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Sammanfattning 

Idag är det vanligt på större IT-företag att konstellationen i de agila teamen ändras i och med 

projektens kompetensbehov. Förutom de egna anställda, hyrs ofta konsulter in med 

spetskompetens inom olika områden. För att effektivisera projektplanering, 

kompetensutveckling och för att hitta kompetenser i andra team på företaget, behövdes ett 

verktyg för att hantera kompetenserna på företaget. 

 

Denna rapport bygger på ett uppdrag förmedlat av Transportstyrelsen. Transportstyrelsens 

IT-enhet växer och ett stort antal konsulter är ständigt på plats. Uppdraget gick ut på att ta 

fram en prototyp till en webbaserad plattform för att hantera de olika teamens 

kompetenser. 

 
Projektet resulterade i en webbapplikation med ett användargränssnitt byggt i Angular med 
data lagrad i en code first-baserad SQL-server. Kommunikationen mellan Angular och SQL-
servern görs över ett Web-Api. 

 

 

Abstract 

Today, it is common for large IT companies that the constellation of the agile teams changes 
based on the projects skills requirements. In addition to their own employees, consultants 

are often hired with excellence in different areas. In order to streamline project planning, 
skills development and finding skills in other teams in the company, a tool was required to 

manage the skills in the company. 

 
This report is based on a mission conveyed by the Swedish transport Agency. The Transport 

Agency's IT unit is growing and a large number of consultants are constantly present. The 

mission was to produce a prototype of a web-based platform to handle teams various skills. 

 

The project resulted in a web application with a user interface built in Angular with data 

stored in a code first-based SQL server. Communication between Angular and the SQL Server 

is done over a Web Api. 
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Förord 

Vi vill tacka Transportstyrelsen för stort stöd och engagemang i vårt examensarbete och ett 

extra tack till våra handledare Amy Nylander och Eric Segelberg på Transportstyrelsen. Vi vill 

tacka vår handledare på universitetet, Jack Pencz, för god vägledning i det akademiska 

skrivandet och utformningen av den här rapporten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Myndigheterna Järnvägsstyrelsen, Luftfartsstyrelsen, Sjöfartsinspektionen och 

Vägtrafikinspektionen tillsammans med delar av Länsstyrelsen och Vägverket slogs samman 

till en ny myndighet. Transportstyrelsen, den nya myndigheten för trafik, togs i bruk första 

januari 2009. Sammanslagningen till en myndighet har underlättat planeringen och 

effektiviseringen av verksamheten samt lett till en bättre samsyn mellan de olika trafikslagen i 

Sverige. Myndighetens uppgift är att utveckla ett tillgängligt transportsystem med hänsyn till 

säkerhet, miljö och hälsa. Transportstyrelsen utformar även regler, prövar och ger tillstånd 

och är en registerverksamhet inom samma områden. I dag finns Transportstyrelsen på 14 orter 

med cirka 1870 anställda. 

 

Transportstyrelsens riksenhet för IT är belägen i Örebro med cirka 260 fast anställda. 

Verksamheten i Örebro växer och ett stort antal konsulter är ständigt på plats. Behovet av en 

plattform för att åskådliggöra respektive teams styrkor och svagheter har vuxit fram, men 

har aldrig blivit prioriterat och lett till en lösning. Enstaka team har utvecklat enklare 

lösningar i form utav Excel-dokument, men de saknar överskådligheten och flexibiliteten 

som behövs och har därför inte blivit anammade på arbetsplatsen. [1] 

 

 

1.2 Projekt 

Projektet skulle resultera i en produkt, en prototyp av en webbaserad kompetensmatris samt 

konkreta förslag på hur projektet kan vidareutvecklas. Detta innebar både ett 

utredningsarbete och ett utvecklingsarbete. Projektet omfattade både verktyg och metoder 

som var nya för Transportstyrelsen. Angular är ett ramverk som Transportstyrelsen nyligen 

hade börjat arbeta med och ett verktyg som de såg stor potential i och något de ville använda 

i framtida projekt. Det föranledde att projektet skulle göras med Angular. Dels för de fördelar 

Angular medför och dels för att bredda kunskapen på TS kring Angular. 
 
Webbapplikationen kommer att vara tillgänglig för medarbetarna på Transportstyrelsen. 

Applikationen kommer att innefatta två behörigheter från början, grundläggande behörighet 
och utökad behörighet. Medarbetarnas användaridentiteter för inloggning kommer att kopplas 

till deras e-post på Transportstyrelsen via databasen. 
 
Medarbetare med grundläggande behörighet kommer att kunna: 

 uppdatera informationen om sin egen kompetens,

 se övrig teammedlemmars kompetens, och

 se övriga teams kompetens på teamnivå.

 
Medarbetare med utökad behörighet kommer att ha samma funktioner som de 
med grundläggande behörighet samt:  

 möjligheten att lägga till och ta bort kompetensområde,

 möjligheten att lägga till, inaktivera och ta bort teammedlemmar, och

 se mer detaljerad information om övriga team. 
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1.3 Syfte 

Arbetet på Transportstyrelsen kunde delas in i två kategorier. Den ena var driften och 

utvecklingen av den nuvarande verksamheten. Den andra var nya projekt och större 

incidenter. De båda hade flera likheter och såg i korta drag ut på följande sätt: 

 

1. Ett behov eller en incident uppstod. 

2. En eller flera personer utsågs att leda arbetet med att lösa uppgiften. 

3. En övergripande bild skapades och resursbehovet fastställdes. 

4. Därefter utsågs personal för att lösa uppgiften. 

5. Arbetet påbörjades och följdes upp under arbetets gång. 

6. Arbetet slutfördes och dokumenterades. 

 

En central del i förloppet var punkt fyra, att utse personal till att lösa uppgiften. 

Transportstyrelsen hade under en längre tid upplevt att det både var svårt och tidskrävande att 

finna rätt personer till att lösa uppgifterna som uppstod. Hur väl det arbetet föll ut hängde 

oftast på de utsedda projektledarnas och övriga teamets kännedom om vilka på 

Transportstyrelsen som besatt vilka kompetenser. IT-enhetens kraftiga tillväxt och det ökade 

antalet konsulter på plats gjorde att behovet av en plattform där kompetenserna var samlade 

bara växte över tid. Syftet med plattformen som rapporten avser var att på ett tydligt och 

användarvänligt sätt åskådliggöra kompetenserna på Transportstyrelsen och därmed 

effektivisera arbetet under punkt fyra.  

 

Matrisen var även tänkt att fungera som ett hjälpmedel i det egna teamet. Då och då ställs 

medarbetarna inför problem som de inte kunde lösa. Många gånger fanns kompetensen i det 

egna teamet, men var svår att finna utan att höra sig för med alla. Flera upplevde sig störande 

och valde därför att inte be om hjälp. Matrisen var här tänkt att enkelt visa vilka i teamet som 

besatt vilka kompetenser och på vilken nivå. Detta skulle öka samarbetet i det egna teamet 

och därav öka teamets produktivitet. 

 

Slutligen skulle plattformen verka som en central plats för kompetensförsörjning både i och 

mellan teamen. Med en tydlig bild över kompetensfördelningen i teamet skulle det enkelt gå 

att rikta kompetensförsörjningen. En effektivare arbetsfördelning och en individuellt 

anpassad kompetensförsörjning skulle kunna leda till att verksamheten både kunde utföra fler 

uppgifter och spara skattepengar.  

 

1.4 Krav 

Transportstyrelsen valde att formulera sina krav på ett sätt som främja kvalitet framför 

kvantitet. 
 
Vid projektets slut ska det finnas en webbaserad applikation som medför följande: 

 Kompetenser i ett team visualiseras på gruppnivå.

 Medarbetare kan genomföra och uppdatera sin egen kompetensutvärdering.

 Det går att lägga till nya kompetenskategorier.

 Koden ska vara testbar.

