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Sammanfattning 

Konsultbolag har behov av att kunna kommunicera sina konsulters kompetenser. Viktigt i detta 

arbete blir konsultprofilsdokument som på ett enkelt och effektivt sätt ska kunna marknadsföra 

bolaget. Målet med detta examensarbete var att skapa ett system för att effektivisera och 

underlätta hanteringen av konsultprofilsdokument för konsultbolaget 27M.  

Kravinsamling och behovsanalys genomfördes genom intervjuer samt en designworkshop med 

personal från bolaget. Ett webbaserat prototypsystem utvecklades från grunden i Python, 

HTML, CSS, Javascript med en MySQL databas. Systemet hanterar en mängd fördefinierade 

konsultmallar och gör det möjligt att förändra dokumentens layout. Arbetet demonstrerar att 

det är möjligt att skapa ett system för att hantera konsultprofiler.  
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Förord 
 

Vi vill tacka de anställda på företaget 27M som gav en del av sin tid för att intervjuas, vår 

handledare på företaget Seiran Wallström som alltid varit tillgänglig för svar och råd till 

arbetet, samt vår handledare på universitet Magnus Bång. Utan dessa personer hade arbetet 

inte varit möjligt. 
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1 Inledning 

Detta avsnitt motiverar varför vårt arbete behövs, syftet med vad vi gjort, och frågeställningen 

som arbetet grundats på. 

 

1.1 Motivering 

Konsultbolag har behov av att kunna skapa nya konsultprofildokument på ett enkelt och 

effektivt sätt kunna hantera och utforma dessa efter behov. Skapa nya konsultprofildokument 

inför varje kund är en omständlig process för företagen. Det kräver att informationen sållas ut 

och fylls i manuellt på ett säljande sätt. Profilerna behöver anpassas utefter kund och behov 

vilket resulterat i en tidskrävande process innan de kan skickas till kunder. Det saknas enkla 

sätt att göra ändringar på profilerna innan de kan skickas ut. Informationen som profilerna 

innehåller finns heller inte lagrat på ett smidigt sätt. 

 

Idag finns det få system som uppfyller just detta. Detta arbete ska ta fram ett system som 

förenklar den här processen. Systemet bör kunna lagra konsultprofilsinformation på ett 

dynamiskt sätt. Denna information ska kunna användas vid generering av nya 

konsultprofilsdokument. På så sätt kan företagen få till profilerna på önskad layout utan att 

behöva göra om profilerna från grunden. 

 

1.2 Syfte 

Det här är ett examensarbete på ett verktyg som utvecklats i samarbete med företaget 27M 

Technologies. 27M är ett konsultföretag inom IT som ägs av IT-utvecklingsföretaget 

Zenterio. Zenterio äger även företaget Labatos som genomför testning. Målet med arbetet är 

att utveckla ett verktyg för hantering av konsultprofiler. Verktyget har utvecklats främst under 

samarbete med 27M men kommer att vara tillgängligt även för Zenterio och Labatos. 

Verktyget ska effektivisera företagens hantering av kundkommunikation. Vid kommunikation 

med kund har det varit en omständlig process att få till förslag på konsulter som företagen har 

att erbjuda. Dels för att konsultprofilerna behöver redigeras för anpassning till kund samt att 

informationen om konsulterna inte finns lagrat på ett effektivt sätt. 
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Processen för att skicka professionella konsultprofiler till kunder behöver effektiviseras så att 

den kan ske på ett smidigt sätt. Konsultinformationen behöver finnas lagrad på ett dynamiskt 

sätt så att den kan återanvändas samt anpassas inför ny kund. Det behöver finnas ett enkelt 

sätt att få till en layout så att företagen slipper göra en ny layout anpassad inför varje kund. 

Information som finns lagrad behöver kunna ändras på ett smidigt sätt. Layouten bör kunna 

fyllas i automatiskt på ett tidseffektivt sätt. 

 

1.3 Frågeställning 

 Hur kan man tidseffektivisera arbetsgången vid hantering av konsultprofiler med  hjälp 

av ett mjukvaruverktyg? 

 Vad kan man göra för att på bästa sätt föra över information från en databas till en mall? 

 

1.4 Avgränsningar 

 Webbapplikationen är gjord med tanke på företagets storlek och speciella behov.  

 Webbserver ska vara anpassad för att fungera i en Linux miljö. 

 Ingen editor för template d.v.s. mallar ska skapas. Templates kommer skapas i valfri 

HTML editor av företaget själv. 
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2 Bakgrund 

Kapitlet beskriver vad konsultprofiler är samt behandlar olika tekniker som kan tillämpas för 

att skapa ett verktyg för att hantera konsultprofiler. 

 

2.1 Konsultprofil 

En konsultprofil är som CV och personligt brev för en konsult. Det innehåller information om 

konsultens erfarenheter, utbildningar och en viss del personlig information. För 

konsultbolaget används konsultprofiler som en del utav marknadsföringen. Konsultprofiler är 

länken mellan företaget och kunden. Med hjälp av dessa ser kunderna vad företaget kan 

erbjuda. Hur bra det går för företaget kan därför direkt kopplas till konsultprofilerna. Ju mer 

lockande dessa är desto fler kunder kan företaget locka till sig. 

