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Abstract 
In today’s society, the use of databases and computer-aided systems has become more and 
more of a necessity in most trades. A condition for the success of the systems is that they are 
simple enough for anyone to learn, but still complex enough to perform the most common 
functions of a business activity. For many years, Håkan Gerdin has been active in the 
temporary personnel industry. There, he has discovered a need for a program to help 
companies to structure their personel, their contacts and also help with their orders. The work 
seemed interesting, and we decided together with Håkan to start in the beginning of June 
2002. First, we constructed a conceptual data model, which showed what entities, i.e. tables in 
the database, were required to store data. Then, we constructed a list of all the functions that 
Håkan desired for the program. With the list as a base, we designed a logical data model and 
made a list of all the attributes that was needed to perform these functions. A database was 
designed in Microsoft Access 2000 using this list of attributes. To give the program a classic 
“Windows-look”, we used Visual Basic 6.0. As we worked with the design, we were on 
several occasions forced to return to the database design and change it. This was because we 
had misunderstood Håkan’s requests or simply because we had been wrong. The work is 
finished as this report constitutes a complete design document, and the programming has just 
been initiated.  



 

Sammanfattning 
I dagens samhälle blir användandet av databaser och datorstödda system mer och mer ett måste i de 
flesta branscher. En förutsättning för att systemen skall bli framgångsrika är att de är så pass enkla 
att vem som helst utan problem kan lära sig använda dem, men även så komplexa att de klarar av att 
utföra de flesta funktioner som har med en verksamhet att göra. Håkan Gerdin har jobbat många år 
inom personaluthyrningsbranschen. Där har han sett ett behov av ett program som ska kunna hjälpa 
företagen att strukturera sin personal, sina kontakter och även hjälpa till med orderhanteringen. Vi 
tyckte att det lät som ett intressant och utvecklande arbete och beslutade tillsammans med Håkan att 
starta upp arbetet i början av juni 2002. Vi konstruerade först en konceptuell datamodell som visade 
vilka entiteter, dvs tabeller i databasen som skulle krävas för att lagra data. Sedan tog vi fram en 
funktionslista med alla Håkans önskade funktioner. Utifrån denna funktionslista ritade vi en logisk 
datamodell med tillhörande attributlista, denna innehållande alla attribut som skulle krävas för att 
utföra funktionerna. Databasen designade vi sedan i Access 2000 med attributlistan som grund. Vi 
designade programmet i Visual Basic 6.0 för att i så stor ut-sträckning som möjligt ge det ett 
klassiskt Windowsutseende. Under designarbetet blev vi vid ett flertal tillfällen tvungna att gå 
tillbaka till databasdesignen och ändra om i den, då vi tänkt fel, eller helt enkelt missförstått Håkans 
önskemål. Arbetet avslutas då denna rapport utgör ett färdigt design-dokument och 
programmeringen av programmet precis har inletts.  
 



Förord 
Under sommaren 2002 utförde vi vårt examensarbete. Efter att ha fått en förfrågan om ett 
arbete inom systemutveckling bestämde vi oss för att det verkade intressant och att det var i 
linje med vad vi ville göra.  
 
En privatperson, Håkan Gerdin, som jobbat många år inom personaluthyrningsbranschen hade 
upptäckt ett behov av ett användarvänligt och enkelt system för att ha hand om företagens 
kontakter och personal. Hans förhoppning var att vi tillsammans, med hans kontaktnät och 
kunnande inom branschen och våra kunskaper inom systemutveckling skulle kunna utarbeta 
ett system i kommersiellt syfte.  
 
Vårt samarbete har skett på plats i Stockholm samt via e-post, men själva utvecklingsarbetet, 
som vi har haft huvudansvaret för, har vi utfört i Luleå tekniska universitets lokaler. Vi har 
haft stöd och hjälp av ett antal personer med olika specialistområden. 
 
Håkan Gerdin har med sina många års erfarenhet av personaluthyrnings-branschen varit en 
viktig person i programutvecklingen. Programmet har utformats efter Håkans specifikationer 
och innehåller alla de funktioner som han funnit viktigast för hanteringen av personal och 
kunder.  
 
Vi tog kontakt med Stig Nilsson på institutionen för industriell ekonomi och 
samhällsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, eftersom vi inte har så stor erfarenhet av 
datamodellering. Vi visste att vi skulle spara tid om vi hade någon som kunde titta på våra 
modeller med ett kritiskt öga och sedan ge förslag till ändringar och förbättringar.  
 
Vi kontaktade även Örjan Olsson, Märiths bror, som arbetat med programmering i några år 
och hade goda erfarenheter av hur man använder Visual Basic som databasgränssnitt. 
Eftersom vi vid inledningen av examensarbetet inte hade någon erfarenhet av just Visual 
Basic såg vi det som viktigt att ha en person som var tillgänglig som support när vår egen 
kunskap var otillräcklig. 
 
David Carr tog på sig uppgiften att vara examinator för vårt arbete, men han har även varit till 
stor hjälp vid rapportskrivningen.  
 
Stort tack till alla! 
 
 
 
 

 

 
 
 

                     Malin Ek 
 

 
 

         Märith Olsson 
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1 Inledning 
Under sina år inom personaluthyrningsbranschen har Håkan Gerdin saknat ett program som utan att 
bli alltför invecklat ska kunna hjälpa företagen att strukturera sin personal, sina kontakter och även 
hjälpa till med orderhanteringen. Han har nu bytt bransch och på sin nya arbetsplats har han använt 
sig av ett system utvecklat av Lunda Logik som han trivts mycket bra med. Problemet är att detta 
program inte finns att köpa med inriktning mot personaluthyrning.  
 
Håkan kom under våren 2002 till oss med en förfrågan om ett examensarbete innehållande 
utveckling av ett system som vi då trodde var för hans eget bruk. Vi tyckte att det lät som ett 
intressant och utvecklande arbete och beslutade tillsammans med Håkan att starta upp arbetet i 
början av juni 2002.  
 
Håkan skickade oss ett förslag till examensarbete som vi presenterade för vår examinator och tillika 
programansvarige David Carr på systemtekniksinstitutionen vid Luleå tekniska universitet. Davids 
spontana reaktion var att arbetet skulle bli alldeles för omfattande trots att vi var två. Han föreslog 
att vi skulle undersöka möjligheten att vi istället skulle göra ett grundligt och väldokumenterat 
förarbete som någon eller några andra senare skulle kunna ta över och jobba vidare med. Vi 
diskuterade detta med Håkan Gerdin och han tyckte det lät godtagbart.  
 
Det var först efter vår första träff med Håkan som vi fick klart för oss att programmet var tänkt att 
användas i kommersiellt syfte. Hans vision var att kunna sälja programmet till sina kontakter och på 
så sätt få en extrainkomst som vi och de som eventuellt tar över arbetet skulle dela på. Vårt intryck 
var att Håkan inte insåg vidden av arbetet och dess komplexitet trots att vi redan hade avtalat att 
avgränsa vårt arbete till förarbetet. Innan besöket var över kände vi dock att vi närmat oss varandra i 
denna fråga och att samarbetet nu var tydligt definierat från bägge sidor.  
 
Denna rapport är strukturerad så att vi först presenterar kortfattat vilka modeller och metoder som vi 
använt i vårt arbete. Även verktyg och andra hjälpmedel kommer att presenteras i början av 
rapporten. Den centrala delen av rapporten är dokumentationen av vårt egna arbete. Rapporten 
avslutas med slutsatser, referenser och bilagor. Bilagorna ger en mer detaljerad beskrivning av 
bakgrundens modeller och metoder och innehåller även utförlig dokumentation av databasen samt 
programbeskrivningar.  
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2 Bakgrund 
I detta avsnitt av rapporten kommer vi att presentera de modeller och verktyg som vi använt i vårt 
arbete. Först kommer en kort presentation av Livscykelmodellen, den utvecklingsmodell som vi 
utgått från. Sedan följer en bakgrundsbeskrivning till personaluthyrningsbranschen och slutligen 
kan man läsa lite om de utvecklingsverktyg vi använt, Microsoft Access 2000 och Visual Basic 6.0. 
 
Här följer en introduktion av Livscykelmodellen i en förkortad version,  för en utförligare 
beskrivning se Bilaga 1: Livscykelmodellen.  
  
2.1 Livscykelmodellen 
Livscykelmodellen är en modell för utveckling av informationssystem. Den ger en bild av de 
arbetsuppgifter man måste utföra, de olika slags beskrivningar som måste utarbetas och de olika 
intressenternas roll i arbetet. (Se Figur 1. Livscykelmodellen.) 
 
Utvecklingsarbetet skall inte ses som att det strikt kronologiskt följer modellen. Ibland kan en fas 
överlappa en annan och ibland kan man behöva gå tillbaka till en fas och komplettera den. Dock 
sträcker sig vårt arbete endast från fas 1 till början av fas 5. (Se Bilaga Livscykelmodellen.)  
 

Figur 1. Livscykelmodellen 

 
2.2 Personaluthyrning 
Idén med personaluthyrning etablerades på allvar i Sverige under 80-talet, då olika företag började 
specialisera sig på att hyra ut kontorspersonal såsom sekreterare, receptionister och 
ekonomipersonal. Sedan dess har branschen utvecklats kraftigt och de större företagen 
tillhandahåller nu, förutom nästan all sorts arbetskraft, även rekryteringstjänster. 
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I dagens samhälle som karaktäriseras av höga toppar och djupa dalar i konjunkturen är det för 
många företag fördelaktigt att inte binda upp sig med för mycket fast anställd personal. Genom att 
hyra in personal de tider det är mycket arbete gör man arbetskraften till en rörlig kostnad och 
anpassar personalstyrkan till de olika konjunktursvängningarna.  
 
Många företag väljer också att lägga ut vissa tjänster på entreprenad till personaluthyrningsföretag. 
Dessa tjänster är ofta ”marktjänster” såsom receptionister, telefonister, ekonomer och vaktmästare. 
 
Att vara anställd i ett personaluthyrningsföretag kan vara ett alternativ till arbetslöshet. Man får 
möjlighet till sysselsättning som även kan leda till fast anställning på det företag man är uthyrd till. 
Dessutom får man en bred och varierande arbetslivserfarenhet från olika företag och blir därför på 
sikt en mer attraktiv arbetskraft. 
  
Bland de mindre personaluthyrningsföretagen är tillvägagångssättet vid uthyrning av personal 
väldigt olika; allt från handskrivna post-it lappar och manuella system till mindre datasystem. Det 
vanligaste förfarandet ser i grunden ut som följer: (Se Figur 2. Modell av 
personaluthyrningsprocessen.) 

 
 

Figur 2. Modell av personaluthyrningsprocessen 
 
1. Förloppet inleds med att kunden tar kontakt med personaluthyrningsföretaget med en 

förfrågan om att hyra personal. 
2. Om kunden är ny, läggs information om företaget till i personaluthyrningsföretagets 

kundregister, annars finns redan den information som behövs för fakturering. 
3. Kunden accepterar uthyrningsföretagets priser eller prisförhandlar, ofta beroende på 

uppdragets längd och antalet personal som beställningen avser. Antingen kommer företagen 
överens om ett pris eller så väljer kunden att inte hyra personal. I senare fallet avbryts 
processen här. 

4. Företaget kollar vilken lämplig personal som är ledig och bokar in den för arbetet. 
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Arbetsordern är i tre delar; en kopia sparas på kontoret, ett original och en kopia för 
personalen att ta med till arbetsplatsen. 

5. Personalen anländer till arbetsplatsen och utför önskat arbete. Efter utfört arbete fyller 
personalen i den nedre delen av ordern där det framgår vilka tider och hur många timmar 
som personalen har arbetat. Vid längre uppdrag sker ovanstående förfarande veckovis. 

6. Kunden granskar och godkänner ordern genom att skriva under den. Kopian stannar hos 
kunden, medan personalen tar med sig det ifyllda originalet tillbaka till kontoret. 

7. Originalet som är en värdehandling lämnas över till kontoret som faktureringsunderlag. 
8. Kontoret hämtar de uppgifter om kunden som behövs för att kunna fakturera.  
9. Kontoret fakturerar kunden med orderhandlingen som underlag. Samtidigt registreras vilken 

personal som utfört uppdraget för att månadsvis kunna utbetala intjänad lön.  
 
2.3 Microsoft Access 2000 
Ett av världens mest använda databasprogram är Microsofts Access. Det är förmodligen även det 
program som är bäst dokumenterat. På Internet finns lättföreståeliga hjälpsidor tillgängliga för både 
nybörjare och experter. Det lämpar sig bra för mindre program som inte kräver så kraftfulla 
databaser. 
 