 

1.5 Arbetsfördelning 

Arbetet har stundvis varit uppdelat, såväl i skrivandet som utvecklingen av plattformen. I det 

stora hela har arbetet och utförts tillsammans, både vad gäller det akademiska skrivandet och 
utvecklingen av plattformen. 
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2 Metoder och verktyg 

2.1 Metoder 

2.1.1 Utvecklingsmetoder 

Scrum 
 
Scrum är en arbetsmetodik som hade sin början på Individual Inc., Fidelity Investments och 

IDX, men som gjorde sin officiella debut 1995 på den årliga konferensen för Association for 

Computing Machinery (ACM). Scrum bygger på en iterativ arbetsgång, där arbetet planeras 

över kortare tidsrymder, s.k. sprintar. Målet att leverera en produkt tidigt i processen, som 

sedan byggs på i och med varje sprint. Det görs för att maximera förutsägbarheten av arbetet 

under processen och minimera riskerna som finns i mjukvaruprojekt. [2] 

 
Google Docs 
 
Är en webbaserad dokumenthanterare skapad av Google. Den ger nästa alla funktioner 

Microsoft Word erbjuder utan att behöva ladda ner en mjukvara då allting sker online. 

Dokument som skapas i Google Docs sparas automatisk både online och även på användarens 

datorer (väljs i inställningar). Detta minimerar även risken för total dataförlust. Google Docs 

gör det möjligt för samarbetsprojekt, där fler användare (författare) arbetar i realtid från olika 

platser. Alla som samarbetar kan se vem som gjorde specifika ändringar i dokument och när 

ändringarna gjordes. Google Docs stödjer en hel del filtyper .doc, .docx, .dot, .html med mera. 

[3] 

 
OOP 
 
Objektorienterad programmering (OOP) är en programmeringsmetodik som fokuserar på data 

istället för processer. Programmet byggs upp av självförsörjande moduler (objekt) som 
innehåller alla information som behövs för att manipulera en datastruktur. OOP medför flera 

fördelar, vilka har gjort det till den branschstandard som OOP är idag [4]. Nedan punktas 
några utav OOPs fördelar upp, enligt [4]:  

 Konceptet med en dataklass gör det möjligt att definiera underklasser av dataobjekt 
som delar huvudklassen egenskap och kallas för arv, denna egenskap av OOP minskar 
utvecklingstiden och säkerställer mer exakt kodning.

 När en instans av ett objekt körs, kommer koden inte kunna komma åt andra 
programdata av misstag. Denna egenskap ger ökad systemsäkerhet och undviker 
datakorruption.

 Definitionen av en klass är återanvändbar inte bara av det program för vilket det 
ursprungligen skapades men också av andra objektorienterade program (och av den 
anledningen kan det lättare distribueras för användning i nätverk).

 Begreppet dataklasser tillåter en programmerare att skapa en ny datatyp som 
inte redan är definierad på språket i sig.

 
ASP.NET Web-Api 
 
Ursprungligen kallad för ASP + som är ett av Microsoft Active Server Page som låter en 

webbutvecklare skapa hemsidor med dynamiskt innehåll, den stödjer programmeringsspråk 

som ingår i .NET ramverket.ASP är byggd på .NET och tillhandahåller ett api som kan både 

köras på Windows operativsystem och webben. såsom OOP gör att man kan bygga extremt 
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stora applikationer och samtidigt hålla koden ren och strukturerad gör ASP.NET detsamma på 
Webben/Server sidan. En bra funktion hos ASP är web service som innebär att en applikation 

kan vara uppdelad på olika servrar över hela världen och fortfarande ge en tillfredställande 
upplevelse för användarna. [5] 

 

MVC 
 
Model-View-Controller (MVC) är ett arkitekturmönster inom systemutveckling som skiljer 

logiken från resten av användargränssnittet. MVC gör detta genom att separera applikationen 

i tre delar: modellen, vyn och styrenheten. Modellen hanterar grundläggande beteende och 

data i applikationen, svara på förfrågningar om information, innehåller data om tillståndet 

för applikationen eller dess komponenter. Modellen kan vara en databas, ett antal 

datastrukturer eller lagringssystem. Vyn är en tolkning av data (modellen) och är endast 

begränsat till en visuell representation. En vy är kopplad till sin modell och får data från 

modellen genom att ställa frågor. Den kan också uppdatera modellen genom att skicka 

lämpligt meddelande. Alla dessa frågor och meddelanden måste ligga i modellens system. 

Styrenheten är länken mellan användaren och ett system. Styrenheten gör det möjligt för 

användaren att göra ändringar i systemet genom att presentera användare med menyer eller 

andra sätt att ge kommando/mata in data. [6] 

 

UML 
 
Unified Modeling Language (UML) är ett sätt att visualisera arkitektur, design och 

implementation av komplexa programvarusystem såsom processflöde i tillverkning, i grunden 

var tanken att den skulle användas för objektorienterad design men sedan dess utvidgats till 

att omfatta ett bredare utbud av mjukvaruutvecklingsprojekt. Detta är inget 

programmeringsspråk men det finns verktyg som kan användas för att generera kod på olika 

programmeringsspråk med hjälp av UML. [7] 

 

2.1.2 Programmeringsspråk 

 
JavaScript 
 
Är ett av de populäraste programmeringsspråken för webben. Det används vanligtvis på 

klientsidan och exekveras i webbläsarens skriptmotor. JavaScript ger möjligheten att 

förbättra HTML-sidor med att kunna lägga till kraftfulla interaktioner på webbplatsen. 

Språket är också en grund för många vanliga bibliotek, exempelvis jQuery, och ramverk, 

exempelvis AngularJS, ReactJS och NodeJS. Det är viktigt för webbutvecklare att ha full 

förståelse för detta mångsidiga språk. [8] 

 

TypeScript 
 
TypeScript (TS) är ett projekt med öppen källkod. Syftet med TS är att underlätta skapandet 

av medelstora och större applikationer i JavaScript. Till skillnad från JavaScript, är TS ett 

statiskt typat språk. Det betyder att variabler tilldelas en typ vid kompileringen och sedan 

behåller den under programmets livslängd. Fördelen med ett statiskt typat språk är att 

utvecklingsmiljöer, som t ex Visual Studio, ser samband i koden och kan därigenom erbjuda 

funktioner som kodförslag i realtid, finna referenser, refaktorisering med mera [9]. Angular 

kan skrivas i både TS och JavaScript. 
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C# 
 
C# är ett statiskt typat och objektorienterat programmeringsspråk utvecklat av Microsoft. C# 

har en syntax som påminner om syntaxen hos C, C++ och Java, vilket gör det enkelt för 

utvecklare av dessa språk att snabbt komma in i C# och vise versa. Syntaxen i C# erbjuder i 

många fall enklare lösningar än C++ och har flera funktioner såsom null-bara typer, delegate 

med mera som saknas i Java. C# stödjer även koncepten inkapsling, arv och polymorfism. 

Detta gör C# till ett kraftfullt verktyg för utvecklare. [10] 

 

HTML 
 
HyperText Markup Language (HTML) är ett märkspråk som används för att beskriva hur en 
hemsida ser ut. HTML utgör tillsammans med TCP/IP och Http den grundläggande 

standarden för World Wide Web (WWW). HTML använder “markup” för att kommentera 
text, bilder och annat innehåll för visning i en webbläsare. HTML är en öppen standard, ägs 

inte av någon och är tillgänglig för alla. [11] 

 

CSS 
 
Cascading Style Sheets (CSS) används för att styra utseendet och formateringen i ett 

HTML-dokument. CSS kan skrivas tillsammans med HTML i dokumentet men det 

vanligaste och mest praktiska tillvägagångssättet är att använda ett separat CSS-dokument 

som sedan kopplas till HTML med hjälp av en kod inuti taggen <Head>. Detta underlättar 

också för sökmotorer då de inte behöver gå igenom kod för sidornas utseenden som de ändå 

inte använder. [12] 

 

2.2 Verktyg 

I den här delen kommer verktygen som använts i projektet att presenteras. Både när det 

kommer till val av operativsystem och verktyg, har Transportstyrelsens starka samarbete 

med Microsoft haft en viss inverka. Visual studio var redan installerat på arbetsstationerna 

och fullversioner av Microsofts mjukvara var tillgängliga via Transsportstyrelsens it-butik 

under projektets gång. Det sammantaget med att flertalet av verktygen som erbjöds var 

bekanta och väl inarbetande under utbildningen på universitetet, gjorde att vi valde att arbeta 

med dem. 