 

Konsultprofilerna är en viktig del av företaget och dessa behöver vara bra för att företaget ska 

kunna vara konkurrenskraftigt. Dessa behöver anpassas inför varje kund för att öka 

marknadsföringsvärdet och öka chansen till en affär. Företaget har många kunder och dessa 

profiler behöver anpassas efter varje kund. Manuellt ändra profilerna kräver tid då 

informationen som används till att fylla ut profilerna inte finns lagrad. En ny mall måste göras 

inför varje kund för att få en klar struktur på de profiler som skickas till kunden i fråga. Detta 

har lett till en process som inneburit att chefen fått skapa en mall som hen får lämna över till 

konsulterna som i sin tur får fylla ut med information. Målet med detta examensarbete var att 

skapa en webbapplikation för att hantera konsultprofiler. 

 

2.2 Webbapplikation 

Vanligtvis delas en webbapplikation upp i två olika delar, klientsidan som hanterar hur 

gränssnittet ser ut och integrerar det med en serversida där man lagrar och hanterar data. 

Klienten hanterar data som behöver skickas och tas emot från servern. Den gör det enklare för 

användaren att förstå vad hen gör med hjälp av visualiseringar, hjälpande information samt 

funktionalitet. En klient för en webbsida kan bestå av en HTML fil, en CSS fil, och en 

Javascript fil. 
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 Html och CSS 

Vanligaste sättet att visualisera på webbläsaren är med en HTML[1] fil. HTML är ett 

programmeringsspråk som är skapat för webbsidor. HTML filen beskriver hur en webbläsare 

ska rita upp en sida. En CSS[1] fil gör det enklare att tyda HTML koden för programmeraren. 

CSS filen innehåller editering av objekt som finns i HTML filen. På så sätt blir koden 

uppdelad och det blir lättare att skapa flera objekt med samma utseende genom att länka dem 

till samma editering i CSS filen. 

 

  Javascript 

Javascript[2] är ett programmeringsspråk skapat för hantering av funktionalitet på webbsida. 

All funktionalitet som inte behöver skicka, hämta eller ändra värden på servern tar 

javascriptsfilen han om på egen hand. Vid behov av serverfunktionalitet är det javascript som 

skickar serverförfrågan till servern och det är javascript som tar emot serverns svar. 

Javascriptet har även möjligheten att styra det som sker i HTML och hämta värden från 

HTML. Sammanfattningsvis är det javascriptet som agerar mellanled mellan server och 

HTML. 

 

2.3 Server  

Servern hanterar förfrågningar som kommer från klienten. Beroende på vad klienten vill göra 

så försöker servern genomföra det som klienten förfrågade. Klienten får då ett svar från 

servern med resultat av det som förfrågades. Om klienten vill ändra i databasen måste den gå 

via servern. 

 

2.3.1 Python och Flask 

Python[3] är ett programmeringsspråk med stöd för objektorienterad programmering och 

funktionell programmering. Python har ett stort standardbibliotek och verktyg för 

serverhantering. Flask [4] är ett s.k. mikroramverk till python som underlättar serverhantering. 

Ett ramverk för webben gör det möjligt att med dess verktyg och bibliotek kunna bygga en 

webbapplikation. Verktyget behöver först installeras och kan sen användas som en modul som 

importeras till serverkoden.  
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2.3.2 JSON och Gevent 

JSON [6] är en modul som används för att växla data mellan olika programmeringsspråk. 

Modulen gör om objektet som ska skickas till ett textbaserat format. När ett annat språk 

öppnar upp det gör JSON modulen om det till objekt igen i det nya språket. Gevent [7] är en 

nätverksmodul till python. Modulen innehåller verktyg som underlättar implementation och 

hantering av server. 

 

2.4 Lagring 

Lagring av information på server kan ske på olika sätt. I det här stycket beskrivs 

grundläggande tekniker för detta. 

 

 Databas SQLite 
Ett verktyg för hantering av databas. Det finns stöd för ett fåtal datatyper, tillräckligt för de 

flesta mindre databaser. Fördelen med en databas är att det blir lätt att med hjälp av 

databasverktyg hantera data som finns lagrat. Fördelen med SQLight[9] är att hela databasen 

består av en textfil. Nackdelen med SQLight är att det inte har stöd för flera klienter 

samtidigt. Det blir problem om flera användare på ett företag vill använda databasen 

samtidigt. 

 

  MySQL 
Ett verktyg för hantering av databas. Till skillnad från SQLight så finns det stöd för ett stort 

antal datatyper. MySQL[10] erbjuder också högre säkerhet än SQLight då det innehåller fler 

säkerhetsverktyg. MySQL erbjuder även möjlighet för hantering av flera klienter samtidigt. 

Utöver dessa metoder kan naturligtvis information lagras i en vanlig textfil som kan hämtas 

och placeras ut på en mall. Fördelen är att det blir simpelt och kräver inga moduler. 