Access 2000 har en del förbättringar sedan tidigare versioner. Förutom de vanliga verktygen för 
enkel datahantering innehåller Access 2000 nya funktioner för integrering med webben vilka gör 
det enklare att dela data mellan olika plattformar och användarnivåer. Access verktyg är gjorda för 
att vara kompatibla med de andra programmen i Microsofts Office-paket och detta underlättar bland 
annat om man vill att flera program skall interagera med varandra.  
 
2.4 Microsoft Visual Basic 6.0 
Visual Basic är ett mycket lätt språk att arbeta med när man har grundläggande 
programmeringsvana. När man arbetar med Visual Basic är Visual Basic 6.0 ett effektivt verktyg 
för att skapa högpresterande företagslösningar och webbaserade program.  
 
Det är mycket lämpligt att använda i programapplikationer där man önskar att utseendet skall 
påminna om Microsoft-program. En av de största fördelarna med Visual Basic 6.0 är att man på 
relativt kort tid kan producera prototyp-applikationer som ger en överskådlig bild av hur ett slutligt 
program skulle kunna se ut.  
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3 Eget arbete 
 
3.1 Val av utvecklingsmodell 
Vi bestämde oss för att använda livscykelmodellen i vårt arbete att utveckla systemet. Vi följde 
dock inte den till varje punkt, detta på grund av att vårt arbete såg lite annorlunda ut än det vanliga 
förfarandet. Vi använde istället modellen som en bas för att strukturera upp arbetet. Vi har i vårt 
arbete inte täckt upp hela livscykelmodellen utan siktade istället på att hinna med att inleda 
realiseringsfasen innan vi lämnade ifrån oss vårt resultat. (Se Bilaga Livscykelmodellen.) 
 
3.2 Förändringsanalys 
Eftersom vi inte hade tillgång till ett existerande företag att undersöka och analysera eventuella 
förändringsbehov hos, har denna fas i utvecklingsmodellen kommit bort. Dock har vi genom våra 
samtal med Håkan Gerdin fått en generell bild av hur olika företag inom personal-
uthyrningsbranschen fungerar idag och hur de skulle kunna hjälpas av ett informationssystem. Vi 
har även kunnat jämföra en del mot existerande system och fått förståelse för vilka för- och 
nackdelar som finns med dessa. De manuella systemen brister i att man missar i rutinerna och de 
mer avancerade datasystemen är alltför komplexa och svåra att lära sig. Dessutom är de alltför dyra 
för ett mindre personaluthyrningsföretag.  
 
3.3 Verksamhetsanalys och informationssystemanalys 
Arbetet med detta system har, som tidigare påpekats, saknat koppling till en existerande 
verksamhet. Därför har tyngdpunkten i vårt arbete kommit att ligga på informationssystemanalysen. 
Vi har i första hand dokumenterat Håkans olika önskemål och krav på hur systemet skall fungera 
och därifrån bestämt vilka entiteter som är aktuella.  
 
Håkan har hjälpt oss att förstå hur ett generellt personaluthyrningsföretag fungerar. Utifrån denna 
information identifierade vi först nio entiteter som vi ansåg vara lämpliga. Dessa var:  
 

•= Företag/Organisation - de kunder som företaget har. 
•= Beställare - lägger order. (Ett företag kan ha flera beställare, t.ex. en på varje avdelning.) 
•= Kontaktperson - sköter kontakterna med uthyrningsföretaget. (En kontaktperson kan, men 

behöver inte vara, densamma som beställaren.) 
•= Order - ett företags beställning av personal. (I samma order kan en eller flera beställningar 

på personal göras.) 
•= Användare - programmets registrerade användare som sköter kontakterna med 

uthyrningsföretagets kunder och personal. (Har egen signatur.) 
•= Personal - den arbetskraft som uthyrningsföretaget kan tillhandahålla. 
•= Yrkeskategori - de olika yrkeskategorier som uthyrningsföretaget kan erbjuda. 
•= Aktivitet - de olika aktiviteter (kontakt-tillfällen) som en kontaktperson och en användare 

kan delta i.  
•= Uppdatering -  lagring av tid och ansvarig för uppdateringar av företags- och personalkort. 

 
3.3.1 Konceptuell datamodell 
När entiteterna var bestämda kvantifierade vi dem, det vill säga vi bestämde vilka förhållanden som 
råder mellan de olika entiteterna. Detta, tillsammans med entiteternas unika nycklar, utgör den 
första delen av datamodelleringen; den konceptuella datamodellen. (Se Figur 3. Konceptuell 
datamodell.) 
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Figur 3. Konceptuell datamodell 

 
1. En yrkeskategori kan vara intressant för ett eller flera företag eller organisationer.  
2. Ett företag eller en organisation kan vara intresserad av en eller flera yrkeskategorier. 
3. En yrkeskategori kan bemästras av en eller flera personal. 
4. En personal kan tillhöra en eller flera yrkeskategorier. 
5. Ett beställare kan placera en eller flera ordrar. 
6. En order måste placeras av en beställare. 
7. En personal kan ingå i en eller flera ordrar. 
8. En order kan gälla en eller flera personal. 
9. En beställare måste tillhöra ett företag eller en organisation. 
10. Ett företag eller en organisation kan ha en eller flera beställare. 
11. En order måste tas emot av en användare. 
12. En användare kan ta emot en eller flera ordrar. 
13. En användare kan göra en eller flera uppdateringar. 
14. En uppdatering måste göras av en användare. 
15. Ett företag eller en organisation kan ha en eller flera kontaktpersoner. 
16. En kontaktperson måste tillhöra ett företag eller en organisation. 
17. En användare kan delta i en eller flera aktiviteter. 
18. Ett aktivitet kan involvera en eller flera användare. 
19. En kontaktperson kan delta i en eller flera aktiviteter. 
20. En aktivitet kan involvera en eller flera kontaktpersoner. 
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3.3.2 Funktionslista 
Vi tog efter första mötet med Håkan fram en preliminär funktionslista. Med vetskap om att den 
under arbetets gång förmodligen skulle förändras en del och även få flertalet tillägg valde vi ändå 
att låta den ligga till grund för vidareutvecklingen av databassystemet.   
 
Vi valde att skriva en funktionslista som dels grupperade in funktionerna i närliggande områden, 
d.v.s. alla funktioner som är besläktade med varandra, och dels rangordnade funktionerna i prioritet 
där 1 är högsta prioritet. Vi fick, genom att lista funktionerna, en klar bild av vilken information 
som behövde lagras, bearbetas och presenteras av systemet. Vi klarlagde även i vilken ordning de 
skulle realiseras. Prioriteringen markeras med en siffra inom parentes. 
 
Användare 

•= Inloggning med användarnamn och lösenord. (3) 
•= Programmet skall kunna köras i två lägen, administratör med fullständiga rättigheter 

(funktioner som endast skall kunna utföras av administratör markeras med "*") eller 
användare med begränsade rättigheter. (6) 

•= * Lägga till nya användare. (3) 
•= Ändra i befintliga användare. (3) 
•= * Ta bort befintliga användare. (3) 

 
Företagskort 

•= Lägga till nytt företag (företagsnamn, id-nummer, en el. flera kontaktpersoner (med 
förnamn, efternamn, mobiltelefonnummer och e-postadress), en el. flera beställare, (med 
förnamn, efternamn, mobiltelefonnummer, e-postadress och yrkeskategori (ett antal förvalda 
* lägg till yrkeskategori (3)), postadress, postnummer, postort, besöksadress, besöksort, 
telefonnummer, faxnummer, e-postadress, ansvarig användare, aktuella yrkeskategorier (ett 
antal förvalda, * lägg till yrkeskategori (3)). (1)  

•= Ändra information om företaget. (1) 
•= Ta bort företaget. (1) 
•= Söka med olika sökriterier, företagsnamn, företags-id. Eventuellt visa liknande sökvärden 

vid sök-miss. (2) 
•= Föra löpande noteringar om företaget; historik (datum, användare, aktivitet (ett antal 

förvalda, * lägg till aktivitet), företagets kontakt). (5) 
•= ”Att göra”-lista. Almanacka på inplanerade aktiviteter (ett antal förvalda, * lägg till 

aktivitet). Lägga till påminnelse om aktivitet och få upp ett meddelande på skärmen vid 
önskad tidpunkt. (5) 

•= Visa, skriv ut statistik som underlag vid fakturering. (4) 
•= Logga de 3-5 senaste ändringarna med vilken användare som gjort ändringen och tidpunkt 

för ändringen. Visa vid begäran. (5) 
•= Utskrift av etiketter (sökning på yrkeskategori, ansvarig användare, standardutskick). (7) 
•= Möjlighet att gå till orderhanteringen efter val av beställare och eventuellt annan 

kontaktperson eller fakturamottagare. (7) 
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Personalkort 
•= Lägga till ny personal (förnamn, efternamn, id-nummer, postadress, postnummer, postort, 

telefonnummer, alternativt telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, 
yrkeskategorier (ett antal förvalda, * lägg till yrkeskategori (3) ), timlön(ett antal förvalda * 
lägg till lönalternativ (3)), ob-tillägg (ett antal förvalda * lägg till lönalternativ (3)), 
lönekonto). (1) 

•= Ändra information om personal. (1) 
•= Ta bort personal. (1) 
•= Söka med olika sökriterier, förnamn, efternamn, id-nummer, yrkeskategori. Eventuellt visa 

liknande sökvärden vid sök-miss.(2) 
•= Lägga till ytterligare information om t.ex. övriga yrkeskunskaper. (1) 
•= Löpande information om eventuellt nuvarande arbete, dubbelklick ger alla bokade arbeten. 

(4)  
•= Telefonlista, all personal eller grupperad (yrkeskategori, välja till eller ta bort markerade). 

(2)  
•= Visa, skriv ut statistik som underlag till lönespecifikation.(4) 
•= Logga de 3-5 senaste ändringarna med vilken användare som gjort ändringen och tidpunkt 

för ändringen. Visa vid begäran. (5) 
 
Orderhantering 

•= Lägg till ny order (order-nummer (automatisk ökande), företagsnamn, ansvarig användare, 
personal, beställare (förval bland företagets beställare), adress till arbetsplatsen, ort, typ av 
arbete, eventuellt projektnummer, bokningsdatum, startdatum och eventuellt slutdatum). (1) 

•= Ändra i befintlig order. (1) 
•= Ta bort order. (1) 
•= Söka med olika sökriterier, företagsnamn eller id-nummer, personalnamn eller id-nummer, 

order-nummer. (2) 
•= Visa, skriv ut statistik (med möjlighet till ändringar såsom t.ex. kostnad eller lön till uthyrd 

personal) som underlag till lönespecifikation och fakturering.(4) 
•= Sista delen av orderblanketten är en tabell representerande en vecka. Plats skall finnas för 

datum, arbetsplats, uppdrag, antal arbetade timmar per dag, klockslag för start och slut, 
eventuell övertid, plats för underskrift och datum av beställaren/uppdragsgivaren. (Detta 
ligger dock inte synligt i programmet utan är blankettens utseende vid utskrift.)(1)  
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3.3.3 Kravspecifikation 
Vi valde att vänta med att skriva kravspecifiktationen tills vi hade klart för oss vilka funktioner som 
Håkan Gerdin väntade sig att det färdiga programmet skulle innehålla. Därefter försökte vi 
sammanställa en kravspecifikation som både vi och Håkan kunde enas om. Vi utgick från modellen 
av en kravspecifikation i Andersens Systemutveckling - principer, metoder och tekniker. Modellen 
visar dock bara vad en kravspecifikation bör innehålla, själva strukturen på kravspecifikationen har 
vi själva utarbetat efter examensarbetets förhållanden.  
(Se Bilaga Livscykelmodellen - Kravspecifikation.) 
 
Vision: 
- Utveckla ett informationssystem som skall kunna användas av små och medelstora 
personaluthyrningsföretag. Programmet skall vara användarvänligt och innehålla de funktioner som 
är nödvändiga för att sköta kund- och personalkontakter, samt orderhantering. Programmet ska 
hjälpa verksamheterna att få bättre struktur och på så sätt ge rationaliseringsvinster. 
 
Primära mål: 
- Genomföra ett grundligt förarbete som resulterar i en utförlig rapport med tydliga design-
specifikationer. Rapporten ska i sin tur kunna fungera som kravspecifikation och utgöra grunden för 
ett fortsatt utvecklingsarbete.  
 
