
port.DataReceived += new SerialDataReceivedEventHandler 

(onRecieve);  
 
port.Open(); //Öppnar porten 

} 
 
För att kommunicera med telefonen används AT-kommandon. Eftersom det 
krävs mer än ett AT-kommando för att skicka ett SMS sparar vi kommandona 
i en ArrayList innan de i tur och ordning skickas. 
 
Följande exempel illustrerar hur ett meddelande skickas: 
 
private void sendButton_Click (object sender, EventArgs e) 
{ 

… //övrig kod 
 
OpenPort (COMport); 
cmdList.Add (new Command (“AT+CMGF=1\r”, “OK”, 2)); 
cmdList.Add (new Command (“AT+CMGS=” + ‘”’’ + ((Contact) 

CBContatcs.SelectedItem).Nummer + ‘”’ + “\r”, ”>”, 2)); 
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cmdList.Add (new Command (textBox1.Text + “\u001A”, “OK”, 2 * 
textBox1.Lines.Length + 1)); 

StartSending(); 
 
… //övrig kod 

} 
 
Listan som lagrar AT-kommandona innan de skickas kallas här cmdList och i 
exemplet ovan läggs de in i listan i samma ordning som de skall skickas. 
Kommandot AT+CMGF=1 anger att meddelandet skall skickas i textläge, dvs. 
i klartext. Svaret OK förväntas komma två rader ner i mottagarbufferten. 
Nästa kommando, AT+CMGS=… anger till vilket telefonnummer 
meddelandet skall skickas. I detta fallet hämtas telefonnumret från den kontakt 
som är vald i listan. Svaren förväntas vara tecknet ’>’ och ska komma två 
rader ner. Sista kommandot fyller i texten, som i detta fallet hämtas från 
textrutan i programmets huvudfönster, och lägger till tangentkombinationen 
”CTRL-Z” som betecknas med \u001A. Svaret OK förväntas komma på rad 2 
* textBox1.Lines.Length + 1. 
Metoden StartSending() som sedan anropas skickar iväg kommandona i den 
ordning de är sparade i listan cmdList: 
 
private void StartSending() 
{ 
 port.WriteLine(((Command) cmdList[0]).Comm); 
} 
 
Meddelandet skickas nu iväg och når inom några sekunder sin mottagare. 
 
Informationen om mottagarens namn och telefonnummer sparas i en separat 
.txt-fil som läses in vid programmets start. Detsamma gäller för informationen 
om vilken COM-port som skall användas. 
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