Nackdelen är också att det blir för simpelt och funktioner för att sålla och hantering av data 

måste skapas på egen hand. Det går heller inte att nå den lagrade informationen förutom från 

datorn som textfilen lagrats på. Det blir också problem om mer än en användare vill skriva till 

filen samtidigt. 
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2.5 Övriga tekniker för mallhantering 

Det finns lämpliga metoder som kan användas för att överföra information till mallar. En 

HTML-mall med önskad layout bör kunna fyllas med information. På så sätt blir layouten 

dynamisk och konsultprofildokumenten kan variera beroende på vilket profil man vill hämta 

data ifrån. 

 

  Genshi 

Genshi [11] är ett verktyg för att sätta ihop en template med information och få ett utkast på 

webbläsaren. Fördelen är att Genshi inte genererar ett koddokument utan det färdiggenererade 

datat läggs på en stack som sen exekveras. Till skillnad från exempelvis Kid [12], som 

beskrivs i stycket nedan, så genereras inte pythonkod utan koden som genereras kan vara 

HTML, ren text eller i XML-format. Nackdelen är att Genshi inte kan köras i sandbox-miljö 

vilket underlättar för bedragare att skicka in skadlig kod som bland annat kan krascha servern. 

 

  Kid 

Kid [12] är en opensource-modul för att generera kod utifrån mallar. En nackdel med Kid är 

att den genererar python-kod vilket gör det svårt att hitta fel i en mall. Syntaxfel kommer 

därmed att propagera till den genererade koden och det blir svårt att hitta vart i mallkoden 

som felet uppstod. 

 

  Django 

Django är även det en opensource-modul för att generera kod. Fördelen med Django [13] är 

att den opererar i en “sandbox” vilket betyder att kod och indata hanteras i en kontrollerad 

exekveringsmiljö. Exempelvis, vid fel på en inmatning kraschar inte servern. Django 

använder enkel syntax och har bra dokumentation. En nackdel med Django är att den tolkar 

odefinierade variabler som tomma strängar. Om fel uppstår blir det därmed svårare att 

identifiera felkällan då programmet inte indikerar fel. 
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  Mall 

En mall är en s.k template. Template berättar för template engine vart informationen ska 

hamna och vad för utseende informationen ska ha vid skapande av nytt dokument. För en 

webbläsare så är ett HTML dokument en mall. HTML dokument kan skapas i valfri 

textredigerare eller i speciella drag & släpp -redigerare avsedda för skapa HTML dokument. 

  



8 

 

3 Metod 

Kapitlet går igenom hur arbetet gick tillväga. Alla moment som genomfördes under projektet 

för att få fram en slutgiltig applikation gås igenom. I figur 1 illustreras projektets alla moment 

från början till slut.

 

FIGUR 1: PROJEKTET I HELHET 

 

 

3.1 Förarbete 

När man skapar något helt från grunden så är förarbetet, d.v.s. ta reda på exakt det behöver 

göras, en väldigt stor del av arbetet. Innan något konkret kan skapas måste det specificeras 

vad som ska göras, hur det ska göras, och vilka verktyg som ska användas.  

 

 Dokumentation 

När man gör ett projekt av större skala så är det viktigt att ha en bra struktur på de filer och 

dokument man skapar och använder. Loggar, programmeringsfiler och designdokument är 

några utav de dokument vi har arbetat med gemensamt. Eftersom vi har varit två personer i 

vårt examensarbete så har smidig fildelning varit extra viktigt och till vår hjälp har vi använt 

molntjänsten Google Drive. 
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Google Drive är en gratis tjänst av Google där man med ett Google-konto kan skapa och dela 

mappar, Google-dokument, filer, och teckningar m.m. En mycket användbar tjänst i verktyget 

är att man kan sitta samtidigt och redigera i ett dokument från olika datorer. Denna tjänst har 

varit en stor tillgång för oss under hela projektets, från start till slut. 

 

  Intervjuer 

Första steget var att ta reda på vad som förväntades av slutprodukten, alltså behövdes en 

kravspecifikation sammanställas. Kravspecifikationen skrevs med hjälp av intervjuer utförda 

på företaget. Med hjälp av handledaren på företaget bokade vi in sex intervjuer med personal 

med olika tjänster på företaget. 

 

Företaget behövde ett verktyg som verkligen skulle vara användbart redan efter vårt 

examensarbete. Det lades därför extra prioritet på att programmet skulle ha all 

grundfunktionalitet samt hög användarvänlighet från första prototyp. 

Intervjufrågorna togs fram med följande punkter i åtanke: 

 Hur får vi hög användbarhet? Både utseendemässigt och funktionalitetsmässigt. 

 Vad för funktionalitet behövs för att programmet ska kunna användas? 

 Hur ska funktionaliteten användas? 

 

  Kravspecifikation 

Med hjälp av resultaten från intervjuerna kunde vi sammanställa en första kravspecifikation 

som var företagets vision av slutprodukten.  