Sekundära mål: 
- Inleda realiseringen av informationssystemet. Funktionerna realiseras i prioritetsordning. 
 
Designkrav: 
- Designens dokumentation ska innehålla en konceptuell datamodell, utförliga funktionslistor med 
beskrivningar av vad funktionerna ska göra, vilka skärmbilder funktionerna ska ta fram, samt vilken 
information funktionerna behöver för att kunna utföra dessa uppgifter. 
 
Tekniska krav: 
- Programmet ska köras i Windowsmiljö. 
- Programmet ska använda sig av Microsoft Access 2000. 
- Programmet ska programmeras i Visual Basic 6.0. 
 
Övriga krav på programmet: 
Tillgänglighet:  
- Programmet ska gå att köras i två lägen; administratör med fullständiga rättigheter och vanliga 
användare med något begränsade rättigheter.  
Användarvänlighet: 
- Inga specifika krav på användarvänlighet, dock skall en person utan omfattande datakunskaper 
utan problem kunna lära sig att använda programmet. 
- Programmet ska förhindra otillåtna inmatningar eller modifieringar av data i databasen. 
Säkerhet: 
- Inloggning med autentisering. 
Kvalitet: 
- Inga specifika kvalitetskrav, givetvis är strävan att uppnå hög kvalitet. 
Utvecklingsmöjligheter: 
- Allt designmaterial och all programkod ska finnas tillgänglig för fortsatt utvecklingsarbete samt 
vidare möjligheter till ytterligare förbättringar. 
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Avgränsningar: 
- Inget krav på färdigställandet av informationssystemet. 
- Ingen förundersökning för val av utvecklingsmiljö, databas eller databashanterare. 
- Inga krav på felhantering. 
 
3.4 Principiell utformning av teknisk lösning 
 
3.4.1 Logisk datamodell 
När vi arbetade om den konceptuella datamodellen blev vi tvugna att införa fyra nya tabeller 
(entiteter); Orderrad, Yrkeskategori/Företag, Yrkeskategori/Personal och Aktivitet. Orderrad behövs 
eftersom det i en order kan ingå beställning på en eller flera personal. Yrkeskategori/Företag lagrar 
vilka olika yrkeskategorier var och en av uthyrningsföretagets olika kunder är intresserade av och 
Yrkeskategori/Personal vilka yrken varje personal bemästrar.  
 
Nu stötte vi på ett problem. Tabellen Uppdatering skall lagra information om uppdateringar av 
Personal och Företag/Organisation. Dock saknades den kopplingen i vår modell. Vi valde att 
definiera två nya tabeller; UppdateringFöretag och UppdateringPersonal vilka även kopplades 
samman med Användare-tabellen. Den gamla tabellen Uppdatering togs bort. (Se Figur 4. Logisk 
datamodell.) 
    

 
Figur 4. Logisk datamodell 
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3.4.2 Attributlista 
Attributlistan är en sammanställning av databasens olika tabeller och dess attribut. Den ligger till 
grund för definieringen av databasen. De datatyper och format som vi har specificerat upp gäller 
Windows-databaser definierade i Access 2000.  
 
Som vi tidigare nämnt kommer vår databas att utformas som en relationsdatabas. Relationerna i vårt 
fall markeras med fet stil för primärnycklar och kursiv stil för främmande nycklar.  
 
De entitetsnamn som var väldigt långa har till viss del kortats ner för att bli mer lätthanterliga och 
svenska tecken såsom å, ä och ö har bytts ut för att undvika missförstånd.   
 
Vi har valt att för alla icke-obligatoriska text-fält tillåta null-strängar.    
 
Här följer en översikt över de olika tabellerna och deras innehåll.  
 
Aktivitet 
Tabellen Aktivitet innehåller bara en variabel, akt_namn, som representerar namnet på en aktivitet, 
t.ex. ”Ringa till”. 
 
Aktivitetstillfälle 
I Aktivitetstillfalle beskrivs ingående varje planerat eller genomfört aktivitetstillfälle. Varje tillfälle 
får ett eget nummer som gör det unikt.  
 
Användare 
För var och en av programmets användare skapas ett nytt register i tabellen Anvandare med 
användarens signatur och lösenord. Dessa används vid inloggningen. Även användarens för- och 
efternamn lagras här. 
 
Beställare 
Entiteten Beställare representeras i databasen av tabellen Bestallare. Den lagrar information om 
företagskundernas beställare. En del företag har endast en beställare, medan andra, som kanske har 
flera olika avdelningar som hyr personal, har flera.  
 
Företag 
Tabellen Foretag innehåller all information som programmet behöver gällande de olika företag som 
betraktas som kunder. En del företag har skilda post- och besöksadresser och därför finns möjlighet 
till att lagra bägge. Om användarna vill lagra ytterligare information om företaget kan fältet f_ant 
användas.  
 
Kontaktperson 
I tabellen Kontaktperson lagras information om företagens olika beställare.  
 
Order 
Order innehåller information om vem på personaluthyrningsföretaget som tagit emot ordern samt 
vilket företag och vem av företagets eventuellt flera beställare som placerat den.  
 
Orderrad 
Varje order kan innehålla beställningar på en eller flera personal., dessa rader lagras i tabellen 
Orderrad. Här finns även mer specifik information om vad för slags arbete det gäller och var 
någonstans det skall utföras.  
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Personal 
Personaltabellen innehåller all information om personalen som personaluthyrningsföretaget 
behöver. Man har som användare möjlighet att lagra en grundtimlön samt fem olika ob-tillägg av 
olika slag. Två är i procentsats och resterande tre i kronor. Det finns även möjlighet att förklara vad 
för slags ob-tillägg det gäller i ett till varje tillägg tillhörande kommentar-fält. De företag som även 
hyr ut fordon lagrar även dessa som personal. 
 
UppdateringFöretag 
Här skall de tre senaste uppdateringarna på varje företagspost lagras. Man lagrar datum och tid samt 
vilken användare som gjort uppdateringen. 
 
UppdateringPersonal 
Här skall de tre senaste uppdateringarna på varje personalpost lagras. Man lagrar datum och tid 
samt vilken användare som gjort uppdateringen. 
 
Yrkeskategori/Företag 
Här lagras vilka yrkeskategorier ett visst företag är intresserat av.  
 
Yrkeskategori/Personal 
Här lagras vilka yrkeskunskaper personalen har. 
 
Yrkeskategori 
Yrkeskategori innehåller de yrkeskategorier som personaluthyrningsföretaget har möjlighet att 
erbjuda sina kunder. 
 

 

3.5 Utformning av utrustningsanpassad teknisk lösning och Realisering 
 
3.5.1 Design av databasen – Access 2000  
Designarbetet blev på ett sätt uppdelat i två delar; designen av databasen och designen av 
programmets utseende och tänkta funktioner. Databasen definierades i Microsoft Access 2000 och 
programdesignen arbetade vi fram med hjälp av Microsoft Visual Basic 6.0.  
 
Den enda förkunskap vi hade när det gällde att arbeta med databaser var databasprogrammet 
Progress och vi ansåg att det inte skulle vara lämpligt för vårt arbete. Eftersom vi tycker att 
Microsoft har användarvänliga produkter som man lätt kan lära sig valde vi att arbeta med dessa 
program. Visual Basic var ett givet alternativ då det är enkelt att sätta ihop en prototyp till ett 
program och på så sätt bestämma designkraven.      
 
Access Windows-databas 
Vi definierade från början upp databasen med hjälp av attributlistan. Efter att vi gjort ett första 
designförslag och haft telefonmöte med Håkan fick vi dock göra en del ändringar. Ändringarna 
berodde både på att vi missförstått hur en del funktioner skulle se ut samt att vi helt enkelt förbisett 
vissa attribut som vi sedan upptäckte att vi behövde under programmeringsarbetet.  
 
De ändringar vi i första hand fick göra var att ta bort tabellerna Kontaktperson och Beställare för att 
istället ersätta dem med en tabell; Företagsperson. Detta gjorde vi för att minska risken för 
redundans i databasen; ofta kommer kontaktpersonen och beställare att vara samma person. Vi fick 
även lägga till en ny tabell, Statistik, för att kunna lagra information om redan utförda arbeten. 
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Statistiken kan sedan användas som underlag vid fakturering och lönespecifikationer. (De nya 
tabellerna beskrivs nedan.) 
 
Statistik 
I tabellen lagras information om utförda arbeten. Ett arbete ses som ett engångstillfälle då en 
personal har arbetat åt ett företag i ett visst antal timmar i sträck.  
 
Företagsperson 
I tabellen Foretagsperson lagras information om företagens olika kontaktpersoner och beställare. 
Befattning är personens uppgift i företaget t.ex. Produktionsansvarig, Verkställande direktör o.s.v. 
På ordern avgörs det vem som är beställare eller kontaktperson.  
 
Efter ytterligare justeringar av programmet kom vi fram till att det var bäst att göra ytterligare 
förändringar i databasen.  
 
Att göra 
Aktivitetstillfälle bröts upp i tabellerna AttGora och Historik. I tabellen AttGora skall de kommande 
aktiviteterna som användaren vill bli påmind om lagras. Tabellen kopplas alltså mot en specifik 
användare. 
 
Historik  
I tabellen Historik lagras information om vad för slags kontakter som man haft med de olika 
företagen. Historiken är allmän för alla användare och knyts till ett specifikt företag.  
 
Aktivitet 
Aktivitet innehåller alla aktiviteter som skall finnas med i ”Att göra”-listan och Historiken. I 
historiken är det dock fortfarande möjligt att själv redigera texten och skriva in sina egna aktiviteter.  
 
OrderPersonal 
Orderpersonal är kopplingstabellen mellan Order och Personal. Orderrad har försvunnit och de 
attribut som tidigare lagrades där har istället flyttats till Order. Nu lagras här även tidsuppgifter för 
varje enskild personals arbete.  
 
YrkeFPerson 
YrkeFöretag har utgått för att istället ersättas av YrkeFPerson som fungerar som kopplingstabell 
mellan Yrkeskategori och Företagsperson. Den innehåller alla priser som gäller för just den 
företagspersonen och den yrkeskategorin. (I programmet skall det fungera så att man först får 
möjlighet att rakt av välja de standardpriser som man tidigare fyllt i att gälla för varje enskild 
yrkeskategori, men om man vill ändra dessa för att ge kunden förmåner är det fullt möjligt.) 
 
YrkePersonal 
Detta är personalens motsvarighet till föregående tabell. Den lagrar lön för utfört arbete inom en 
viss yrkeskategori för var och en av personalen. (Den skall i programmet fungera som 
YrkeFPerson.) 
 
(För slutlig attributlista se Bilaga Attributlista.) 
 
Den nya logiska modellen ser efter ändringarna ut som följer: (Se Figur 5. Ny logisk datamodell) 
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Figur 5. Ny logisk datamodell 
 
 
 
I Access har man många alternativ att välja på för att anpassa databasen efter behov. Vi har i de 
flesta fall valt att lämna dessa alternativ orörda för att i stället låta programmet kontrollera vad som 
är tillåtna värden.  
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Denna bild visar de slutliga relationerna som råder i databasen: (Se Figur 6. Databasen Personal.) 
 

 
 

Figur 6. Databasen Personal 
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3.5.2 Design av programmet - Visual Basic 6.0 
Vi bestämde oss för att undvika att göra små program för att testa olika funktioner utan i stället 
genast sätta igång med huvudprogrammet. Detta gjorde vi dels för att spara tid, men även eftersom 
designen i vårt fall var det viktiga och funktionaliteten fick komma i andra hand. Dock har det i 
vissa fall varit nödvändigt att testa vissa saker i separata Visual Basic-projekt för att inte riskera att 
sabotera personaluthyrningsprogrammet. Bland annat har vi lärt oss en del om hur man använder 
komponenten ListView med hjälp av en ”ListView-skola” som vi hittade på Internet.   
Vi hade inga större problem med att skapa utseendet som Håkan var ute efter. Vi använde oss bara 
utav Visual Basic 6.0s standardkomponenter och försökte till viss del efterlikna utseendet hos det 
program som Håkan använder i sitt arbete idag.  
 
När vi designat programmet har vi från början utgått från den funktionslista som vi tillsammans 
med Håkan tog fram efter vårt första möte i Stockholm. Dock har funktioner modifierats och lagts 
till efter Håkans önskemål.  
 