2.2.1 Arbetsstation 

Transportstyrelsen bistod med arbetsstationer med följande specifikationer: 

 Processorn Intel(R) Core(TM) i7-3687U, @2.10 GHz, 2.60 GHz

 RAM-minne på 8 GB

 Operativsystemet Windows 7 Enterprise, 64-bit.

2.2.2 Mjukvara 

Windows 7 Enterprise 
 
Windows är ett operativsystem utvecklat av Microsoft. Transportstyrelsen är inte klar med att 
uppdatera från Windows 7 till Windows 10 på sina arbetsstationer. Detta är anledningen till 
att projektet gjordes med Windows 7 Entreprise. 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa292164(v=vs.71).aspx
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Visual Studio 2017 Community 
 
Visual Studio (VS) är en utvecklingsmiljö utvecklad av Microsoft. VS kan hantera de vanliga 

programmeringsspråken och har flertalet funktioner för att underlätta hela 
utvecklingsprocessen. Några funktioner värda att nämna är IntelliSense, Code Lens, 

IntelliTest och Code Coverage Analysis [13]. 

 

Resharper 2016.3.2 
 
Resharper är ett tillägg till VS, som har utvecklat av JetBrains med funktioner för att 
underlätta utvecklingsarbetet. Funktioner såsom kodanalys, feedback i realtid på hur 

koden kan förbättras samt en förlängning av IntelliSense är några utav de funktioner 
Resharper erbjuder. [14] 

 

Angular 
 
Angular är ett Javascript-ramverk skapad av Google för utveckling front-end av 

webbapplikationer. Angular underlättar webbutvecklingen då den erbjuder vyn/modellen 

automatisk synkronisering. Dess databinding och beroende injektion eliminerar mycket av 

koden som skulle behöva skrivas annars. Databinding är ett automatiskt sätt att uppdatera 

vyn när modellen ändras, samt uppdatera modellen när vyn ändras. Angular fungera nästan 

med alla webbläsare och erbjuder två typer av direktiv, den strukturella direktiven och 

attribut direktiven. [15] 

 

De strukturella direktiven ändrar dokumentobjektsmodellen (DOM) layouten och anpassar 

data som visas på skärmen med till exempel NgFor eller Nglf för att skapa/ta bort en del av 

DOM-layouten. Attributdirektiven har då en annan funktion såsom ändra utseendet eller 

beteendet hos ett DOM-träd och fungerar som ett vanlig HTML-attribut i mallar. NgModel är 

ett exempel på ett attributdirektiv och används för tvåvägsbindning. Några andra direktiv 

som anses viktiga i Angular är NgSwitch, NgStyle och NgClass. [15] 

 

Angular CLI 
 
För att kunna skapa en Angular-applikation var man tidigare tvungen att göra följande: 

 Skapa mappen och sätt upp TypeScript och Typings.

 Flytta över alla skript-taggar till en HTML-fil.

 Importera alla bibliotek och komponenter som behövs.

 Bootstrap:a applikationen.

 

Tack vare Angular CLI underlättas processen och ovanstående steg blir överflödiga. Med 
några enkla kommandon matas Angular CLI in i kommandofönstret och kan sedan skapa 
en applikation som följer den rekommenderade app-strukturen. [16, 17] 

 

Node.js 
 
Node är ett programsystem designat för att bygga skalbara internetapplikationer. Det började 

då Google släppte sin första version av Chrome i mitten av 2008. Samtidigt skapade Google 

även V8, en helt ny JavaScript-motor. Kod biblioteket node.js är i sin tur anpassat för V8, 
inte bara inuti Chrome utan också på servern. Detta innebär att man kan använda samma 

språk (JavaScript) för klienten och servern. [18] 
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Npm 
 
Node Package Manager (npm) är en pakethanterare för JavaScript som gör det lättare att 
dela egen kod eller ladda ner en annan utvecklares paket/modul och återanvända koden för 

att kunna lösa ett specifikt problem. Pakethanteraren npm blir automatisk inkluderad när 
man installera node.js. I dagsläget finns det cirka 280 000 paket tillgängliga i npm-registret. 

[19] 

 

.NET-ramverket 
 
Ramverket .NET är en plattform som tillhandahåller verktyg och teknik som används för att 

bygga nätverksapplikationer samt distribuerade webbtjänster och webbapplikationer. 
Ramverket stödjer också utvecklingen av tredjeparts runtime-värdar. De två huvudsakliga 

komponenter i .NET-ramverk är Common Language Runtime (CLR) och .NET Framework 
klassbibliotek (FCL). [20] 

 
Några viktiga designfunktioner som är tillgängliga i .NET-ramverket är följande [20]:  

 Interoperability gör det möjligt för .NET utvecklade program att komma åt 
funktioner som utvecklas utanför ramverket.

 Common Runtime Engine, också kallad Common Language Runtime (CLR), 
tillåter att program som utvecklas i .NET uppvisar vanliga beteende i 
minnesanvändning, undantagshantering och säkerhetshantering.

 Language Independence är ett krav på en gemensam språkstruktur som i sin tur möjliggör 

utbyte av datatyper mellan två olika program som utvecklas i på olika språk.
 Base Class Library är ett bibliotek som innehåller kod för de vanligaste funktionerna 

och som används av programmerare för att undvika repetitiv omskrivning av kod.
 Ease of Deployment underlättar för att enkelt installera program utan att störa 

tidigare installerade applikationer
 Security är den gemensamma säkerhetsmetoden för program som är utvecklade i .NET

 

TFS online 
 
Team Foundation Server (TFS) är en produkt skapad av Microsoft som bl a erbjuder 

källkodshantering, projekthantering, testning och en hel del andra funktioner. Huvudsyftet 

med TFS är att möjliggöra samarbetet i ett team när det är många utvecklare i ett projekt. 

Det finns två sidor till TFS. Å ena sidan är det en samling av funktioner som delas av de 

olika medlemmarna i ett projektteam för att kunna göra arbetet mer effektivt. Å andra sidan 

är TFS en plattform speciellt konstruerad för integration och utbyggbarhet. Kunder och 

partners kan anpassa element i TFS och komplettera den med nya funktioner [21]. 

 
Kort beskrivet om huvudfunktionerna i TFS och dessa fördelar är följande [21]:  

 Versionshantering används för kunna hantera källkod och andra leveranser som kräver 
skapandet och hantering av fler versioner av en produkt.

 Spårning eller kodspårning gör det möjligt att hålla reda på defekter, krav, 
uppdateringar i källkoden och kodändringar.

 Projektledning möjliggör utformning av ett gemensamt projekt, planeringen av 
projektet och spårning av förändring under projektet gång med hjälp av 
Microsoft Excel och Microsoft Project.
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 Datainsamling och rapportering hjälper till vid bedömningen av projektets 
tillstånd baserad på information som hämtas från TFS-verktygen.

 TFS-portalen fungerar som kommunikationspunkt för ett projekt.
 Team Foundation Shared Service är ett antal infrastrukturtjänster som är osynliga för 

slutanvändare. Men det är viktiga tjänster för teammedlemmar som kan pusha för 
uppdateringar och liknande.

 

Azure 
 
Microsofts plattform för molntjänster kallas Azure. Den erbjuder ett utbud av funktioner och 
består av följande tre huvuddelar [22]:  

 Windows Azure 
Denna del är en Windowsbaserad miljö för applikationsexekvering och datalagring i 
molnet.  

 SQL Azure 

Denna del erbjuder datatjänster baserade på SQL-server i molnet. 
 .NET 

Denna ger vissa typer av infrastruktur för både molnbaserade och lokala applikationer. 

 

2.3 Övriga resurser 

2.3.1 Testdata 

Utgångspunkten var att vi skulle få tillgång till Transportstyrelsens databas där vi skulle 

kunna komma åt sparade data om medarbetarna exempelvis namn, e-postadress och 

telefonnummer. På grund av speciella villkor på Transportstyrelsen och av säkerhetsskäl fick 

vi utgå från testdata som skapades för ändamålet i databasen. 