 

  Avgränsning 

När sammanställningen av kravspecifikationen var klar behövde vi avgränsa den. Vi insåg att 

en webbapplikation av den omfattningen var för stor för vårt projekt och för mycket tid hade 

lagts på lösningar på delar som företaget inte prioriterade. Genom möten med handledarna på 

företaget och universitetet kom vi fram till vad som var viktigast att göra i webbapplikationen 

och med dessa avgränsningar var målet klart nog är att göra en andra kravspecifikation som 

då blev grunden för vårt arbete. 
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3.2 Val av verktyg 

När det var klart vad som förväntades av vår webbapplikation var vi nästan redo att börja 

programmera. Vad som saknades var att bestämma vad vi skulle använda för verktyg vid 

skapandet av applikationen. Val av programspråk och andra verktyg kan ha en stor påverkan 

på vad ett system kan och inte kan göra, därför lades mycket tid till att gå igenom vilka 

möjligheter som fanns innan vi började koda. 

 

  Klient 

Klient-sidan i en webbapplikation är det visuella i webbläsaren som användaren integrerar 

med. Gränssnittet görs med HTML som är den globala standarden. För att förenkla 

programmeringen gjordes strukturen i HTML medan visuella val som färger och storlekar på 

objekt i en separat CSS-fil. 

 

För att göra en webbapplikation dynamisk, så att något händer om man trycker på knappar till 

exempel, så behöver man använda sig av ett “front-end” programspråk. Till detta ändamål har 

vi valt Javascript. För att kunna kommunicera med serversidan används javascriptobjektet 

XMLhttprequest, vilket gör att vi kan hämta och skicka data till servern utan att behöva ladda 

om sidan. 

 

  Server 

Vid val av programspråk på server-sidan fanns det flera goda alternativ att välja på, Python, 

PHP, C++, och Java är några av de populäraste “back-end” språken som används idag.  Efter 

att ha jämfört programspråken valdes Python. Python har som kännetecken en väldigt tydlig 

och läsbar kod, språket är vanligt så det finns gott om resurser för att lära sig och vi har båda 

tidigare erfarenheter av det. 

 

För att kunna spara data i vår webbapplikation krävdes en databashanterare. Med tanke på att 

företagets storlek och slutproduktens funktion så insåg vi att vilken typ av databashanterare 

inte skulle ha någon större påverkan på webbapplikationens prestanda. Vi utvärderade både 

databashanterarna Sqlite och Mysql, av dessa två bestämde vi då oss för Mysql. Mysql är den 

mest använda databashanteraren och var att föredra över Sqlite när man gjorde en applikation 

som ska användas av flera användare samtidigt.  
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  Template engine 

Med verktyg för hur vi skulle bygga klient och server -sidan bestämd hade vi de verktyg som 

behövdes för att göra en webbapplikation som kunde skapa och underhålla konsultprofiler. 

Vad som inte var klart var hur vi skulle gå tillväga med genereringen av 

konsultprofildokumenten, vilket är ett av det viktigast kraven på vårt arbete. Efter en tids 

sökande fann vi vår lösning, en så kallad “template engine”. Med en template engine kunde 

företaget själv göra mallar efter egen design och därefter använda vår applikation för att fylla 

dom med information från data lagrad i databasen. Figur 2 illustrerar processen från mall och 

databas information till färdigt dokument. 

 

FIGUR 2: TEMPLATE ENGINE ÖVERSIKT 

Vid val av en template Engine visste vi inte riktigt vad som vara nödvändigt för vår 

webbapplikation, så för att bestämma oss så testade vi verktygen för att utvärdera om det 

passade vårt projekt. Verktygen Genshi, Kid, och Django jämfördes och testades innan vi 

bestämde oss för Genshi. Alla mallverktyg som testades hade stora användningsområden, där 

hela hemsidor kan mallifieras. För vår applikation behövdes en generering som alla verktygen 

erbjöd och Genshi använde språket Python som passade oss bra. 
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3.3 Implementation 

Stycket går igenom hur applikationen implementerades. 

 

  Genshitutorial 

Skaparna av Genshi har gjort en guide som går igenom det grundläggande egenskaperna 

Genshi har. Guiden går igenom hur modulen kan fylla på en mall med information med hjälp 

av en genereringsfunktion. När webbapplikationens generate funktion implementerades, 

baserades denna på genshi guiden. 

 

  Webbapplikationstutorial 

Webbapplikationen implementerades med hjälp av tidigare erfarenheter från kursen TDDD97 

Web programming på Linköpings universitet. Applikationen baserades på samma struktur. 

Ytterligare information som behövdes vid implementation hämtades från guider på hemsidan 

www.W3Schools.se. Hemsidan har dokumentation och tutorials för både Html, css, 

javascript, och databaslagring. 

 

3.4 Mall 

Mallar skapades i testningssyfte av oss under projektets gång. När väl webbapplikationen är 

klar och skickats in så kommer företaget själv designa egna mallar i HTML format, som 

sedan läggs in som val vid generering av konsultprofildokument. 

 

En mall är en s.k template. Template berättar för template engine vart informationen ska 

hamna och vad för utseende informationen ska ha vid skapande av nytt dokument. För en 

webbläsare så är ett HTML dokument en mall. HTML dokument kan skapas i valfri 

textredigerare eller i speciella drag & släpp -redigerare avsedda för skapa HTML dokument.  