Vi tog fram ett första ”skelett-program” som visade själva utseendet och vi presenterade våra tankar 
om hur programmet skulle kunna komma att fungera för Håkan vid ett telefonmöte. I detta ”skelett-
program” blev det nödvändigt att skriva en del kod för att man lätt skulle kunna ta sig fram och 
tillbaka mellan de olika menyerna och skapa sig en bild av hur programmet en dag kan komma att 
fungera. Efter att Håkan fått prova på att klicka sig runt mellan de olika menyerna gav han feedback 
och förslag till ändringar och förbättringar som vi sedan arbetade vidare med.   
 
Vi har i första hand försökt att göra formulären så lika varandra som möjligt för att det skall vara 
enkelt att lära sig hur programmet fungerar. Namngivningen på formulär och knappar har vi också 
försökt att vara konsekventa med. Detta inte bara för den slutliga användaren, det underlättar även 
vidareutveckling och underhåll.  
 
3.5.3 Programmering - Visual Basic 6.0 
När det gällde programmeringen var vi medvetna om att vi skulle vara nybörjare i Visual Basic och 
komma att behöva en hel del hjälp trots våra kunskaper i programmeringsspråken Java och C++ . 
Det tog ett tag innan vi vande oss vid den nya syntaxen. Vi hade stor hjälp av Visual Basics hjälp-
funktion, där vi kunde leta bland de metoder som finns att tillgå och läsa in oss på hur de fungerar.  
 
Vi försökte till en början att programmera funktionerna i prioritetsordning, men efter ett tag insåg vi 
att vi hade frångått detta. Detta berodde dels på att det kändes lättare att börja med de ”enklare” 
delarna av programmet och sedan öka i svårighetsgrad. Till viss det stämmer detta med 
prioritetslistan, men ibland har vi programmerat lågprioritetsfunktioner, såsom t. ex. Att-göra-listan. 
Detta har mest berott på att vi snabbt ville hinna med så mycket som möjligt för att kunna lämna 
ifrån oss ett program som inte bara var ett design-skal.   
 
Databaskopplingarna blev den svåraste delen av programmeringen. Vi kunde sedan tidigare de 
enklaste SQL-kommandona, men det var svårt att veta hur man skulle ta emot och skicka data till 
databasen via Visual Basics command-objekt. Här fick vi under en dag hjälp av Örjan Olsson som 
visade oss hur vi skulle skapa själva kopplingen mellan programmet och databasen. Han visade 
även hur vi skulle göra för att undvika att programmet hängde sig vid fel. Vi fick hjälp med en 
enkel felhanterare som talar om för användaren att något fel har uppstått och råder den till att stänga 
programmet.  
 
Att ladda ListView-objekten med data från databasen var det första problemet vi gav oss på. För att 
kunna göra detta måste man i Visual Basic först skapa ett kopplingsobjekt och sedan skapa ett 
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tillhörande kommandoobjekt. I kommandoobjekten lade vi SELECT-kommandon som hämtade 
önskad data ur databasen. De resultat som returnerades lade vi sedan in som poster i ListView:erna.  
 
Detta är koden som vi använt för att lista alla företag i den första listViewn som visas när man 
startar programmet: 
 
Dim rst As ADODB.Recordset ‘Resultatet returneras till ett resultatset 
Dim lngIndex As Long 
Dim lstItem As ListItem  ‘ListItem är en post i ListViewen 
 
Personal1.cnn1.Open  ‘Först öppnas kopplingen 
Set Personal1.Commands("cmdForetag").ActiveConnection = Personal1.cnn1 
    ‘Kommando-objektet måste ha en aktiv koppling till databasen. 
Personal1.Commands("cmdForetag").CommandType = adCmdText 
    ‘Kommandot måste ha en typ, vårt är av typen text. 
 
Set rst = Personal1.Commands("cmdForetag").Execute 
    ‘Vi exekverar SQL-koden i kommandoobjektet. 
With lvwForetag 

rst.MoveFirst  ‘Vi börjar från första resultatet i resultatsetet. 
lngIndex = 1  ‘Indexeringen av listposterna.  
While rst.BOF = False And rst.EOF = False   
‘Första objektet har passerats om inte resultatsetet är tomt  

Set lstItem = .ListItems.Add(lngIndex, , rst.Fields("fid_nr").Value) 
‘Först skapas en första listpost som läggs in i listViewn… 
lstItem.SubItems(1) = rst.Fields("f_namn").Value 
‘sedan läggs dess undre värden in 
lstItem.SubItems(2) = rst.Fields("fpf_namn").Value 
lstItem.SubItems(2) = lstItem.SubItems(2) & " " & rst.Fields("fpe_namn").Value 
lstItem.SubItems(3) = rst.Fields("fp_tfn").Value 
rst.MoveNext 
‘Vi flyttar fram en post i resultatsetet 
lngIndex = lngIndex + 1 
‘och ökar på indexeringen. 

Wend 
End With 
 
3.6 GOE! 
Håkan tyckte att ett bra namn på programmet skulle vara ”GOE!” som står för Gerdin, Olsson och 
Ek. Eftersom vi inte hade något bättre förslag fick det bli programmets namn, åtminstone tills 
vidare. 
 
Personaluthyrningsprogrammet GOE! är tänkt att fungera som ett hjälpmedel för i första hand 
personaluthyrningsföretag, men även för rekryteringsföretag och konsultfirmor. Det skall vara ett 
enkelt program som inte kräver någon särskild användarutbildning och därför är antalet funktioner 
minimerade till att endast innefatta de allra viktigaste för personaluthyrningsbranschen.  
 
Programmet kommer vara begränsat till att ha cirka fem användare och fungera som en server 
mellan dessa. Programmet skall även gå att köra i två lägen; dels med inloggning som vanlig 
användare med begränsade rättigheter, eller med inloggning som administratör som har möjlighet 
att lägga till och ta bort användarinformation, yrkeskategorier och aktiviteter. 
 
Programmet är idag inte färdigt att användas utan består endast av en färdigställd design. (Se Bilaga 
Personaluthyrningsprogrammet GOE!.)  
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Det första som möter användaren när den startar programmet och loggat in är startmenyn. (Se Figur 
7. Startmenyn i GOE!.) Från den kan användaren hitta till alla funktioner som programmet kan 
erbjuda.  

 

 
Figur 7. Startmenyn i GOE! 

 
Högst upp finns rullgardinsmenyerna där man hittar programmets alla funktioner. De är grupperade 
med passande huvudrubrik. (För mer ingående detaljer gällande dessa, se Bilaga 
Personaluthyrningsprogrammet GOE!.) 
 
Den centrala delen av startmenyn är listfönstret. Där listas från programstarten alla de Företag som 
finns lagrade i databasen. För att istället lista all Personal eller alla Ordrar som finns lagrade 
markerar man önskad flik. Samtidigt visas även under listfönstrets vänstra del, de knappar som 
endast gäller för Företag, Personal respektive Order. 
 
Längst till vänster syns ”snabb-knapparna” som underlättar när man har bråttom att få fram 
information om Företag, Personal eller Order.  
 
Snabbsök använder man också när man snabbt vill hitta ett specifikt Företag, en specifik Personal 
eller Order. Beroende på vilken flik som är markerad söker man på företagsnamn, personalnamn 
eller ordernummer. 
 
(För komplett överblick över programmet och alla dess funktioner, se Bilaga 
Personaluthyrningsprogrammet GOE!.) 
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4 Slutsatser 
 
4.1 Mål och krav 
Vi känner att vi hunnit med att slutföra de uppgifter som vi föresatt oss. Examensarbetets primära 
mål; att genomföra ett grundligt förarbete som skulle resultera i en utförlig rapport med tydliga 
design-specifikationer, nåddes utan komplikationer. Därför fick vi även tid över att jobba med vårt 
sekundära mål;  att inleda realiseringen av informationssystemet.  
 
Efter ungefär halva arbetets gång upplevde vi att vi var redo att börja med realiseringen, men snart 
förstod vi att finjusteringarna av designen skulle ta mer tid. Anledningen till att det blev på detta 
sätt berodde både att vi var noviser inom området såväl som att Håkan Gerdin från början inte hade 
riktigt klart för sig hur han ville att programmet skulle se ut i detalj. Så snart vi kommit så pass 
långt med designarbetet att vi kunde börja skicka honom olika versioner av programmet, så kunde 
han dock peka på ändringar och förbättringar som borde införas och vårt arbete underlättades.  
 
Designkraven är uppfyllda då vi konstruerat en konceptuell datamodell som senare utvecklats till en 
logisk datamodell. Vi har även arbetat fram en funktionslista i samarbete med Håkan Gerdin. Den 
listar programmets alla funktioner. Den logiska datamodellen förtydligades med en attributlista som 
innehåller de attribut som funktionerna behöver för att kunna utföra sina uppgifter. En bilaga med 
de skärmbilder som programmet skall ta fram har sammanställts och där framgår det även hur det är 
tänkt att allt skall fungera. (Se Bilaga Personaluthyrningsprogrammet GOE!.) 
 
Vi hade i slutskedet av arbetet funderingar på om Access 2000 var tillräckligt kraftfullt för att klara 
kraven från vår applikation. Vi hörde oss för hos Stig Nilsson på IES och fick hjälp med våra 
frågor. För 5-10 användare skall Access fungera bra, dock eventuellt med längre svarstider om flera 
användare samtidigt bearbetar något i databasen.  
 
Access stöder även replikering, som innebär att varje användare jobbar med en kopia av databasen 
och när uppdateringen är klar kontrollerar Access att det är den senaste versionen som sparas. Detta 
är viktigt vid samtida uppdateringar, för att förhindra att aktuell data skrivs över.  
 
Ett problem som eventuellt skulle kunna uppstå är om alltför stor mängd data skall lagras i 
databasen. Då kan det vara nödvändigt med en SQL-server. Det är dock idag omöjligt för oss att 
avgöra om detta kommer att bli aktuellt, eftersom vi inte vet hur många poster som kommer att 
behöva lagras i varje tabell.  
 
Dock är vi överlag mycket nöjda med vad vi har åstadkommit och vi känner att vi har lärt oss 
mycket vad gäller programutveckling och programkonstruktion  
 
4.2 Lärdomar 
Vi borde ha varit mer bestämda och satt tydligare gränser från början av arbetet. Det har gett oss en 
del extra-arbete att vi hela tiden gått med på att lägga till ytterligare funktioner. Varje gång en ny 
funktion som kräver lagring av data har lagts till, har vi tvingats omarbeta databasen och ibland 
även den logiska datamodellen.    
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En stor lärdom som vi tar med oss från detta examensarbete är hur mycket arbete som ligger bakom 
designen av även ett litet program som GOE!. Vi trodde till en början att våra mål och krav var lågt 
satta, men är idag glada att vår examinator David Carr bromsade oss så att vi inte tog på oss en 
alltför stor arbetsbörda.  
 
4.3 Kommunikation och samarbete 
Vi tycker att kommunikationen har fungerat över förväntan. Vi var i inledningen av arbetet lite 
oroliga att kommunikationen mellan oss och Håkan skulle bli lidande av att det geografiska 
avståndet mellan oss är så stort. Med hjälp av högtalartelefon har vi kunnat hålla telefonmöten där 
alla kunnat vara delaktiga i diskussionen kring programmet. Vi har även korresponderat nästan 
dagligen via e-mail då vi skickat nya programversioner med funderingar och förklaringar.  
 
Det som trots allt har varit mest effektivt har varit de två möten vi haft i Stockholm. Vi har upplevt 
att man på ett helt annat sätt kan förstå varandra och bolla idéer med varandra när man sitter i 
samma rum. Det första av mötena skedde i inledningen av arbetet och vi fick på så sätt en bra grund 
att stå på när vi startade upp utvecklingsarbetet. Det andra var i slutskedet för att knyta ihop lösa 
trådar och få en bra avslutning på samarbetet. 
 
Vi är nöjda med hur samarbetet mellan oss och Håkan har fungerat och hoppas att han upplever att 
han fått ut vad han förväntat sig. 
 
4.4 Fortsatt arbete 
Vi vet redan idag att arbetet med GOE! kommer att fortgå. Två studenter som vi studerat 
tillsammans med på Luleå tekniska universitet har tagit på sig att som examensarbete arbeta vidare 
med realiseringen och implementeringen av arbetet. Detta ser vi mycket positivt på eftersom vi kan 
finnas till hands om det skulle dyka upp frågor som inte denna rapport kan svara på och vi kan även 
ta del av hur arbetet fortskrider.  
 
För att bäst komma in i arbetet råder vi dem att noga studera denna rapport och kanske främst dess 
bilagor där specifikationer på såväl databas som program finns.  
 