 

2.3.2 Databasoptimering 

I den här delen kommer två olika områden att behandlas. I den första delen görs en jämförelse 

av att använda ett ORM-verktyg för att LINQ-generera SQL-frågor och manuellt inmatade 

SQL-frågor. I den andra delen kommer en fördjupning av indexering och dess 

användningsområde att behandlas. 

 

Begrepp 

I dagligt bruk används ofta begreppen data och information utan åtskillnad, trots en väsentlig 

skillnad i innebörd. Data kan förklaras som fakta, begrepp eller instruktion för människa eller 

maskin att tolka, medan information är data med given tolkning [23, 24]. En databas är en 

samling data som representerar en del av en värld. Data ska vara beständig genom lagring och 

vara logiskt koherent, data utan kontradiktion [23]. Det finns flera typer av databaser. Den här 

rapporten kommer att utgå från den mest populära typen, relationsdatabaser (RDB) [25]. I 

RDB är data organiserad i tabeller och kolumner, där relationer skapas med hjälp av 

beroenden och restriktioner. För att hantera en databas behövs DBH kan vara stora system av 

åtskilliga program. De mest använda databashanterare på marknaden idag är Oracle, 

Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL och MongoDB [26]. 
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Bakgrunden till ORM-verktyg 

En vedertagen struktur på applikationer/system idag är en så kallad n-lagers strukturen, där 

trelagersstrukturen är den vanligaste varianten. De tre lagren är: presentationslagret, 

affärslogiklagret och datalagret. Syftet med att dela upp applikationer i moduler är att 

underlätta för testning och vidareutveckling av dem. Utvecklingen av datalagret är en viktig 

del av utvecklingsprocessen och kan stå för upp till 40 % av den totala nedlagda tiden. En 

flerlagersstruktur medför som tidigare nämnt betydande fördelar under utvecklingsskedet, 

så väl som vid underhåll och vidareutveckling. Trots sina fördelar kommer n-

lagerstrukturen med vissa motsättningar när presentationslagret utvecklas enligt OOP och 

när lagringen av data görs i en RDB. [27] 

 

Grunden till några utav motsättningarna är som följer [27, 28]:  
 Att OOP och RDB bygger på olika principer, vilket ger sig tillkänna i 

implementationen av arv, relationer, olika datatyper med mera.
 I avancerade system kan hämtning och manipulering av data ske frekvent och 

simultant. Funktioner som samtidighetskontroll, cachning och att navigera 
mellan tabeller kan bli tidskrävande att implementera.

 När applikationer utvecklas kan datamodeller och tabeller behöva ändras. Det 
gäller problem som inte fångas upp av kompilatorn, exempelvis när objekten i 

presentationslagret inte överensstämmer med databasen. Vilket kräver en mer 
omfattande och bredare testning av systemet.

 Med nämnd struktur blir applikationerna beroende av en databashanterare eller 
ett lagringsschema.

 

ORM-verktyg 

Object Relational Mapping (ORM) är verktyg togs fram som en lösning till ovan nämnd 

problematik. Att mappa handlar om att matcha två olika datamodeller. Exempelvis kan data 

som hämtas från datalagret behöva mappas för att applikationen i presentationslagret ska 

känna igen hämtad data och kunna nyttja dessa. Det finns flera ORM-verktyg på marknaden 

och några värda att nämna är Hibernate, Oracle, TopLink, iBatis och Entity Framework (EF). 

[27] 

 
 

Figur 1. En övergripande modell av ORM-verktygens funktion [27]. 
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EF erbjuder flertalet funktioner för att minska antalet kodrader och underlätta underhålls-

arbetet. Först och främst ger det möjligheten att programmera mot en konceptuell 

entitetsmodell kontra att arbeta mot ett RDB-schema [28]. Konceptet bygger på att 

entiteterna beskrivs med vad de modellerar, vilka egenskaper de har och vilka relationer de 

har, utan att ta hänsyn till hur de lagras [29, 30]. Detta gör det möjligt att implementera 

egenskaper som arv, relationer och komplexa entiteter [28]. EF kan automatisera flera 

tidskrävande moment, exempelvis att skapa tabellerna i RDB och mappningen mellan 

objektsmodeller i applikationen och i RDB. EF erbjuder hantering av objektsrelationer vid 

exekveringen av applikationen och det verkar som en brygga mellan OOP strukturen och 

RDB. Slutligen erbjuder EF möjligheten att generera SQL-frågor av LINQ-frågor. 

 

SQL-frågor 
 
Structured Query Language (SQL) är ett standar programmeringsspråk för RDB-

hanterarsystem och som används för att manipulera en databas för att kunna få åtkomst till 

dess data. Genom att skriva SQL-satser kan en databasadministratör kommunicera med en 

databas samt kunna utföra olika operationer som exempelvis att hämta, uppdatera eller ta 

bort data som är sparade där. SQL har ett set av standardiserade SQL-kommandon för att 

kunna hantera RDB såsom CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE och DROP 

och som delas in i tre grupper:  
 Data Definition Language (DDL)

 Data Manipulation Language (DML)

 Data Control Language (DCL).

 

 

 
 

Figur 2. Exempel på en SQL-fråga. 

LINQ 
 
OOP har funnits med i över två decennier och har under sin tid blivit en standard. LINQ 

kom som svar på det ökade behovet att kunna hantera data som inte var anpassat för den allt 

mer populära objektorienterade programstrukturen. Language Integrated Query (LINQ) 

syftar till att funktionerna ska vara en förlängning av programmerarens valda språk. LINQ 

skrivs i C# vilket medför alla styrkor och fördelar som ett typat språk erbjuder. De två 

vanligaste sätten att lagra information är i relationsdatabaser och XML-källor. Med hjälp av 

LINQ kan frågor ställas till både relationsdatabaser och till XML-källor. LINQ är inte 

begränsat till RDB och XML, utan kan användas för att hämta data från ADO.NET 

”datasets”, .NET ”collections” m fl. [31] 

LINQ-fråga till SQL-fråga 
 
Precis som i OOP jobbar man med objekt i LINQ-frågor. Konverteringen från LINQ-
fråga till SQL-fråga kan delas upp i tre moment: 
  

 Skapa nödvändig mappning

 Forma frågan

 Exekvera frågan

 
För att skapa den nödvändiga mappningen mellan objekten, rekommenderar Microsoft 
att använda EF [32]. I mappningen skapar EF objekt som matchar objekt i RDB. 
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Sedan ska frågan utformas. Det innebär att definiera vilket data som ska hämtas från RDB. 

Möjligheterna till att styra hämtningen av data sträcker sig längre än till vilket data som ska 

hämtas. Exempelvis är det möjligt att styra hur data som hämtas sorteras, grupperas och 

formatet på data som returneras. C# erbjuder en enkel frågesyntax, där frågan har tre tydliga 

delar. Den första delen bestämmer från var data ska hämtas. I den andra delen filtreras/ 

specificeras från vilken/vilka objekt data ska hämtas och i sista delen vilket data och 

formatet det som ska hämtas. 

 

Exempel på en fråga:  
var competences = _dataContext.Users.firstOrDefault(user => user.id 
== id).competenceList().toList(); 

 

Första delen i frågan är Users som berättar att det är från tabellen med användare som data 

ska hämtas. Den andra delen är firstOrDefault(user => user.id == id) som berättar att det 

är från den första användaren med ett id motsvarande variabeln id som data ska hämtas 

från. Sista delen är competenceList().toList() som bestämmer att det är användarens 

kompetenser som ska hämtas och det i form utav en lista. Frågan som har formats sparas i 

en variabel. Variabeln håller sedan informationen tills att den blir initierad. 

 

När mappningen är gjord och frågan är formad, är det bara exekveringen kvar. Frågan 
håller inget data. Data fås när variabeln används och frågan exekveras. Det gör att data som 
returneras alltid är aktuellt vid hämtningstillfället. [33] 

 

Prestandajämförelse LINQ (EF) kontra SQL-fråga 
 
För att dra en slutsats mellan att använda ett ORM-verktyg kontra att ställa en SQL-
fråga direkt till DBH, har två saker undersökts i rapporten: 
  

 Fanns det någon mätbar skillnad i prestanda mellan att skriva frågan direkt till 
DBH kontra att använda ett ORM-verktyg? 