 

3.5 Möten 

Möten skedde med jämna mellanrum för handledning och se till att alla parter var med på vad 

som händer. Mötena med handledaren på företaget skedde ungefär varannan vecka medan 

mötena med handledaren på universitetet skedde oregelbundet beroende på när handledaren 

var tillgänglig och behovet av rådgivning fanns. Mötena agenda var oftast detsamma. Först 



13 

 

genomgång av vad som har genomförts, kort utvärdering om det som har genomförts och sen 

gå igenom vad som ska göras här näst. Den typen av arbete vi genomförde krävde 

kontinuerlig återkoppling från företagets sida för att skapa en så användbar slutprodukt som 

möjligt. 

 

3.6 Manualer 

Utöver kod efterfrågade företaget specifikt dokumentation för att kunna installera, använda 

och fortsätta utveckla vår webbapplikation.  Dessa var: en installationsmanual, 

kodbeskrivning, användarmanual, och båda kravspecifikationerna som skrivits. I 

installationsmanualen beskrevs vilka komponenter som behövdes laddas ned för att kunna 

köra vår kod, och dessutom hur man går tillväga för att installera dom. 

Kodbeskrivningsdokumenten beskriver alla filer och funktioner i projektet för att ge en bättre 

förståelse för hur webbapplikationen är uppbyggd. Användarmanualen hjälper användaren hur 

man använder applikationen, hur man orienterar sig på sidan och hur man använder den 

funktionellt. Kravspecifikationen innehåller de krav som sattes på webbapplikationen innan 

den påbörjades. Både den större som sammanställdes efter intervjuerna och den mindre som 

sammanställdes efter avgränsningen på den mer omfattande.  

 

3.7 Demonstration 

Sista momenten var en demonstration av slutprodukten inför handledaren på företaget. 

Webbapplikationen gicks igenom steg för steg och avslutades med överlämning av alla filer. 
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4 Resultat 

Kapitlet går igenom projektets slutprodukt som helhet, slutproduktens olika implementerade 

delar i detalj och leveransvariabler. Webbapplikationen är lösningen till hur man snabbar upp 

processen när man skapar konsultprofil-dokument. 

 

4.1 Konsultprofilshanteraren 

Konsultprofilshanteraren (KPF) är en webbapplikation som kan skapa, underhålla, och 

generera dokument för konsultprofiler.  Applikationens funktionalitet är uppdelad i fyra olika 

vyer som kan navigeras emellan med en meny.  

 

  Home 

Home ger användaren möjlighet till generering av konsultprofiler. Figur 3 illustrerar Home 

gränssnittet. Genom att ange en profils mail och välja den template som ska användas kan 

användaren med ett enkelt knapptryck generera ett nytt dokument. Resultatet blir ett 

dokument med mallens utseende, men med data som var sparad för den valda profilen. 

För att spara dokumentet som genererats kan användaren antingen spara alla filerna genom att 

ladda ned dem som en zip-fil, eller skriva ut som pdf direkt i en iframe där dokumentet visas. 

Det genererade dokumenten kan även visas i en ny flik i webbläsaren genom att trycka på 

knappen preview. 
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FIGUR 3: GRÄNSSNITTET FÖR HOME 

 

  Edit 

Edit består av de tre delarna Manage keywords, Manage images och Manage profiles. Figur 4 

illustrerar Edit gränssnittet. Manage keywords ger användaren möjlighet till att skapa och ta 

bort nyckelord. 

Manage images kan man ladda upp en bild som kopplas till en användare. 

I Manage profiles kan profiler skapas och tas bort.  
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FIGUR 4: GRÄNSSNITTET FÖR EDIT 

 

  Profile 

I Profile som visas i figur 5 kan man redigera de profiler som har skapats. Först väljer 

användare vilket profil som ska redigeras. När en profil har valts så visas en lista på alla 

nyckelord som finns i databasen och nyckelordens tillhörande värden för den profilen. I listan 

för varje nyckelord har man som möjlighet att både lägga till och ta bort element.   
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FIGUR 5: GRÄNSSNITTET FÖR EDIT 

  Help 

I Help som visas i figur 6 kan man läsa en användarmanual för webbapplikationen. Manualen 

går igenom vad man kan göra i varje vy som att generera ett dokument i Home eller lägga in 

nya nyckelord i Edit. Förutom vad som kan göras med applikationen så finns det även 

instruktioner på hur man lägger in bilder i systemet och en tabell med beskrivningar 

tillhörande felmeddelanden som kan dyka upp när man använder systemet. 
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FIGUR 6: GRÄNSSNITTET FÖR HELP 

 

4.2 Teknisk beskrivning 

Kapitlet beskriver hur varje del av webbapplikationen har implementerats. 

 

  Home 

Home innehåller en fritext input som används vid manuella inmatningar av konsultemail. En 

dropdown finns med alternativ. Alternativen är hämtade från serverns databastabell med 

konsultemails. För att ange vilken template som ska användas vid generering finns ännu en 

dropdown. Alternativen i dropdownen hämtas från serverns databastabell där mallar finns. En 

knapp används för att starta generationen. Vid en generation läser klienten in en konsultemail 

från antingen dropdown eller fritext input och ett templatenamn, det är användarens val. 