Man bör även snarast undersöka om den databas vi definierat i Access 2000 är tillräcklig för 
programmet. Skulle fallet vara så har vi hört oss för med kunniga databasanvändare och enligt dem 
skall det gå att konvertera den befintliga databasen till en SQL-server och på så sätt behöver man 
inte bygga en ny från grunden. 
 
Förutom programmering behöver felhanteringen ses över och bestämmas riktlinjer för. Man måste 
även undersöka vilka säkerhetsproblem som kan uppstå och hur dessa kan lösas. Vi tänker då i 
första hand på hur inloggningen ska fungera samt hur man låser databasen för åtkomst på annat sätt 
än genom GOE!.  
 
Vi önskar Maria Karlsson och Christer Grafström lycka till med det fortsatta arbetet! 
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Bilaga 1: Livscykelmodellen 
Livscykelmodellen är en modell för utveckling av informationssystem. Den ger en bild av arbets-
uppgifterna, olika slags beskrivningar som måste utarbetas och de olika intressenternas roll i 
arbetet. Namnet syftar på att modellen följer systemets "liv", från det att tanken på ett nytt 
informations-system föds tills att systemet är färdigt och infört.  
 
Utvecklingsarbetet skall inte ses som att det strikt kronologiskt följer modellen, utan ibland kan en 
fas överlappa en annan och ibland kan man behöva gå tillbaka till en fas och komplettera den. 
 

Figur 7. Livscykelmodellen 
 

 
Fas 0 - Förändringsanalys 
Under denna inledande fas vill man ta fram så mycket information som möjligt till informations-
systemets bakgrund. Varför det behövs, hur själva ideén med ett informationssystem har kommit 
upp, o.s.v. 
 
Man vill genom tydliga verksamhetsflöden beskriva både hur verksamheten fungerar idag och även 
hur den önskade situationen ser ut. Efter det är gjort kan man analysera vilket förändringsbehov 
som krävs, alltså hur verksamheten skall kunna gå från nuläget till den önskade situationen. Det 
finns olika beskrivningstekniker som kan användas för att göra analysen. Utifrån dessa tekniker får 
man en bild av förändringsbehovet och kan samla ideér till hur man skulle kunna förändra 
verksamheten. Man avslutar med att välja åtgärder bland dessa ideér.  
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Man vill även klarlägga vilka olika förändringsalternativ som finns, d.v.s. vilka olika möjligheter 
till förändringar som finns, det behöver ju inte nödvändigtvis vara så att det enda som behöver 
förändras i verksamheten är att införa ett informationssystem.  
 
Det är även viktigt under denna fas att det tydligt framkommer vilka informationssystemets 
intressenter är, d.v.s. vilka skall komma att använda systemet, vilka det kommer att lagras 
information om i systemet, o.s.v.  
 
Fas 1 och 2 - Verksamhetsanalys och Informationssystemanalys 
Nu är det dags att undersöka hur införandet av ett informationssystem skall kunna underlätta 
verksamhetens arbete, samt vad som egentligen skall lagras i informationssystemet och vilka 
funktioner som skall kunna utföras.  
 
Efter fas 2 skall det finnas en färdig målbeskrivning för verksamheten, informationssystemet och 
projektet. Den skall innehålla tydliga mål och vilka medel som kommer att krävas för att nå dessa 
mål.  
 
Man vill även kunna dokumentera hur det förändrade verksamhetsflödet kommer att se ut efter 
införandet av det nya informationssystemet. Detta gör det lättare att få en bild av hur 
informationssystemet kommer att effektivisera, rationalisera eller över huvudtaget underlätta 
verksamhetens arbete. 
 
Under fas 2 inleds även datamodelleringen. (Se Konceptuell datamodell nedan.) 
 
Slutligen skall det i denna fas tydligt dokumenteras vilka funktioner som informationssystemet skall 
kunna utföra, vilken information dessa funktioner behöver för att kunna utföras samt vilken 
information som produceras. Detta samlade materiel utgör grunden för kravspecifikationen.(Se 
Kravspecifikation nedan.) 
 
Konceptuell datamodell 
Man utformar en konceptuell datamodell som visar vilka entiteter som finns i verksamheten och 
vilka förhållanden som råder mellan dessa. Än så länge har man inte bestämt vilken typ av databas 
som skall användas utan modellen ger bara en generell bild av informationssystemet.  
 
Man presenterar datamodellen med hjälp av en figur som använder sig av några vedertagna 
symboler. Varje entitet representeras av en rektangel med entitetens namn i mitten, förhållanden 
mellan entiteterna visas med ett streck. Om förhållandet är ett så kallat många-förhållande visar 
man det med en rektangel vid streckets ände. Om det kan vara så att det ibland inte finns något 
förhållande visas det med siffran noll på samma sätt. 
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Man placerar även ut entitetens unika nyckel, det vill säga den nyckel som kan identifiera varje unik 
förekomst av entiteten. För en person kan denna nyckel till exempel vara personnummret. 
 

 
 

Figur 8. Symboler till datamodelleringen. 
 
Kravspecifikation  
När fas 0 t.o.m. 2 är slutförda ska systemutvecklaren och beställaren ha kommit fram till en 
kravspecifikation som båda kan enas om. Den skall innehålla all den dokumentation som tagits fram 
under faserna och skall ligga som underlag till fortsatt utvecklingsarbete. Det är viktigt att kraven är 
tydliga och mätbara, dels för att undvika missförstånd, men även för att efter arbetet är slutfört 
kunna se om kraven som satts upp har uppfyllts. 
 
En kravspecifikation bör innehålla följande:  
 

•= En beskrivning av vilka mål, vinster som skall uppnås med systemet. 
 
•= En kort övergripande beskrivning av systemet där det viktigaste är att få fram vilka 

systemets intressenter är, vilken utväxling av information mellan systemet och 
intressenterna som sker. 

 
•= Eventuella organisatoriska förändringar som måste till parallellt för att systemet skall kunna 

fungera. 
 

•= En utförlig beskrivning av vilka funktioner systemet skall ha: 
o Vad funktionen skall göra. 
o Vilka rapporter eller skärmbilder funktionen skall ta fram. 
o Vilken information funktionen behöver för att kunna utföra uppgiften. 
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•= En beskrivning av egenskapskrav som gäller generellt för informationssystemet. 

o Tillgänglighet.  
o Användarvänlighet. 
o Säkerhet.  
o Kvalitet. 
o Utvecklingsmöjligheter. 

 
•= En beskrivning av egenskapskrav som gäller för den enskilda funktionen. 

o Frekvens och spridning av rapporter. 
o Svarstider vid interaktiv databehandling. 
o Kapacitet. 

 
•= Beskrivning av eventuella manuella funktioner. 

 
•= En beskrivning av kraven på dokumentation: 

o Systemdokumentation, dvs den allmänna dokumentationen av systemet som 
beskriver den tekniska lösningen. 

o Användardokumentation. 
 

•= En beskrivning av kraven på utbildningen.  
 
Hur själva uppställningen av kravspecifikationen ser ut kan variera, vanligt är dock att man 
grupperar i primära mål, sekundära mål, avgränsningar och utbildningskrav eller liknande 
strukturer.  
  
Fas 3 och 4 - Principiell utformning av teknisk lösning och Utformning av 
utrustningsanpassad teknisk lösning 
Om fas 1 och 2 kan ses som själva analysfaserna i systemutvecklingsprocessen kan faserna 3 och 4 
ses som utformningsfaserna. Det är här man bestämmer funktionerna och vilka attribut varje enskild 
funktion kräver. Man bestämmer även vilka verktyg som skall användas. Kravspecifikationen kan 
ses som länken mellan analys- och utformningsfaserna. 
 
Man har alltså delat upp utformningen i två delar. Fas 3 går ut på att välja typ av teknisk lösning. 
Om man väljer att jobba med en relationsdatabas blir det senare aktuellt att fortsätta 
datamodelleringen med en logisk datamodell med tillhörande utförlig attributlista. (Se Logisk 
datamodell och Attributlista nedan) 
 
I fas 4 väljer man vilka verktyg inom den tidigare valda typens område man skall använda.  
 
Logisk datamodell 
När man konstruerar den logiska datamodellen utgår man ifrån den konceptuella datamodellen. 
Först tar man bort eventuella onödiga entiteter samt onödiga kopplingar. Varje entitet blir en tabell i 
datamodellen och varje attribut blir en egen kolumn i tabellen.  
 
I de fall det existerar ett många-till-många-förhållande bryts detta upp och en ny entitet, en så kallad 
kopplingstabell, införs. Sedan placeras attributen till de nya tabellerna ut. 
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I alla 1-till-1-förhållanden införs en främmande nyckel i valfri tabell. I alla 1-till-många-
förhållanden införs en främmande nyckel i "mång-förekomsten". I kopplingstabellerna kan primär-
nyckeln bestå av den sammansatta nyckeln från de två ursprungliga entiteterna. Här måste man vara 
nogrann och kontrollera att det finns attribut för alla önskade funktioner.  
 
Slutligen valideras modellen med hjälp av normalisering. Normalisering är en metod som avlägsnar 
onödig information, det vill säga dubbellagrad information. Detta minskar risken för inkonsistens, 
vilket innebär att samma data lagras på flera olika ställen och att den motsäger sig själv.  
 
Attributlista 
Efter den logiska datamodellen kan man förslagsvis skriva en attributlista. Man tar då alla attribut 
från den logiska datamodellen förutom primär-nycklarna och skriver in dem i en lista där man 
dokumenterar datatyp och format. Detta gör man för att modellen skall bli lättare att överskåda, 
men attributlistan är även praktisk för att underlätta realiseringen av programmet. 
 
Fas 5, 6, 7, 8 - Realisering, Implementering, Drift och Underhåll och Avveckling 
Fas 5 är själva byggandet, programmeringen, av informationssystemet. Denna fas omfattar även 
utarbetandet av de eventuella manuella rutinerna.  
 
Implementeringen är själva uppstarten av användandet av informationssystemet. Man stöter ofta på 
både motivationsmässiga och praktiska problem. I och med implementeringen är utvecklingsarbetet 
avslutat och systemet tas i daglig bruk. 
 
Fas 7 symboliserar drift och underhåll. Driftsfunktionen skall se till att den dagliga användningen 
av informationssystemet sker på bästa möjliga sätt. Parallellt med användningen av systemet bör 
man göra en fortlöpande kontroll av systemets kvalitet, och ibland måste man fatta beslut om 
förbättringar. Denna uppgift kallas underhåll. 
 
Sista fasen, avvecklingen är när det av olika anledningar är dags att ta systemet ur bruk. Det som 
vanligen är viktigast att tänka på är att säkerställa informationen. 
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Bilaga 2: Attributlista 
 
Aktivitet 
Beskrivning Variabelnamn Datatyp Format Obligatoriskt 

fält 
Indexerad 

Namn på 
aktivitet. 

akt_namn Text Field Size 20 Yes Yes (No 
Duplicates) 

 
Anvandare 
Beskrivning Variabelnamn Datatyp Format Obligatoriskt 

fält 
Indexerad 

Användarens 
signatur. 

sign Text Field Size 6 Yes Yes (No 
Duplicates) 

Användarens 
lösenord. 

l_ord Text Field Size 8 Yes No 

Användarens 
förnamn. 

af_namn Text Field Size 20 Yes No 

Användarens 
efternamn. 

ae_namn Text Field Size 25 Yes No 

 
AttGora 
 
Beskrivning Variabelnamn Datatyp Format Obligatoriskt 

fält 
Indexerad 

”Att göra”-
nummer. 

ag_nr Number Long Integer Yes Yes (No 
Duplicates) 

Företagsperson
ens idnummer 

fpid Number Long Integer No No 

Användarens 
signatur 

sign Text Field Size 6 Yes No 

Aktivitets-
namn 

akt_namn Text Field Size 20 Yes No 

”Att-göra”-
datum 

ag_datum Date/Time Short Date Yes No 

”Att-göra”- 
tid 

ag_tid Date/Time Short Time Yes No 
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Foretag 
Beskrivning Variabelnamn Datatyp Format Obligatoriskt 

fält 
Indexerad 

Företagets 
idnummer. 

fid Number Long Integer Yes Yes (No 
Duplicates) 

Användarens 
signatur. 

sign Text Field Size 6 No No 

Företagets namn. f_namn Text Field Size 30 Yes Yes (No 
Duplicates) 

Företagets 
postadress. 

fp_adress Text Field Size 30 No No 

Företagets 
postnummer. 

fp_nr Text Field Size 6 No No 

Företagets 
postort. 