 Om en skillnad i prestandan kunde mätas upp, i vilken storleksordning var det i 
sådant fall fråga om? 

 

I testerna som utfördes av Stevica Cvetković och Dragan Janković på Faculty of Electronic 

Engineering i Serbien ställdes sju frågor till DBH. Det gjordes både med olika ORM-verktyg 

och med manuellt formulerade SQL-frågor. I denna fördjupning har författarna valt att 

fokusera på den del av testen som rör EF kontra de manuellt formulerade SQL-frågorna. Fem 

av frågorna var för att hämta data, en för att sätta in data och en för att ta bort data. Resultatet 

för de fem första frågorna ett är snitt av 100 försök. För de sista två frågorna räknades ett 

värde ut för 100 insättningar respektive 100 borttagningar av data. 
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Figur 3. Utdrag från tabell 2. [27] 
 

Slutsats LINQ  

Från diagrammet går det att utläsa en märkbar skillnad mellan de två olika metoderna. I 
enstaka fall är svarstiden från en LINQ-fråga flera hundra gånger längre än en direkt fråga 
till DBH, men skillnaden är inte så stor när det kommer till de vanligaste frågorna [27]. Den 
något längre svarstiden från LINQ-frågor kan vara avgörande i vissa system. Databasen 
som denna rapport avser har varken mängden trafik mot databasen eller mängden data i 
tabellerna för att den något längre svarstiden ska påverka användarupplevelsen. Slutsatsen 

blir således att EFs många fördelar såsom att skapa och arbeta mot databasen 
objektsorienterat och möjligheten att arbeta i ett typat språk, väger tyngre än den 
försumbart längre svarstiden.  
 

Indexering 
 
En snabb databas med hög prestanda behöver en bra indexering struktur. Indexering i en 

databas fungerar på samma sätt som en boks index, där användare letar i ett index efter det 

som söks utan att behöva bläddra igenom hela boken då hänvisar indexen till sidan där 
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informationen (data) finns. På samma sätt kan indexering i en databas påskynda sökprocessen 

genom att skapa extra tabeller på data som eftersöks oftare som i sin tur ger snabbare åtkomst 

till rader i tabellerna. Om man till exempel skapar ett index på en primärnyckel i en tabell och 

sedan söker data baserad på det kommer SQL Service först att hitta de värdet i indextabellen 

och använder sedan indexet för att snabbt kunna hitta hela raden i den faktiska tabellen. Valet 

av vilka index en databas behöver är en viktig del av indexeringsprocessen eftersom felaktiga 

(onödiga) indexval kan leda till sämre prestanda när det gäller stora databaser med många 

tabeller då databasen måste lagra index som i sin tur tar upp plats i minnet ifall tabeller som 

ska indexeras är stora. En annan nackdel med felaktigt index är att databasen måste hålla 

index uppdaterade, dvs varje gång en ändring i innehållet på en tabell görs måste databasen 

ändra i index. Detta leder till en långsammare databas ju fler index man skapar. [23] 
 

Indextyper 
 
Det finns åtta typer av indexeringar att välja på när det gäller indexering i SQL-Service, 

exempelvis Clustered(Klustrade index), Nonclustered(Sekundärindex), Unique, Index with 

included columns med flera. Men vi har valt att fokuserar oss på Clustered och Nonclustered 

indexering eftersom denna typ av indexering är det som är mest relevant för vårt arbete. 

 

Clustered index (klustrade index) handlar om att sortera datakolumner i tabellen eller vyn 

baserade på deras nyckelvärden som lagras tillsammans med data vilket sparar 

lagringsutrymme. Data kan endast lagras på ett sätt och på grund av detta kan det bara finnas 

ett klustrat index per tabell. Denna typ av index anses i de flesta fall vara snabbast eftersom 

när sökningen har nått sitt mål (har hittat rätt), finns alla data representerad direkt i index. 

Sådana indextyper är bra att skapa över kolumner som man ofta grupperar eller sorterar data i, 

dvs kolumner där man ofta använder kommandona ”group by” eller ”order by”. Klustrade 

index är också bra när man söker i en kolumn som är unik eller vill har fram enstaka rader i 

en tabell. Nackdelen med klustrade index är att varje gång en ny rad läggs in i databasen, 

måste data arrangeras på nytt så att de hamnar i rätt ordningen vilket naturligtvis tar tid. [34] 

Nedan i figur 4 ser vi strukturen i ett klustrade index träd och att indexen faktiskt sparat på 

root-nivån (Leaf Level) . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4. Exempel på ett Klustrade index. 
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NonClustered index (sekundärindex) har en annan struktur som är separerad från data, där 

ett index innehåller icke-klustrade nycklervärden och varje nyckelvärde har en pekare till 

raden som innehåller det faktiska nyckelvärdet. Med icke-klustrade index kan man till 

exempel indexera på de kolumner som ofta används i en databas. Eftersom data inte behöver 

arrangeras om varje gång en ny rad läggs till, kan man utan problem använda sekundärindex 

på tabeller som uppdateras ofta. En nackdel med sekundärindex är att en extra tabell skapas 

för varje tabell som indexeras, vilket allokerar extra lagringsutrymme. En annan nackdel 

med den tekniken att index inte är uppdaterbart med de vanliga operationerna utan man 

måste antingen ta bort och skapa index på nytt eller att flytta över data till en ny tabell. [34] 

Figur 5 nedan visar ett Sekundärindex och dess pekare till den indexerade tabellen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Exempel på ett sekundärindex. 

 

Implementering av index 

Vissa index skapas automatisk av databasen, till exempel skapar Microsoft SQL Service 

unika index på kolumner som man angett som primärnycklar. Men samtidigt vet inte 

databasen vilka tabeller som är viktiga och som används oftare vid sökningsprocessen. 

Därför är det bättre att databasadministratören väljer tabeller som ska indexeras, beroende på 

vad indexering ska hjälpa med, exempelvis att sökningen i databasen ska gå fortare eller för 

att spara plats så att ändringar i databasen ska gå snabbare. 

 

Slutsats indexering 

Datatyperna tinyint, smallint, int samt bigint är mer effektiva att indexera på än typer som 

char och varchar, för att de har en viss storlek. Ett oanvänt index tar onödig plats och kan 

öka frågetiden. Att indexera tabeller mindre än några hundra rader och/eller tabeller som 

uppdateras ofta, ger ingen märkbar skillnad i frågetid. Clustered index kan bara göras på ett 

index per tabell och kräver inget extra lagringsutrymme. Non-clustered index kan göras på 

flera olika index per tabell, men varje index använder extra lagringsutrymme. Projektet i sin 

nuvarande storlek vinner inget på indexering, men kan bli aktuellt om informationen i 

databasen utökas. 
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3 Genomförande 

I detta kapitel kommer arkitektur, funktioner, hur system testades samt begränsningar av att 

redogöras. De delar som är mer intressanta och som har krävt mer tid kommer att beskrivas 

mer utförligt. 

 

3.1 Arkitektur  

3.1.1 Övergripande struktur av plattformen 

Plattformen som togs fram kan delas in i tre distinkta delar: användargränssittet eller User 

Interface (UI) i front-end, EF/DBH/databas i back-end samt kommunikationen mellan front-

end och back-end. Angular hanterar UI och funktioner som sortering, filtrering och 

kalkylering av data koppla till det. SQL-server är databashanteraren i applikationen. Den 

hanterar förfrågningar från UI om att addera, radera och manipulera data i databasen. Både på 

front-end och back-end finns det funktioner som hanterar kommunikationen utåt. På front-end 

sköts det av service och på back-end sköts det av EF. Dessa kommunicerar med varandra via 

ett Web-Api. 

 
Figur 6. En övergripande bild på plattformen. 