Dessa namn skickar klienten vidare till servern. Servern tar emot förfrågan och hämtar 

information som behövs vid generering av en konsultprofil. Informationen hämtas från 

databasen med hjälp av databashanteraren. Databashanteraren letar upp alla värden i alla 
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nyckelordstabeller som tillhör den angivna konsultemailen samt sökvägen till mall som 

angavs. 

 

Servern genererar den hämtade informationen på önskad mall i HTML format. Den färdig 

genererade profilen skickas till klienten. Klienten visar upp den färdiga profilen som en 

förhandsgranskning. 

 

Download zip och Preview finns som alternativ. Download zip knappen skickar en förfrågan 

till servern om att få dokumentet hämtat som zipfil. Vid förfrågan placerar servern ut HTML 

filen tillsammans med eventuella bilder och CSS fil i en temporär map. Innehållet i den 

temporära mappen zippas till en zipfil som skickas till klienten. Användaren får då välja en 

lokaldisk att lagra zipfilen på. 

 

Knappen Preview ger möjligheten att visa förhandsgranskning på profilen på en separat sida. 

Då visas profilen upp på en ny webbläsarflik. Klienten skickar då en förfrågan till servern om 

färdiggenererade konsultprofilen. Klienten placerar nu ut svaret på en ny webbläsarflik 

istället. Det blir med andra ord en tom sida som enbart innehåller profilen. 

 

  Edit 

Manage keywords 

Manage keywords används vid tillläggning och borttagning av nyckelord. Vid tillläggning 

anges ett nyckelord som fritext. Knappen Create keyword triggar inläsning vid nedtryck. 

Nyckelordet läses in till javascriptet och javascriptet skickar vidare nyckelordet till servern. 

Servern tar emot förfrågan från klienten. Det nya nyckelordet som ska skapas läses in och 

skickas vidare som in-parameter till databasfunktion för skapande av nytt nyckelord. Servern 

skickar en status på om det gick bra eller inte och ett meddelande skickas tillbaka till klienten. 

 

Borttagning av nyckelord sker med hjälp av en dropdown. Dropdown:en innehåller 

existerande nyckelord. Existerande nyckelord hämtas från serverns databas. Knappen Remove 

keyword triggar inläsning av det nyckelord som valts i dropdownen och skickar det valda 

nyckelordet till servern. 
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Nyckelordet som tas emot från klienten kommer tas bort från serverns databas. Resultat och 

status på om borttagningen lyckades eller inte, skickas till klienten. 

 

Manage profiles 

Manage profiles hanterar skapande och borttagande av profiler. Create profil används vid 

skapande av ny profil. Vid skapande av profil anges ett konsult namn samt en tillhörande 

mailadress. Createkeywordknappen skickar de angivna uppgifterna till servern som tar emot 

förfrågan från klienten och skickar vidare det till databashanteraren. Resultatet från 

databashanteraren skickar servern vidare till klienten som visar det för användaren. 

 

Remove profile har en dropdown-lista som används till att välja profil. Dropdown alternativen 

hämtas från serverns lista med profiler. Remove keyword knappen skickar vald profil som en 

förfrågan till servern om borttagning. Servern använder sig utav databashanteraren och tar 

bort den valda profilen. Alla nyckelordstabeller gås igenom och värden som tillhör profilen 

tas också bort. Resultat skickas till klienten som visar resultatet för användaren. 

 

 

  Profile 

Profile vyn används till redigering av profiler. En dropdown lista, som hämtar alternativ från 

serverns lista med profiler, används för angivelse av vilken konsults värden som ska 

redigeras. Knappen Go används för att bekräfta efter att en profil valts. Klienten skickar då en 

förfrågan om informationen till servern. Servern tar emot förfrågan och hämtar informationen 

i databasen med hjälp av databashanteraren. Informationen skickas tillbaka till klienten. Alla 

nyckelord som har värden tillhörande profilen kommer då att visas upp i styckesform. Varje 

stycke innehåller ett nyckelord. Under varje nyckelord radas värden upp, värdena får även ett 

ID som är dolt för användaren. ID:et används av klienten vid identifiering av rad. 

 

På varje rad finns även en knapp med ett minustecken på. Minusknappen används när värdet 

på samma rad ska tas bort från profilen. Vid borttagning använder klienten det dolda ID:et för 

att veta vilken rad som ska tas bort. Klienten skickar förfrågan om borttagning av elementet 

till servern. Servern använder sig utav databashanteraren för att genomföra borttagningen. 

Resultatet skickas klienten som visar det för användaren. 
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Insert element används för att lägga till ett värde till profilen under ett specifikt nyckelord. 

När ett nytt element ska läggas till anges det som fritext och på knappen insert element 

skickas det till servern som svarar med om det gick bra eller inte att lägga till det nya värdet.  