fp_ort Text Field Size 25 No No 

Företagets 
besöksadress. 

fb_adress Text Field Size 30 No No 

Företagets 
telefonnummer. 

ftfn_nr Text Field Size 15 Yes Yes (No 
Duplicates) 

Företagets 
faxnummer. 

ff_nr Text Field Size 15 No No 

Företagets e-
postadress. 

fe_post Text Field Size 30 No No 

Anteckningar om 
företaget 

f_ant Memo _ No No 

Företagets  
organisations- 
nummer. 

org_nr Text Field Size 12 No  No 

 
Foretagsperson 
Beskrivning Variabelnamn Datatyp Format Obligatoriskt 

fält 
Indexerad 

Företagspersonens 
idnummer. 

fpid Number Long Integer Yes Yes (No 
Duplicates) 

Företagets 
idnummer. 

fid Number Long Integer Yes Yes, (Duplicates 
OK) 

Företagspersonens 
mobiltelefon-
nummer. 

fpm_nr Text Field Size 15 No No 

Företagspersonens 
förnamn. 

fpf_namn Text Field Size 20 Yes No 

Företagspersonens 
efternamn. 

fpe_namn Text Field Size 25 Yes Yes (Duplicates 
OK) 

Företagspersonens  
befattning. 

befattning Text Field Size 20 No No 

Företagspersonens 
e-postadress. 

fpe_post Text Field Size 30 No No 

Företagspersonens 
direktnummer. 

fp_tfn Text Field Size 15 No No 
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Historik 
Beskrivning Variabelnamn Datatyp Format Obligatoriskt 

fält 
Indexerad 

Företagets id-
nummer. 

fid Number Long Integer Yes Yes (No 
Duplicates) 

Historiken i text. 
 

historik Memo _ No No 

 
Order 
Beskrivning Variabelnamn Datatyp Format Obligatoriskt 

fält 
Indexerad 

Orderns nummer. o_nr Number Long Integer Yes Yes (No 
Duplicates) 

Beställarens 
idnummer. 
(Företagsperson.) 

fpid Number Long Integer Yes Yes 
(Duplicates 

OK) 
Användarens 
signatur. 

sign Text Field Size 6 Yes No 

Yrkeskategori. 
 

y_namn Text Field Size 20 Yes No 

Datum för orderns 
placering. 

datum Date/Time Short Date Yes No 

Kontaktpersonens 
namn.  

k_pers Text  Field Size 45 No No 

Adress till 
arbetsplats. 

o_adress Text Field Size 30 No No 

Ev. Projektnummer. 
 

proj_nr Text Field Size 20 No  No 

Arbetstyp. 
 

arb_typ Text Field Size 30 No No 

Antal personer. 
 

ant_pers Number Integer No No 

Total kostnad. 
 

kostnad Currency Standard No No 

Uppdrags- 
beskrivning. 

uppdrag Memo _ No No 
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OrderPersonal 
Beskrivning Variabelnamn Datatyp Format Obligatoriskt 

fält 
Indexerad 

Orderns nummer. o_nr Number Long Integer Yes Yes (Duplicates 
OK ) 

Personalens id-
nummer. 

pid Number Long Integer Yes Yes (Duplicates 
OK) 

Startdatum 
 

st_datum Date/Time Short Date Yes No 

Slutdatum 
 

sl_datum Date/Time Short Date No No 

Arbetsdagens 
längd. 
 

a_dag Number Single No No 

Starttid. 
 

s_tid Date/Time Short Time No No 

  
Personal 
Beskrivning Variabelnamn Datatyp Format Obligatoriskt 

fält 
Indexerad 

Personalens id-
nummer. 

pid Number Long Integer Yes Yes (No 
Duplicates) 

Personalens 
förnamn. 

pf_namn Text Field Size 20 Yes No 

Personalens 
efternamn. 

pe_namn Text Field Size 25 Yes Yes (Duplicates 
OK) 

Personalens 
postadress. 

pp_adress Text Field Size 30 No No 

Personalens 
postnummer. 

pp_nr Text Field Size 6 No No 

Personalens 
postort. 

pp_ort Text Field Size 25 No No 

Personalens 
telefonnummer. 

ptfn_nr Text Field Size 15 Yes No 

Alternativt 
telefonnummer 
till personalen. 

palt_nr Text Field Size 15 No No 

Personalens 
mobiltelefon-
nummer. 

pm_nr Text Field Size15 No No 

Personalens e-
post-adress. 

pe_post Text Field Size 30 No No 

Personalens löne-
konto. 

pkonto Text Field Size 15 No No 

Anteckningar om 
personalen 

p_ant Memo _ No No 

Ev. c/o adress. co Text Field Size 30 No  No 
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Statistik 
Beskrivning Variabelnamn Datatyp Format Obligatoriskt 

fält 
Indexerad 

Statistikens 
nummer. 

stat_nr Number Long Integer Yes Yes (No 
Duplicates) 

Orderns 
nummer. 

o_nr Number Long Integer  Yes Yes(Duplicates 
OK) 

Datum som 
arbetet utförts. 

datum Date/Time Short Date Yes No 

Starttid för 
arbetet. 

starttid Date/Time Short Time Yes No 

Sluttid för 
arbetet. 

sluttid Date/Time Short Time Yes No 

Arbetsplatsens 
adress. 

arb_plats Text Field Size 30 No No 

Antal timmar. 
 

timmar Number Integer Yes No 

Antal ob-
timmar. 

ob_timmar Number Integer  No No 

Grundlön för 
arbetet. 

grundlon Currency Standard No No 

Grundpris för 
arbetet. 

grundpris Currency Standard No No 

Eventuellt ob-
tillägg. 

obtill Currency Standard No No 

Eventuell ob-
kommentar. 

obkomm Text Field Size 20 No  No 

 
UppdateringForetag 
Beskrivning Variabelnamn Datatyp Format Obligatoriskt 

fält 
Indexerad 

Numret på 
uppdateringen. 

uf_nr Number Long Integer Yes No 

Företagets 
idnummer. 

fid Number Long Integer Yes Yes (Duplicates 
OK) 

Användarens 
signatur. 

sign Text Field Size 6 Yes No 

Datum för 
uppdatering. 

u_datum Date / Time Short Date Yes No 

Tid för 
uppdatering. 

u_tid Date / Time Short Time Yes No 
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UppdateringPersonal 
Beskrivning Variabelnamn Datatyp Format Obligatoriskt 

fält 
Indexerad 

Numret på 
uppdateringen. 

up_nr Number Long Integer Yes No 

Personalens 
idnummer. 

pid Number Long Integer Yes Yes (Duplicates 
OK) 

Användarens 
signatur. 

sign Text Field Size 6 Yes No 

Datum för 
uppdatering. 

u_datum Date / Time Short Date Yes No 

Tid för 
uppdatering. 

u_tid Date / Time Short Time Yes No 

 
YrkeFPerson 
Beskrivning Variabelnamn Datatyp Format Obligatoriskt 

fält 
Indexerad 

Namn på 
yrkeskategori.  

y_namn Text Field Size 20 Yes No 

Företagspersonens 
idnummer. 

fpid Number Long Integer Yes No 

Grundpris. 
 

pris Currency Standard Yes No 

Ob-pris alt.1. 
 

ob1 Currency Standard No No 

Ob-pris alt. 2. 
 

ob2 Currency Standard No No 

Ob-pris alt. 3. 
 

ob3 Currency Standard No No 

Ob-pris i procent 
alt. 4. 

ob4 Currency Percent No No 

Ob-pris i procent 
alt. 5. 

ob5 Currency Percent No No 

Kommentar till 
ob-pris . 

komm1 Text Field Size 20 No No 

Kommentar till 
ob-pris. 

komm2 Text Field Size 20 No No 

Kommentar till 
ob-pris. 

komm3 Text Field Size 20 No No 

Kommentar till 
ob-pris. 

komm4 Text Field Size 20 No No 

Kommentar till 
ob-pris. 

komm5 Text Field Size 20 No No 
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YrkePersonal 
Beskrivning Variabelnamn Datatyp Format Obligatoriskt 

fält 
Indexerad 

Namn på 
yrkeskategori.  

y_namn Text Field Size 20 Yes No 

Personalens 
idnummer. 

pid Number Long Integer Yes No 

Personalens 
timlön. 

lon Currency Standard Yes No 

Personalens ob-
tillägg alt. 1. 

pob1 Currency Standard No No 

Personalens ob-
tillägg alt. 2. 

pob2 Currency Standard No No 

Personalens ob-
tillägg alt. 3. 

pob3 Currency Standard No No 

Personalens ob-
tillägg i procent 
alt. 1. 

pob4 Currency Percent No No 

Personalens ob-
tillägg i procent 
alt. 2. 

pob5 Currency Percent No No 

Kommentar till 
personalens ob-
tillägg . 

komm1 Text Field Size 20 No No 

Kommentar till 
personalens ob-
tillägg. 

komm2 Text Field Size 20 No No 

Kommentar till 
personalens ob-
tillägg. 

komm3 Text Field Size 20 No No 

Kommentar till 
personalens ob-
tillägg. 

komm4 Text Field Size 20 No No 

Kommentar till 
personalens ob-
tillägg. 

komm5 Text Field Size 20 No No 
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Yrkeskategori 
Beskrivning Variabelnamn Datatyp Format Obligatoriskt 

fält 
Indexerad 

Namn på 
yrkeskategori.  

y_namn Text Field Size 20 Yes Yes (No 
Duplicates) 

Grundpris. 
 

pris Currency Standard Yes No 

Ob-pris alt.1. 
 

ob1 Currency Standard No No 

Ob-pris alt. 2. 
 

ob2 Currency Standard No No 

Ob-pris alt. 3. 
 

ob3 Currency Standard No No 

Ob-pris i 
procent alt. 4. 

ob4 Currency Percent No No 

Ob-pris i 
procent alt. 5. 

ob5 Currency Percent No No 

Kommentar  
till ob. 

komm1 Text Field Size 20 No No 

Kommentar  
till ob. 

komm2 Text Field Size 20 No No 

Kommentar  
till ob. 

komm3 Text Field Size 20 No No 

Kommentar  
till ob. 

komm4 Text Field Size 20 No No 

Kommentar  
till ob. 

komm5 Text Field Size 20 No No 

Personalens 
timlön. 

lon Currency Standard Yes No 

Ob-tillägg alt. 1. 
 

pob1 Currency Standard No No 

Ob-tillägg alt. 2. 
 

pob2 Currency Standard No No 

Ob-tillägg alt. 3. 
 

pob3 Currency Standard No No 

Ob-tillägg i 
procent alt. 1. 

pob4 Currency Percent No No 

Ob-tillägg i 
procent alt. 2. 

pob5 Currency Percent No No 
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Bilaga 3: Personaluthyrningsprogrammet GOE! 
Nedan följer en beskrivning av hur programmet och dess olika funktioner är tänkta att fungera. Vi 
börjar med inloggningen och startmenyn. Sen följer programmets rullgardinslister i tur och ordning.  
 
När man försöker att göra ändringar i databasen kommer användaren alltid att få upp en kontrollruta 
som frågar om man verkligen vill genomföra ändringen. Alla rutor fungerar i princip på samma sätt 
och därför kommer vi endast att visa hur de ser ut i vissa fall. Man får möjlighet att välja Ok för att 
godkänna eller Cancel för att återgå utan att ha modifierat databasen. 
 
Inloggning 
 

 
 

När programmet startas upp möts användaren av en klassisk inloggningsruta, där man får fylla i 
giltig användarsignatur samt lösenord för att kunna använda programmet. 
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Startmenyn 
 

 
 
När inloggningen är avklarad startas programmet upp och man kommer till startmenyn som är 
programmets huvudsida. Alla funktioner och rapporter kan återfinnas från denna sida och man 
återkommer alltid till den efter man avslutat en uppgift.  
 
De flesta funktioner kan återfinnas på minst två sätt. Antingen väljer man dem från 
rullgardinslisterna högst upp, eller genom att markera önskad flik; Företag, Personal eller Order, 
och sedan använda ”snabb-knapparna” som återfinns till vänster i startmenyn.  
 
I startmenyns mitt återfinns listfönstret. Beroende på vilken flik som är markerad kan användaren se 
företagslistan, personallistan eller orderlistan. Listorna laddas vid programstarten med alla lagrade 
företag, personal och ordrar. Från början är alltid de första objekten i listorna markerade. I listorna 
syns förutom namn och nummer på objekten även kortfattad information om dem, såsom 
telefonnummer, vilket datum en order placerats och av vilket företag, m.m. Listorna sorteras efter 
företagsnamn, efternamn respektive ordernummer i fallande ordning.  
 