 

3.1.2 Angular-arkitektur 

Skapa projekt 

Det fanns två sätt att starta upp ett Angular-projekt på. Det ena utgick från att klona ett 

grundprojekt från github med efterföljande steg och det andra var att använda Angular CLI 

som automatiserar processen något [35]. Valet av metod handlade bara om tycke och smak, då 

båda resulterade i samma slutprodukt. I det här projektet användes Angular CLI för att starta 

upp ett projekt. Projektet skapades med följande tre steg i enlighet med CLI Quickstart [15]: 

• Installera node.js, npm och Angular CLI. 

• Skapa projektet i Developer Command Prompt for VS 2017 (DCP) med kommandot 

“ng new projektnamn”. 

• Köra kommandon i DCP för städa bort filer som inte behövds för projektet. 

 

Efter ovan nämnda steg fanns en fungerande applikation vilken genererade utskriften “app 

works!” när applikationen kördes lokalt med Angular CLI. [16] 
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Applikationens olika delar 

Applikationen består av fem olika komponenter. Komponenterna representerar var och en av 

huvudfunktionerna/sidorna (sök, matris, team, min sida och login) i applikationen. Varje 

komponent består av fyra filer, en CSS-, en HTML- och två TypeScript-filer. 

 
 

Figur 7. Applikationen övergripande. 
 

Appmodule (app.module.ts) är den klass som beskriver hur applikations delar sitter ihop och 
hur den skall kompileras och köras. Den innehåller ”@NgModule” som gör att Appmodule 

definieras som en klass i Angular. ”@NgModule” definierar fyra olika arrayer som 
identifierar modules egna komponenter, direktiv och pipes, vilket gör vissa av de 

tillgängliga så att externa komponenter kan använda dem:  
 import[] lägger till en module när applikationen kräver dess funktioner där bl a 

BrowserModule måste läggas till så att applikationen ska kunna köras på 

webbläsaren. Under projektet gång fick vill lägga till andra modules såsom 
HttpModule, FormsMudule samt AppRoutingModule.

 declarations [] deklarerar alla komponenter som används i applikation och varje 
gång en komponent skapas i applikationen ska den läggas till i denna array.

 bootstrap[] Root-komponenten som skapas av Angular, den startar upp applikationen 
genom att läsa in app.component.
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 App.routing (app.routing.ts) kallas när navigering mellan HTML-sidor ska göras. För 
att definiera vilka sidor som ska läsas in och visas när användare navigerar i 

hemsidan. klassen skapar en routers array och som innehåller sökvägen “path” och 
komponentens namn.

 

 
Figur 8. Flödet inom och utanför en komponent. 

I figuren används matriskomponenten som exempel. 
 

Classes 
 
I Classes ligger modellerna för de olika typer av objekt som applikationen använder sig utav 

utöver typescripts standardvariabler. Applikationen använder sig utav följande fem objekt: 

user, competence, userCompetence, category och search. User representerar en användare. 

Competence representerar en competence. UserCompetence representerar en användares 

kompetens. Här gjordes designvalet att skilja på de båda objekten, trots att de till synes är ett 

och samma objekt. Detta har att göra med vilken data som behövs för utskriften av de båda i 

UI. Competence behövde färre data och gjordes då mindre för att minska mängden data som 

hämtades från databasen. Category är ett objekt som representerar ett kompetensområde. Den 

används för att effektivsera utskriften av kompetensmatrisen. Search är den sista 

objektstypen att nämna och används för data som hämtas i sökningar. 

 

Components 
 
En vy i applikationen representeras av HTML-filen tillsammans med CSS-filen. För att 

kunna ha Transportstyrelsens tema fick vi ladda ner och lägga till ett paket som innehöll CSS 

för ändamålet. Varje component.ts-fil innehåller metadata som är en guide till Angular för 

kunna veta hur en klass ska behandlas och hur klassen ska bete sig. I början av varje 

component.ts importerar komponenten objekten som ska användas i klassen, eller för att 

importera en annan klass som gör koden/funktionerna tillgängliga. Figur 9 visar hur en 

komponent importeras. I detta fall en dekorationskomponent från biblioteket @angular/code, 

vilket är ett av huvudbiblioteken i Angular. 
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Figur 9. Kommandot för att importera en komponent. 
 

Steget efter är att lägga till ”@component ({})” som in sin tur innehåller objekt med viktig 
information som Angular behöver för att kunna skapa och presentera komponenten och 
dess vy. Detta görs med hjälp av följande:  

 selector: Definierar namnet på HTML-taggen som används för att kalla 
på komponenten.

 templateUrl: Används för att länka till HTML-filen där all HTML-kod är skrivet.

 styleUrls[]: Har samma syfte som templateUrl men som länkar till CSS-filen.

 providers[]: Matar man in service för att kunna komma åt dess funktioner.
 

 
 

Figur 10. En komponents grundläggande struktur. 
 

Service 
 
Service är en funktion i Angular för att förmedla data. I applikationen delas kod och data på 

olika sätt. Kod som behövs på flera ställen delas för att undvika redundant kod. Data delas 

mellan två eller flera komponenter. Ett exempel på det är behörighetsnivån hos den inloggade 

användaren. Slutligen i kommunikationen mellan Angular och databasen (via ASP.NET Web-

Api), dels för att hämta data, men också för att manipulera data i databasen. Services är också 

huvuddelen i Dependency Injections (DI) eftersom funktionerna i service kan användas 

vidare i andra delar i applikationen med hjälp av DI. 

 
I vår applikation har vi valt att använda oss av tre olika service. Varje servicefil innehåller 

funktioner och jobbar som en koppling mellan databasen och själva applikationen för att 
kunna komma åt specifika data i databasen med hjälp av en api-länk som refererar till en 

tabell i databasen. Competence.service är den mest använda serviceklassen i applikationen. 
Den innehåller flertalet funktioner. Nedan nämns några som anses vara viktiga:  

 GetUserCompetences(): Hämtar användarens samtliga kompetenser baserad 
på användarens ID för att sedan kunna fylla matrisen på “MinSida”.

 addUserCompetence(): Möjliggör att kunna lägga till kompetens i matrisen. Denna 
funktion tar id, category, name och level som parameter och sedan kommunicerar med 
databasen som i sin tur skapar en ny kompetens.

 delete(): Tar ett kompetensid som parameter för att sedan kunna ta bort den valda 
kompetensen ur databasen
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Figur 11. En funktion ur user.service för att hämta en användares specifika kompetens. 


Funktioner i services har en grundläggande struktur och fungerar i princip på ett likadant sätt 

där en variabel definieras och refererar till en länk på back-end delen, data hämtas beroende 

på vad funktionen frågar efter och sedan med en get(url) anropas url:n på server sidan. Men 

eftersom data som hämtas är i form av JSON- eller XML-format måste Angular först mappa 

och sedan parsa data som hämtas till ett JavaScript-objekt med anropet response.json(). 

Figur 11 visar hur addUserCompetence() begär en användarkompetens från databasen. Hur 

data hanteras på back-end delen kommer att förklaras och visas mer begripligt i Web-Api 

avsnittet nedan. 



3.1.3 Databasarkitektur 

Databasen var i första hand inte tänkt att användas till mer än att hantera påhittad data 

under en demonstration. Arbetet med databasen och dess struktur utfördes dock med att den 
skulle kunna användas och byggas vidare på om så önskades. Valet av DBH blev Microsoft 

SQL-server för att det är vad Transportstyrelsen använder i sin verksamhet idag. 

 

Det finns tre olika tillvägagångssätt att skapa en databas med hjälp av EF och här valdes 

metoden ”code first”. Det betyder att objekten som ska representeras i databasen och 
relationerna, kodas som klasser. EF genereras sedan en databas baserad på klasserna. Figur 

12 visas relationerna med tillhörande entiteter som databasen skulle hålla information om. 
 

 
 

Figur 12. En konceptuell modell över medverkande aktörer i systemet. 


I databasen skapades fem tabeller. Tre utav dem representerade aktörerna i systemet, det 

vill säga user, team och competence. De resterande två var sambandstabeller för att hantera 
ett många till många-förhållande mellan user och competence samt team och competence. 
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3.1.4 Web-Api 

I avsnittet om Service ser vi hur services kommunicerar med databasen och begär data 
med hjälp av en URL-länk refererar till Web-Api sidan som vi ser i bilden nedan. 
 