 

  Help 

Vyn Help skapades för att hjälpa användaren med instruktioner om hur man använder 

webbapplikationen. Vyn består endast av en jframe som innehåller en användarmanual i pdf-

format. Det första man kan läsa om är vad varje vy gör och vad man kan göra i dem, till 

exempel hur man genererar dokument i Home, hur man lägger till och tar bort nyckelord i 

edit, och hur man lägger till information till profilerna i profile. Utöver vad som kan göras i 

webbapplikationen så beskrivs det hur man lägger in bilder i systemet så att de kan användas 

av användarna och en tabell med förklaringar till de olika felmeddelandena som kan dyka upp 

när programmet används.  

 

  Datalagring 

Vid design av databasen, identifierades först vad som behöver lagras: 

 Keywords - Nyckelorden som placeras ut i mallen, dessa nyckelord byts ut mot egen 

text vid generering av konsultprofilsdokument. 

 Element - Texten som man byter ut mot nyckelord i mallen. 

 Profiles - Varje person som man behöver lagra data för. 

 

Databasen gjordes så att när ett nyckelord skapas så läggs namnet in i en tabell Keywords, där 

namnet är den enda kolumnen och dessutom är Primary Key.  När ett nyckelord lagts in i 

keywords så skapas det även en ny tabell vars namn blir nyckelordets namn. Den skapade 

tabellen har tre kolumner: id som är en siffra som ökar med varje rad och som dessutom är 

Primary key, mail som är emailaddressen till en profil, och element som är en text som en 

profil kopplar till det specifika nyckelordet.  För att lagra profiler gjordes tabellen profiles, där 

en persons emailadress är enda kolumnen och dessutom primary key. 

 

  Filhantering 
Hantering av filer så som mallar och bilder implementerades inte i webbapplikationen utan 

behöver läggas in manuellt under vissa restriktioner.  
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För att lägga in en bild i systemet sparar man en bild i mappen /static/images på serversidan. 

För att kunna använda den specifika bilden behöver man i vyn Profile under nyckelordet 

Images skriva in namnet på filen, inklusive ändelsen. För att lägga in en mall i systemet 

behöver man spara en HTML fil i mappen templates, om en CSS fil används i samband med 

HTML-filen så behöver man även ange samma namn på den filen för att de ska kunna 

kopplas ihop. Som sista moment i filen client.html behöver man lägga in namnet på mallen i 

dropdown listan för att kunna använda den i genereringen av konsultprofilsdokument. 

 

  Klient- server kommunikation 

Förfrågningar från klient till server sker med hjälp av XML-Requests. Vid förfrågningar 

skickas en länkadress till servern. Länkadressen innehåller vad för slags förfrågan det är samt 

inparametrar som behövs vid förfrågan. 

 

Servern använder sig av modulen flask när en förfrågan tas emot. Flask läser in länkadressen 

och tyder vad för slags förfrågan det är. Parametrarna görs om till variabler. Klienten kommer 

sen vänta på svar från servern. 

 

Som nämnt under teori kapitlet så kan modulen JSON användas för underlättande vid 

kommunikation mellan olika programmeringsspråk. JSON ska användas vid serversvar. Det 

blir då möjligt att göra om python objekt till JSON textsträngar som kan skickas till klienten. 

På så sätt kan svaret innehålla flera delar. Svaret ska innehålla, en bool som säger om 

transaktionen lyckades eller inte, ett svar i textform och eventuell data som ska till klienten. 
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5 Diskussion 

Med hjälp av Genshi gick det, på ett enkelt sätt, att överföra information från en databas till en 

mall. Slutprodukten som beskrivs under resultatkapitlet är i grund och botten en vanlig 

hemsida som modifierats för att kunna generera ut konsultprofiler. Implementation av 

klienten i HTML, CSS och Javascript gör det enkelt att modifiera båda funktionalitet och 

utseende. Felsökning vid implementation blir enklare då webbläsare har verktyg som visar 

vad som tas emot, skickas och exekveras. Template-mallar i HTML-format gör det enkelt att 

modifiera templates och skapa nya. Verktyg för att skapa HTML-filer finns det ett stort utbud 

av, både enklare verktyg som baseras på drag & släpp till lite mer avancerade verktyg för den 

mer avancerade användaren. Servern gör det möjligt att köra applikationen på valfri enhet 

som har webbläsare och tillgång till nätverk. Det ökar applikationens tillgänglighet och 

applikationen blir flexiblare och fler kan använda den samtidigt. Under kommande stycken 

beskrivs alternativa designlösningar samt fördelar som applikationen kunde ha fått om 

implementationen skett på annat sätt. 

 

Python användes vid implementation av server. Det är det vanligaste serverspråket då det 

innehåller många bibliotek som underlättar serverhanteringen. Genshi är enbart tillgängligt i 

Python. Det var också det språket vi hade mest erfarenhet av när det gäller 

serverprogrammering. Inga andra alternativ var lämpliga för oss. Andra alternativ hade krävt 

en inlärningsprocess och inte gett några fördelar i det här projektet. 

 

Med PHP är det enkelt att utveckla webbservrar på grund av dess kraftfulla bibliotek. PHP 

kommer med det som kan tänkas behövas vid en implementation av en webbapplikation. I vår 

applikation används dock Genshi. Även Python har i princip bibliotek för allt som kan 

behövas. Applikationer som används offline, och hämtar data från lokal lagring, är lämpligare 

att utveckla i Python. PHP hade varit fördelaktigt i vårt fall om vi inte hade använt oss av en 

profil generator. 