Till varje flik hör ett antal knappar som är specifikt kopplade mot just den delen av programmet. 
Till Företag hör Rapporter och Etiketter. Till Personal hör Aktuella arbeten och Telefonlista. Ordern 
har knappen Skriv ut. Alla dessa funktioner hittar man även i rullgardinslisten. Det framgår senare 
hur funktionerna fungerar.  
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Sökfältet är fältet längst ner på startmenyn. Detta är ett enkelt sökfält för att snabbt kunna hitta igen 
sökt Företag, Personal eller Order. Beroende på vilken flik som är markerad söker man efter de 
olika objekten. När Företag är markerat söker man efter företagsnamn, när Personal är markerat 
söker man efter personalens efternamn och när Order är markerat söker man efter ordernummer. 
 
Program 
Rullgardinslisten Program innehåller endast två funktioner; Sök och Avsluta. Väljer man Avsluta 
får man en förfrågan om man verkligen vill avsluta: 
 

 
 
Väljer man däremot sök får man upp följande fönster: 
 

 
 
Först får man välja urvalsgrupp, de tre alternativ som finns att välja mellan är Företag, Personal och 
Order. Beroende på vad för urvalsgrupp man valt får man ett antal olika sökfunktioner. Valde man 
Företag får man välja bland alla yrkeskategorier. För att söka på en eller flera lägger man till dem i 
listan och söker sedan. Resultaten listas nu i startmenyns företagslista. Vill man söka efter Personal 
är det också här yrkeskategori som är aktuellt. Det fungerar på samma sätt som med Företag. När 
man söker efter Order söker man bland de olika företagen som finns inlagda i databasen. Ordrarna 
listas precis som tidigare i startmenyns orderlista.  
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Företag 
Företagslisten innehåller funktionerna Lägg till, Visa/Ändra, Ta bort, Historik, Statistik, 
Uppdatering, Rapporter och Etiketter.  
 

 
 
Här lägger man till all information som behövs om det nya företaget. Företaget får automatiskt det 
lägsta lediga företagsnumret i databasen. Obligatoriska fält är Företagsnamn och Telefonnummer. 
Ansvarig användare är den av programmets användare som är ansvarig för kontakten med just detta 
företag. Ett företag kan ha en eller flera företagspersoner, de kan ha olika uppgifter inom företagets 
organistation. De kan vid ordertillfället fungera som Beställare och/eller Kontaktpersoner. (Se 
Order.) För att lägga till nya Företagspersoner klickar man på knappen Lägg till. 
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I företagspersonsformuläret laddas automatiskt företagets idnummer och namn så att användaren 
kan vara säker på att den lägger till personen till rätt företag. En företagsperson kan vara intresserad 
av en eller flera yrkeskategorier och de läggs till eller tas bort genom att klicka på knappen 
Yrkeskategorier. 
 

 
 
De yrkeskategorier som redan lagrats för företagspersonen syns i listan nedtill i formuläret. 
 
För att ta bort en yrkeskategori markerar man helt enkelt den och klickar på knappen Ta bort. Vill 
man istället lägga till en ny yrkeskategori väljer man den önskade från rulllisten och får då upp 
förslag på priser som skall gälla när just denna företagsperson lägger en order på en personal inom 
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just denna yrkeskategori. (Dessa förslag har administratören tidigare lagt in när yrkeskategorin 
registrerats, se Yrkeskategori.) Man kan givetvis ändra dessa priser om företagspersonen t.ex. 
beställer väldigt mycket personal och man därför vill ge ett mer förmånligt pris.   
 
När man klickat Spara är det den lista som då syns i formuläret som nu gäller för företagspersonen.  
 
När man nu kommit tillbaka till företagspersonsformuläret sparar man dess uppgifter genom att 
klicka Spara. 
 
På företagskortets nedre del syns nu de yrkeskategorier som dess företagspersoner är intresserade av 
och därför även är av intresse för företaget.  
 
Om man vill lägga till en påminnelse för en kommande händelse klickar man på Att göra-knappen. 
Om man inte redan sparat företaget får man först upp en kontrollruta där man ombeds göra detta, 
sedan kommer man direkt till Att göra – Lägg till. (Se Användare.) 
 
Man kan även om man vill gå direkt till Order genom att klicka på knappen Ny order. Då fylls 
automatiskt orderformuläret i med företagets uppgifter.  
 
Vill man istället bara spara det nya företaget klickar man på Spara. Listan uppdateras nu med det 
nya företaget.  
 
Visa/Ändra fungerar och ser ut på samma sätt som Lägg till, med den enda skillnaden att fälten 
laddas med det man tidigare sparat om företaget. När man väljer Visa/Ändra i företagslisten visas 
det markerade företagets uppgifter. 
 
Ta bort frågar först användaren om den verkligen vill ta bort det markerade företaget och vid 
godkännande tar den bort alla uppgifter om företaget ur databasen. Listan uppdateras. 
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Historiken är kopplat mot ett enskilt företag och är gemensam för alla användare. Den listar de olika 
kontakter som uthyrningsföretaget haft med företaget. För att lägga in ny historik klickar man helt 
enkelt på önskad aktivitet (ett förval som lagts in av Administratören, se Aktivitet). Då kommer 
dagens datum och användarnamnet upp automatiskt. Sedan klickar man på den företagsperson eller 
personer som man varit i kontakt med. Efter detta kan man skriva en kommentar om 
kontakttillfället.  
 
Det är när som helst möjligt att gå in i historiken och ändra texten där.  
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I Företag - Statistik listas statistik för de arbeten man utfört åt det i företagslistan markerade 
företaget. Man väljer intervall från ett startdatum till ett slutdatum. Varje arbete kommer upp som 
en post i listan.  
 
I listan kan man se vilka arbeten som har behandlats genom att de har svagare text. Man markerar 
att ett arbete är behandlat genom att dubbelklicka på det. Det går för enkelhetens skull även att 
markera flera arbeten samtidigt och dubbelklicka på dem. Endast obehandlade arbeten skrivs ut när 
man klickar på knappen Skriv ut. (Se Utskrifter.) 
 
Total kostnad summerar alla obehandlade arbetens kostnader för valt intervall. Denna summa finns 
även med på utskriften.  
 
Det är tänkt att statistiken skall ligga som underlag för faktureringen.   
 
Uppdatering har två undermenyer; Senaste och Enskild.  
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I Uppdatering Senaste visas de tio senaste uppdateringar som gjorts i företagstabellen i databasen. 
Man ser inte vilken ändring som har gjorts, men man ser vilken användare som har utfört ändringen 
och får kontakta denne om man undrar mer över uppdateringen.  
 

 
 
Uppdatering Enskild visar information om de tre senaste uppdateringar för den i företagslistan 
markerade företaget.  
 

 
 
I Rapporter får användaren välja vilken typ av rapport den vill skriva ut. Det finns två typer av 
rapporter; Telefonlista och Kontaktlista. Telefonlistan innehåller de listade företagens 
företagspersoner och deras telefonnummer medan Kontaktlista är en mer utförlig lista med nästan 
alla uppgifter om de olika företagen och deras företagspersoner. (Se Utskrifter.) 
 
När man väljer etiketter får man välja vilket format etiketterna skall ha, vilken skrivare de skall 
skrivas ut på, vilken etikett utskriften skall börja samt hur många exemplar av varje etikett som 
skall skrivas ut.  
 
Man får även välja vilka personnamn som skall synas tillsammans med företagets namn och adress 
på etiketten. Man kan antingen välja alla företagspersoner, företagspersoner med en särskild 
befattning eller så kan man välja att inte ha några personnamn. 
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När man väljer Skriv ut skrivs etiketter till de i företagslistan listade företagen ut i alfabetisk 
ordning efter företagsnamnet. 
 
Personal 
Personallisten innehåller funktionerna Lägg till, Visa/Ändra, Ta bort, Aktuella arbeten, Statistik, 
Uppdatering och Telefonlista. 
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Personalkortet fungerar på samma sätt som företagskortet. Idnumret ges automatiskt och Förnamn, 
Efternamn och Telefonnummer är obligatoriska fält.  
 
De företag som även hyr ut fordon måste lägga till dessa som personal för att kunna få med dem på 
ordern. 
 
För att lägga till yrkeskategorier som personalen har kunskaper i klickar man på knappen 
Yrkeskategorier.  
 

 
 
Detta formulär fungerar i princip på samma sätt som företagspersonernas yrkeskategoriformulär 
med skillnaden att här lagras lönerna istället för priserna. När man valt yrkeskategori visas de 
standardlöner som Administratören (se Yrkeskategori) lagt in och man har möjlighet att behålla 
eller ändra dem.  
 
Visa/Ändra fungerar och ser ut på samma sätt som Lägg till, med den enda skillnaden att fälten 
laddas med det man tidigare sparat om personalen. När man väljer Visa/Ändra i personallisten visas 
den markerade personalens uppgifter. 
 
Ta bort frågar först användaren om den verkligen vill ta bort den markerade personalen och vid 
godkännande tar den bort alla uppgifter om personalen ur databasen. Listan uppdateras. 
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Aktuella arbeten visar den markerade personalens kommande uppdrag som listas i datumordning. 
När man skriver ut denna lista kan den användas som ett schema för personalen.  
 
Om någon medvetet har lagt in en dubbelbokning syns det här. (Se Order.) 
 

 
 
I Personal - Statistik listas statistik för de arbeten som den i personallistan markerade personalen har 
utfört. Man väljer intervall från ett startdatum till ett slutdatum. Varje arbete kommer upp som en 
post i listan.  
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I listan kan man se vilka arbeten som har behandlats genom att de har svagare text. Man markerar 
att ett arbete är behandlat genom att dubbelklicka på det. Det går för enkelhetens skull även att 
markera flera arbeten samtidigt och dubbelklicka på dem. Endast obehandlade arbeten skrivs ut när 
man klickar på knappen Skriv ut. (Se Utskrifter.)  
 
I Total lön visas lönesumman av personalens obehandlade arbeten.  
 
Man kan skriva ut statistiken genom att klicka på Skriv ut-knappen. 
 
Uppdatering har två undermenyer; Senaste och Enskild.  
 

 
 

I Uppdatering Senaste visas de tio senaste uppdateringarna som gjorts i personaltabellen i 
databasen. Man ser inte vilken ändring som har gjorts, men man ser vilken användare som har utfört 
ändringen och får kontakta denne om man undrar mer över uppdateringen.  
 

 
 
Uppdatering Enskild visar information om de tre sendaste uppdateringarna för den i personallistan 
markerade personalen. 
 
När man väljer Telefonlista skrivs en lista med den i personallistan listade personalens namn och 
alla telefonnummer ut. (Se Utskrifter.) 
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Order 
Orderlisten innehåller funktionerna Lägg till, Visa/Ändra, Ta bort, och Statistik. 
 

 
 
I Lägg till får ordern automatiskt ett nummer som tillsammans med dagens datum och användarens 
fullständiga namn finns synligt högst upp.  
 
Beställaren är den som lägger ordern och Kontaktpersonen är den som personalen skall ta kontakt 
med när de anländer till arbetsplatsen. (Denne kan antingen väljas bland företagspersonerna eller 
fyllas i manuellt.) Referens/Objekt/Projekt är till för att underlätta för företaget som skall ta emot 
fakturan att veta vilket arbete det gäller.  
 
Man väljer vilken yrkeskategori som arbetet som skall utföras kräver (t.ex. Snickare) och fyller 
sedan i vilken typ av uppdrag det rör sig om (t.ex. Snickra en bänk). I uppdrags-beskrivningen skall 
man ytterligare kunna förtydliga vad det är som skall utföras och hur (t.ex. Snickra en arbetsbänk 
som skall kunna hålla för upp till 1 ton och ha plats för minst två datorer. Önskat mått på bänken är 
1,0x2,5 m.). Sen specificerar man hur många personer man vill hyra till arbetet. 
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När detta är gjort listas personal med rätt yrkeskunskap i rull-listan Personal. Man väljer en 
personal (då laddas personalens aktuella löner för vald yrkeskategori), sedan väljer man vilken lön 
som skall gälla. Om företaget hyr ut fordon tillhörande en viss yrkeskategori listas även dessa i rull-
listan och man kan välja vilket fordon som skall hyras ut. Man väljer sedan även start- och 
slutdatum för arbetet samt hur många timmar personalen eller fordonet beräknas arbeta/användas 
per dag. När man klickat på Lägg till läggs personalen/fordonet till i listan som syns därunder.  
 