 
 

Figur 13. En länk till Web-Api:t. 


Web-Api har uppgiften att när en Http-request skickas från services (front-end), ska den tas 

emot och behandlas för att sedan kunna skicka rätt data tillbaka till service-klassen, detta 

görs med hjälp av vad som kallas för Kontroller och Modeller. Kontroller är klasser som 

skapas i syftet med att kunna kommunicera med services i applikationen. Kontroller tar hand 

om inkommande get request som tas emot från services för att sedan kunna behandla begäran 

och skicka tillbaka rätt data. Figur 14 visar hur en Http-request skickas från klinten. 

 

Figur 14. Http-förfrågan. 
  

För att Angular ska kunna förstå datatypen som tas emot från Web-Api:et måste 
kontrollern definiera data som skickas. Detta görs med hjälp av Modeller som är objekt för 

att representera data i applikationen. ASP.NET Web-Api serialiserar modellen automatiskt 

till JSON, XML eller en annat format. Modellen används sedan i Controller för att matcha 
data som skickas vid begäran. I figur 15 ser vi ett exempel på CompetenceModel. 

 

 
 

Figur 15. Modellen för kompetenser. 
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3.2 Funktioner 

Angular medför flera funktioner som underlättar utvecklingsarbetet och/eller ger en bättre 
upplevelse för användaren. Projektet byggdes upp kring några nyckelfunktioner i Angular 
och dessa beskrivs mer ingående i detta avsnitt. 
 

3.2.1 Dependency Injection 

Dependency injection (DI) är ett designmönster som funnits med sedan AngularJs. Det är en 

viktig funktion i ramverket. DI handlar om att på ett enkelt sätt kunna skapa instanser av en 

klass som används i olika komponenter i applikationen. Detta görs utan att behöva veta hur 

dessa beroenden skapades eftersom Angular tar hand om den delen. Detta underlättar på två 

sätt i en Angular-applikation. Det första är ifall en ändring sker i en service-klass. Då 

kommer samma ändring att införas i alla komponenter som använder sig av denna service. 

Annars skulle man vara tvungen att manuellt programmera om andra komponenter som 

givetvis kan vara ett problem när det gäller stora applikationer. 

 
 

Figur 16. Dependency Injection 

 

Den andra fördelen med DI är att test av data/klasser blir enklare att genomföra. Ett exempel på 
DI i vårt arbete ser vi i figur 16, där medlem.service innehåller viktiga funktioner som används i 
olika komponenter över hela applikationen. För att kunna komma åt dessa funktioner behöver vi 
injektera medlem.service i de olika komponenterna, där funktionerna kommer till användning. 
Detta görs genom att definiera medlem.service i konstruktorn. 
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3.2.2 Router 

 

Figur 17. Angular-funktionen routing. 

Router är en funktion i Angular för att hantera navigering mellan olika vyer. Router medför 

flera funktioner som underlättar navigering mellan olika vyer. Router tolkar webbadresser för 

att navigera till bestämda vyer. Bytet från en vy till en annan, kan kopplas till olika objekt på 

en sida, exempelvis till en knapp eller en länk. Funktion sträcker sig längre än så och är inte 

beroende av direkt interaktion av användaren. Exempelvis kan anropet till router ske i en 

funktion. Funktionaliteten att skicka med parametrar för att specificera innehållet in nästa vy 

finns. Detta används bl a för att visa mer information om en teammedlem, där medlemmens 

id skickas med i anropet till routern. I figur 18 framgår flödet i applikationen och hur routing 

används för att navigera mellan olika vyer. Webbläsare har funktioner baserade på historiken, 

exempelvis gå bakåt till föregående besökta sida. Navigeringen mellan vyerna med hjälp av 

routing sparas i webbläsarens historik och stödjer den inbyggda funktionaliteten i vald 

webbläsare. 

 

 
 

Figur 18. Flödet i applikationen. 
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3.3 Testning 

3.3.1 Mjukvarutest 

För att ha möjligheten och flexibiliteten att kunna utveckla utan Internet-åtkomst, gjordes all 

utveckling lokalt på datorn. Applikationen testades regelbundet under utvecklingsfasen med 

hjälp av en lokal server via Angular CLI. Testningen gjordes med flera olika metoder. Först 

och främst användes Visual Studios debuggingmiljö. Olika värden skickades in i funktionen 

och sedan stegades funktionen igenom för att se att den fungerade som det var tänkt. 

Loggning av olika variabler i applikationen gjordes kontinuerligt för att följa upp anropet av 

de olika funktionerna, att säkerställa att rätt funktion kördes vid rätt tillfälle och att 

variablerna antog rätt värde. Detta var till stor hjälp vid arbetet med den asynkrona 

kommunikationen i Angular. Google Chromes inspektionsverktyg hade flera funktioner som 

nyttjades flitigt under testningen och felsökningen av applikationen. De funktioner som 

användes mest var console för att se eventuella felmeddelanden och orsaken till dem. Source 

användes för att följa flödet i applikationen, likt debugging i Visual Studio. Network 

kontrollerade data och dataformat under överföringarna. I Angular-ramverket finns 

inbyggda testningsmöjligheter. Dessa kräver dock ett tillägg för att kunna användas. Det 

finns flera tillägg att välja mellan och ramverket Jasmine användes för att testa projektet. 

 

3.3.2 Användartest 

Mjukvaran testades vid två tillfällen under utvecklingsfasen. Detta för att säkerställa att 

arbetet ledde till en slutprodukt motsvarande produktägarens förväntningar. Testerna utfördes 

av närvarande handledare. Den första testen var en mindre test. I testen kontrollerades att 

grundläggande funktionalitet såsom att visa data i matris och möjligheten att lägga till samt 

ta bort kompetenser i matrisen fungerade. Återkopplingen var att grundläggande 

funktionalitet fanns, men att mjukvaran inte hanterade felaktig inmatning från användaren på 

ett tillfredställande sätt. Den andra testningen var bredare än den första. Samtliga funktioner 

testades och användarvänligheten hos funktionerna utvärderades. Nedan är resultatet från 

andra testen. 

 

Min sida  
 Bild på användare + utökad information

 Ta bort funktionalitet att ändra personlig information. Detta för att relevant data 

kommer att läsas in från personalsystem om applikationen går i skarp drift.

 Möjligheten att ändra direkt i matrisen. Att jobba i en separat meny upplevs både

omständligt och väldigt 90-tal. 

Team  
 Skapa team

 Lägg till medlemmar i team

 
Matris 

 Kategorisera kompetenserna

 Pop up fönster med information om matrisen

 Centrera och förstora matrisen

 
Sök  

 Använd samma färgskala på sökresultatet som i matrisen, för att förtydliga vilken nivå 
personerna i sökresultatet har.
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4 Resultat 

De grundläggande kraven på examensarbetet fick vi under vårt första möte på 

Transportstyrelsen tillsammans med Mikael Sandberg och Ulrika Bornerud. Det gällde en 

webbaserad kompetensmatris som skulle implementeras och visualisera i webben på 

gruppnivå. I en kompetensmatris visas teammedlemmarnas kompetens och där kan den egna 

kompetensen uppdateras. De faktiska kraven fick vi en vecka senare på ett andra möte med 

Henrik Erlandsson, skaparen av kompetensdokumentet*. Matrisen diskuterades då djupare 

och likaså vilka funktioner som ansågs vara bra att ha med i applikationen. 

 

Följande krav bestämdes: 

 Applikationen ska kunna visualisera kompetenser i ett team på gruppnivå.
 Möjligheten för medarbetare att genomföra och uppdatera sin 

egen kompetensvärdering.
 Det ska gå att lägga till nya kompetenser i kompetensmatrisen.

 Koden ska vara testbar.
 
Transportstyrelsen hade också följande önskemål: 

 Aktivera/inaktivera medlemmar

 Sökfunktion

 Olika behörighet.
 
Detta kapitel beskriver användargränssnitt, de olika sätten att navigera mellan sidorna 
i webbapplikationen och även de funktioner som används. 
 