 

 

5.1 Template engines 

Genshi användes som motor för generering av konsultprofiler. Det har sina fördelar då det är 

en färdig modul som kommer med ett utbud av egenskaper som kan användas i framtida 

syften. Webbapplikationen som implementerats behöver egentligen inte all den funktionalitet 
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som genshi har. Den del av genshi som används i applikationen kunde ha implementerats helt 

på egen hand. Genshi används enbart till att identifiera vart informationen från databasen ska 

hamna på mallen. Detta hade kunnat genomföras genom implementation av en skanner som 

identifierar vart information ska läggas ut samt vad för information som ska läggas ut. Det 

finns många template engines som uppfyller kraven för den här applikationen, nedan 

diskuteras de lämpligaste. 

 

Kid 

Kid beskrevs i teoridelen i denna rapport. Kid genererar python kod vilket är effektivt för en 

applikation som används på enskild enhet då hela applikationen då kan implementeras i 

Python. Ett stort plus i en sådan applikation är just att den används på en enhet. Det blir då 

mycket svårare för bedragare att hacka sig in och komma åt information från företagen. I vårt 

fall blir det inte effektivt. En klient som kan läsa och visualisera pythonkod skulle då behövas 

och alla fördelarna med att kunna använda en webbläsare försvinner. 

 

Django 

Django opererar till skillnad från Genshi i en sandbox-miljö. Det gör Django säkert från 

inmatning av skadlig kod. I vårt fall behövs inte den säkerheten. Vår applikation kommer 

användas i en miljö där skadlig kod inte existerar. De anställda på företagen som kommer 

använda applikationen har goda kunskaper inom ämnet och inga utomstående kommer få 

tillgång till den. Nackdelen med tomma strängar som Django kommer med skulle bara 

försvåra implementationen. 

 

Jämförelse 

En applikation baserad på Kid istället skulle inte ge några större fördelar till skillnad mot hur 

vår applikation är implementerad. En Django-applikation skulle bli säkrare än vår 

Genshilösning. Möjligheterna finns främst vid större användningsområden. En säkrare 

applikation kan även tillåta mer oerfarna användare, såsom kunder att använda applikation. 

Django är inte känsligt för skadlig kod tack vare sandbox miljön, det underlättar även 

implementationen då mindre focus behöver läggas på säkerheten. 

 

Säkerhetsfrågan skulle då istället hamna i databasen. Vid nuvarande implementation kan 

databasen krascha genom inmatning av skadlig kod. En applikation som även skulle användas 

av kunder behöver fler nivåer av inloggning. Kunder får en mer begränsad applikation och 
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inga rättigheter att ändra något. En sådan applikation skulle kräva mera säkerhet och 

kontroller när det gäller inmatning. Även ett identifieringssystem som skiljer kund och 

företag. Företagen skulle vinna mycket på reklam och kunderna kan själva se vad företaget 

har att erbjuda utan att företagen behöver spendera tid på att presentera sina tjänster. 

Nackdelen skulle vara den betydligt större implementationen av applikationen. Företaget får 

heller inte möjligheten att modifiera profilerna och kundspecificera konsultprofilerna utefter 

vad de vill att kunderna ska se innan det skickas ut till kund. 

 

5.2 Vision 

Vår applikation innehåller det som uppfyller företagens grundläggande krav. Applikationen är 

implementerat på ett modulärt sätt som ska underlätta vidare-utveckling. Vid intervjuerna 

med företagen kom många punkter upp om visioner på hur applikationen kan se ut. Flera av 

dessa visioner kunde inte genomföras inom ramen för examensarbetet. Två önskvärda behov 

som nämndes under intervjuerna var en sökfunktion och ett sätt att modifiera en temporär 

profil för varje kund samt historik för temporär profil. Detta är något som kan implementeras i 

en applikationen i framtiden. En sökfunktion bör kunna implementeras utan några större 

svårigheter då vår databas är implementerad med hänsyn till detta. Historik kan skapas med 

en extra tabell i databasen som innehåller datum, template och email samt eventuell övrig 

information som kan behövas. 

 

Som nämnt tidigare så uppfyller vår applikation den grundläggande funktionaliteten. Genshi 

används enbart till en liten del av i vår applikation och kan utnyttjas för ovannämnda 

utvecklingar. Exempelvis kan Genshi generera olika dokument-format men används för 

närvarande bara för att generera HTML-filer.  
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6 Slutsats 

Att skicka ut konsultprofilsdokument till andra företag är en omständlig process då 

information måste fyllas i manuellt varje gång för varje enskilt dokument. Vår lösning till 

detta problem är en webbapplikation som utvecklats och implementerats efter företagets 

behov. I webbapplikationen kan man skapa, underhålla och generera konsultprofilsdokument. 

Systemet förväntas effektivisera hanteringen av konsultprofiler. Arbetet beskriver olika 

webbtekniker för att hantera databaser och mallar för ovannämnda applikation. Framtida 

utveckling inkluderar ökad funktionalitet i applikationen och förbättringar i gränssnittet.  
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