Om personalen kommer att arbeta under obekväma arbetstider eller få lönetillägg av något slag 
skall den tiden som ob-lönen skall gälla lagras separat. Man för alltså in dubbla poster av samma 
arbete i listan. När detta görs får man upp en varning.  
 
Där syns hur vald personal redan är inbokad att arbeta den specificerade dagen och man har 
möjlighet att ångra sig och gå tillbaka och välja ny personal. Man varnas även om det skulle det 
vara så att personalen redan har fått uppdrag någon annanstans vid vald tidpunkt. Dock är det 
möjligt att dubbelboka personal om man av någon anledning skulle vilja det.  
 
Obligatoriska fält är Företagsnamn, Beställare, Startdatum och vilken yrkeskategori arbetet gäller.  
 
När man väljer Skriv ut skrivs tre exemplar av ordern ut. En kopia som skall stanna på kontoret och 
ett orginal och en kopia som skall följa med personalen till arbetsplatsen. (Se utskrifter.) 
 
Ibland kan det vara så att man senare vill gå tillbaka och fylla i ytterligare uppgifter eller ändra vad 
man tidigare fört in. Detta gör man genom att markera önskad order och sedan välja Visa/Ändra i 
Ordermenyn.  
 
Ta bort raderar den markerade ordern i orderlistan ur databasen efter att man fått bekräfta att man 
verkligen vill ta bort den. 
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Ordern är efter att arbetet slutförts ifylld med information om hur personalen har arbetat samt en 
underskrift som bekräftar att det beställande företaget har godkänt arbetet. Då för man in 
informationen i menyn Statistik. 
 
Det är denna information som ligger till grund för företagens och personalens statistik.  
 
I rull-listan visas den personal som ordern gällde och man får välja en personal och lägga till dess 
arbetade timmar i tur och ordning. Man fyller även i vad det kom att kosta för företaget.  
 
Om man arbetar med att fylla i information från flera ordrar som följer efter varandra kan man lätt 
ta sig vidare till nästa order genom att klicka på knappen Nästa. Om man fört in felaktig 
information tar man bort den genom att markera den i listan och klicka på knappen Ta bort.  
 
Yrkeskategori 
Yrkeskategorilisten innehåller funktionerna Lägg till, Ta bort, och Lista alla. 
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Lägg till är en funktion som endast administratören har tillgång till. Denne matar in namnet på den 
nya yrkeskategorin samt grundläggande timpris och timlön som generellt skall gälla för 
yrkeskategorin. Sedan finns även möjlighet att fylla i ob-priser och ob-löner i både kronor och 
procent samt en kommentar till dessa.  
 
Väljer man Lista alla får man fram en lista med de yrkeskategorier som redan finns registrerade i 
programmet (detta är en funktion som gäller för alla användare): 
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Användare 
Användarelisten innehåller funktionerna Lägg till, Ta bort, Nytt lösenord och Att göra. 
 

 
 
Lägg till är endast tillgänglig för Administratören. För säkerhets skull måste lösenordet matas in två 
gånger.  
 

 
 
Även funktionen Ta bort finns endast för Adminstratören. Man markerar den användare man vill ta 
bort och klickar sedan på Ta bort-knappen.  
 

 
 
Alla användare skall kunna ändra sitt lösenord. Programmet känner av vilken användare som är 
inloggad och ändrar lösenordet för denne. Även här får man för säkerhets skull mata in lösenordet 
två gånger. 
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Att göra skall fungera som en löpande kalender för den inloggade användaren. Man skall kunna 
lägga till kommande händelser och sedan bli påmind om när det är dags att utföra dem. För att lägga 
till en aktivitet klickar man på Lägg till. Det går även att gå direkt till historik med en aktivitet som 
man redan utfört. Då markerar man aktiviteten och klickar på För till Historik. För att ta bort en 
aktivitet markerar man den och klickar på Ta bort.  
 

 
 

Om man kommer till Att göra – Lägg till från företagskortet är redan Företagets namn ifyllt. I annat 
fall får man efter att man valt aktivitet välja företag ur rull-listan Företag. Sedan har man möjlighet 
att specificera vilken företagsperson som aktiviteten inkluderar. Efter detta väljer man datum och tid 
för aktiviteten för att vid vald tidpunkt få en påminnelse: 
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När man får upp påminnelsen kan man välja om man vill senarelägga den, föra den till historik eller 
helt enkelt ta bort den. Väljer man att senarelägga får man upp ett ifyllt Att göra - Lägg till-fönster 
där man endast behöver ändra datum och tid, väljer man att föra aktiviteten till historiken hamnar 
man i företagets historik med aktiviteten tillagd som senaste händelse och väljer man att ta bort 
aktiviteten raderas den från databasen. 
 
Aktivitet  
Aktivitetslisten innehåller funktionen Redigera.  
 

 
 
Denna funktion finns endast tillgänglig för administratören. Här skall denne kunna lägga till och ta 
bort aktiviteter som används i Att göra-listan och Historik.  
 
Utskrifter 
Härefter följer exempel på hur programmets utskrifter kan komma att se ut. 
 

1. Företagsstatistik 
2. Telefon- resp. kontaktlista för företag 
3. Aktuella arbeten för personal 
4. Personalstatistik 
5. Telefonlista för personal 
6. Order 
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Företagsstatistik 
 

Företags-id: 34   Företag:  Karlssons Rör AB 
       Storgatan 24B 
       123 55 Lillstrand 
 
 
 
 
 
 
 
Statistik för intervallet: 020928 - 021028 
 
Order-
nummer: 
  

Referens:  Startdatum: Slutdatum:  Antal 
timmar:

Ob-
timmar: 

Ob-
kommentar:  

Total 
kostnad: 

123 LGY-776 020929 020929 8 0  1500:-
234 ITS-999 021002 021006 20 5 Nattob 5000:-
332 MMS-SVK 021008 021018 40 0  8000:-
334 MMS-SVK 021020 021022 16 0  3000:-

     
 

Summa total kostnad:  17 500:- 
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Telefonlista 
 
Ankarkronans Bryggeri .......................011 - 232323 
Heidi Larsson, Vd.......................................... 0920 - 443323 
Sture Sandén, Produktionsansvarig............... 011 - 123123.......................... 073 - 324 55 55 
Folke Knutsson, Säljare................................. 011 - 123124.......................... 073 - 999 88 77  
 
Karlssons Rör AB................................0978 - 234566 
Anders Jacobsson, Vd ................................... 0978 - 234567........................ 070 - 345 34 54  
Anita Svensson, Säljare................................. 0978 - 236789........................ 070 - 555 34 23 
 
Klassons Glas AB................................8343 - 235434 
Anders Klasson, Inköpschef.......................... 8877 - 231223........................ 073 - 876 55 41 
Johan Gustavsson, Kassör ............................. 9870 - 098776........................ 070 - 456 78 90 
 
Triad KB ..............................................9875 - 234234 
Ynge Mattsson, Vd........................................ 0988 - 987654........................ 070 - 543 78 11 
 
Fisk & Sån’t .........................................0987 - 123223 
Gunde Bengtsson, Produktansvarig .............. 0987 - 123224........................ 070 - 123 44 55 
Asta Landström, Produktionsansvarig .......... 0987 - 123225........................ 070 - 234 44 55 
Sven Jönsson, Tekniker................................. 0987 - 123256........................ 070 - 987 98 98 
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Kontaktlista 
  
123 Ankarkronans bryggeri 
 
Adress: 

 
Besöksadress: 

 
Telefonnummer: 

Backiga gatan 6 
987 87 Målilla 
 

Backiga gatan 4 011 - 3432323 

Faxnummer: E-mail: Organisationsnummer: 
011 - 232232 
 

ankarkrona@bryggeri.se 9083-432-32 

Företagspersoner: 
 
 Heidi Larsson, Vd ............................................. 0920 - 443323 
 Sture Sandén, Produktionsansvarig .................. 011 - 123123................073 - 324 55 55 
 Folke Knutsson, Säljare .................................... 011 - 123124................073 - 999 88 77  
 
124 Karlssons Rör AB 
 
Adress: 

 
Besöksadress: 

 
Telefonnummer: 

Trädgårdsgatan 26B 
123 58 Sandtorp 
 

 0987 - 234577 

Faxnummer: E-mail: Organisationsnummer: 
0987 - 111222 
 

 123-3455-6 

Företagspersoner: 
 
 Anders Jacobsson, Vd....................................... 0978 - 234567..............070 - 345 34 54 
 Anita Svensson, Säljare .................................... 0978 - 236789..............070 - 555 34 23 
   
12 Karlssons Optik  
 
Adress: 

 
Besöksadress: 

 
Telefonnummer: 

Hundgatan 3A 
123 44 Tomteboda 
 

 8343 - 235434 

Faxnummer: E-mail: Organisationsnummer: 
8343 - 123 456 
 

optik@karlsson.se 2344-56-554 

Företagspersoner: 
 
 Johan Gustavsson, Kassör................................. 9870 - 098776..............070 - 456 78 90 
 Anders Klasson, Inköpschef ............................. 8877 - 231223..............073 - 876 55 41 
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Aktuella Arbeten 
 
Personal-id: 4   Personal:  Malin Ek 
       Sandviksgatan 4    
       987 65 Luleå 
 
 
 
Aktuella arbeten: 020320- 020420 
 
Datum: Starttid:  Arbetsplats: Uppdrag: Företag: Kontaktperson: Antal 

timmar:
020324 10.00 Storgatan 5 Putsa fönster Triad AB Yngve Mattsson 9 
020325 10.00 Storgatan 5 Putsa fönster Triad AB Yngve Mattson 8 
020326 13.00 Smedjan Vakta dörren Securitas Gullan Jansson 6 
020326 22.00 Smedjan Nattvakta Securitas Gullan Jansson 6 
020330 12.00 Lövskär Rensa fisk Fisk & Sån’t Fredrik Svärdfisk 4 
020415 09.00 Ullgatan 2 Rensa avlopp Karlssons Rör AB Fam. Larsson 2 
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Personalstatistik 
 

Personal-id: 4   Personal: Märith Olsson 
       Timmermansgatan 32 
       987 34 Luleå 
 
 
 
 
 
Statistik för intervallet: 020928 – 021028 
 
 
Order-
nummer:  

Startdatum:  Slutdatum:  Antal 
timmar: 

Grund-
lön:  

Ob-
timmar:

Ob-
tillägg: 

Ob-kommentar: 

123 020929 020929 8 100 2 100 kr/tim Nattob 
234 021002 021006 20 100 0   
332 021008 021018 40 100 0   
334 021020 021022 16 150 6 50 % Helgob 

     
 

Summa nettolön:  9 850:- 
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Telefonlista – Personal 
 
 
Abrahamsson Johanna, Receptionist ......................... 0786 - 678787........................ 070 - 678 56 66 
Carlsson Ove, Lagerarbetare ..................................... 0785 – 878756 
Knutsson Folke, Säljare............................................. 011 - 123124.......................... 073 - 999 88 77 
Larsson Heidi, Lagerarbetare .................................... 0920 – 443323....................... 070 - 542 39 78 
Sandén Svante, Lokalvårdare, Chaufför.................... 011 - 127893.......................... 073 - 324 55 55 
Tonvall Jonna, Lokalvårdare..................................... 0756 - 567986........................ 070 – 654 98 98 
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Att: 
Hasses Bygg AB 
Bo Nilsson 
Radiogatan 3 
789 87 Partille 

 

Arbetsorder 
 

Ordernummer Bokningsdatum Vår referens Referens/Ojekt/Projekt
976 2002-08-27 H.G 4674 - 567 - S 

 
 
Startdatum 

 
Starttid 

Beräknat 
slutdatum 

Beräknat 
antal tim/dag 

 
Adress till arbetsplatsen 

2002-09-15 8:00 2002-09-20 8 Nya köpcentret, Partille 
 
Antal 
personal 

 
Typ av uppdrag 

 
Kontaktperson 

2 Rulltrappskonstruktion Ingalill Karlsson-Bengtsson 
 
Uppdragsbeskrivning 
Bygga stommen till rulltrappan. Material finns på plats. 
Jkshadkjahdkhfalfhda’ 
sdflsdfjafösdfjjklds 

 
 
Personal 

 
Datum 

Antal 
timmar 

Antal ob-
timmar 

 
Ob-kommentar 

     
     
     
     
     
     
     
 
Godkännes: 
 
Datum .........................  Underskrift kund................................................................ 