4.1 Applikation och GUI 

Efter vårt första möte på Transportstyrelsen började vi skissa på ett Graphical User 
Interface (GUI). Med hjälp av Transportstyrelsens kompetensmatris i form av en Excel-
arbetsbok, kunde vi snabbt komma fram till hur applikationen i princip borde se ut. 

 

Webbapplikationen innehöll fem olika verktyg med en central databas. Verktygen 
implementeras som en webbapplikation byggd i Angular med Microsoft SQL Service 
som databas. 
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4.1.1 Startsidan 

När applikationen körs igång, ska startsidan visas. Där kan användaren logga in vilket ger 
rätt typ av behörighet i applikationen för att skydda mot otillåten tillgång till personlig 
information. 

 

 
 

Figur 19. Applikationens startsida. 
 

Ifall en användare råkar skriva in fel e-postadress eller lösenord ska ett felmeddelande visas 

upp på sidan om att e-postadressen eller lösenordet är felaktiga. Ifall en användare inte har 

något konto kan användare registrerar sig med hjälp av ’registrera dig här’ knappen som ger 

möjligheten att skapa ett konto. Användare kan därmed skriva in sitt namn, e-postadress samt 

ett lösenord och sedan välja ett team att ansluta sig till. Genom att klicka på spara får 

användaren ett meddelande om att registreringen lyckade och att ett nytt konto har skapas och 

är sparat i databasen. 

 
 

 
 

Figur 20. Applikationens registreringsida. 
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4.1.2 Sök 

På söksidan ska användare av applikationen kunna genomföra enkla sökningar genom att 
skriva i sökfältet. Användare får förslag baserad på vad som skrivs och ett meddelande på att 
sökning inte lyckades då sökordet inte matchar något i databasen. 

 

 
 

Figur 21. Applikationens söksida. 

 

När ett sökord skrivs i sökfältet får användaren en lista på alla matchande ord och kan sedan 

välja det som eftersök genom ett enkelt musklick. Därefter får användare en sorterad lista med 

namn på personer som har den sökta kompetensen samt en kompetensnivå som talar som hur 

mycket kunskap personen har inom det området och i vilket team personen tillhör. En sådan 

sökfunktionen ska underlätta för användare med högre behörighet (Admin) att hitta rätt 

person/kompetens vid behov. Det är fullt möjligt att vidareutveckla denna sökfunktion för en 

mer avancerat databas. 

 

 
Figur 22. Presentation av sökresultat. 
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4.1.3 Matris 

På matrissidan visualiseras kompetenser genom en enkel och tydlig matris som visas för 
den inloggade användaren. Beroende på behörighetsnivån kan användare med högre 
behörighet (Admin) se information om ett team och dess kompetens. 

 

 
¨ 

Figur 23. Matrissidan där teamets kompetenser visas. 

 

Kunskapsnivåer för medlemmarna baseras på en skala (0 till 4) där 0 innebär att man inte har 

några kunskap i det området och 4 ifall man är expert och kan hålla utbildning i ämnet. 

Matrisen färglägger sedan alla kompetenser med avseende på kunskapsnivån. Ifall en 

användare råkar skriva in fel kompetensnivå, markeras fältet med rött där kompetensivån är 

utanför den bestämda skalan. Figur 23 ovan visar färgskalan och hur de används i matrisen. 

Regler för kompetensmatrisen och hur den ska användas finns också med i denna sida. 

 
Användare med högre behörighet (Admin) kan se namnen på medlemmarna i det valda 

teamet och har också möjligheten att göra ändringar i ett team, exempelvis inaktivera en 
medlem som kanske har fått ett uppdrag på annan ort eller är borta under viss period. Admin 

kan också lägga till och ta bort medlemmar från ett team samt lägga till och ta bort 
kompetenser i teamets matris. Matrissidan har en ’ändra’-knapp för att säkerställa  

 

 

  
 

Figur 24. Matrissidan där teamets kompetenser visas. 
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4.1.4 MittTeam 

Sidan MittTeam visar teamet och dess medlemmar som baseras på inloggade 
användaren. Genom att klicka på medlemmarnas namn får användaren upp mer info som 

till exempel namn, e-postadress och en bild, tanken är att medlemmarna med hjälp av 
denna sida ska snabbt kunna hitta rätt person vid behov av hjälp eller vid pararbete. 

 

 
 

Figur 25. Applikationens teamsida. 
 
 

 
 

Figur 26. Utökad information om en teammedlem. 
 

I dagsläget innehåller inte denna sida mer än det som syns i figur 26. Men den är tänkt för 
att ifall applikationen kopplas till Transportstyrelsensdatabas, ska den innehålla lite mer 

information såsom en bild på användaren, telefonnummer, avdelning beroende på vilka data 
ska/får visas. 
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4.1.5 Min sida 

På användaren personliga sida visas nuvarande kompetens. Användaren kan ändra på 
informationen genom att lägga till ny kompetens eller uppdatera befintliga kunskapsnivåer. 

På den personliga sidan visas även grundläggande information såsom namn, e-postadress och 
användarnamn 

 

 
 

Figur 27. Användarens egen sida. 
 
 

När användaren klickar på ’ändra kompetens’ går sidan in i ett redigeringsläge och gör det 
möjligt för användaren att lägga till ny kompetens, uppdaterad kompetensnivån på 
nuvarande kompetens samt ta bort kompetens. 
 

 
 

Figur 28. Redigeringsläge i användarens egen sida. 
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4.2 Databasoptimering 

4.2.1 ORM/LINQ 
 
Att använda ORM-verktyg och LINQ-genererade frågor kommer med både för och 

nackdelar. Den största nackdelen som ett arbete med LINQ-frågor medför, är att frågetiden är 

något längre. Data som hämtades i projektet hade ingen säkerhetsbärande funktion. Den 

skulle endast visualiseras. Användartesterna visade att tiden att hämta data inte var något som 

användarna upplevde som negativt. Det sammantaget med fördelar som att kunna arbeta 

obektsorienterat och i ett typat språk som C# ledde till vår slutsats. Slutsatsen är att i projektet 

vägde fördelarna med ORM-verktyg tyngre än nackdelarna, vilket låg till grund för 

implementationen. 

 

När det kommer till valet att använda sig av ORM (LINQ) eller ej i ett projekt, bör 
följande beaktas:  

 Databasen storlek.

 Hur ofta förfrågningar kommer att göras till DBH.

 Vilken typ av frågor som ställs till DBH.

 Möjligheten att arbeta objektorienterat mot databasen.

Möjligheten att jobba i ett typat språk och fördelarna det medför. 

4.2.2 Indexering 
 
Som vi nämnde tidigare så fanns det 8 index typer att välja mellan när det gäller indexering i 
en Sql-Service databas, men vi valde att titta närmare på de två mest använda typer vilket var 

clustered och non-clustered. Av artiklarna som lästes och studerades kunde vi komma fram 
till följande för och nackdelar med de valda index typerna: 

 

Clustered index 

 
 Frågor där många rader hämtas, finns direkt att tillgå och inte behöver extra sökning.

 Ett index per tabell då data kan sorteras på endast ett sätt.
 Görs oftast på primärnycklar

 Behöver inte extra lagringsutrymme

 
Non-Clustered index 

 
 Tabeller som uppdaterad ofta (data behöver inte arrangeras om varje gång en ny 

rad läggs till).
 kan finnas upp till 249 index per tabell

 Använder extra lagringsutrymme då indexen sparas separat

 
För att kunna motivera manuell indexering av databasen, anser vi att två krav för uppfyllas. Det 

första är att databasen har väldigt stora tabeller och den andra är att sökningar i databasen görs på 

andra värden än primärnycklarna. Vår databas uppfyller ingen av ovan nämnda krav. För det 

första är den största tabellen på några hundra rader och för det andra görs få sökningar i 

databasen på annat än primärnycklarna. Detta ledde till vårt beslut att inte indexera databasen 

manuellt, utan att förlitas oss på den indexering som SQL-server gör automatiskt. 
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Vid beslut av manuell indexering av databas eller ej, bör följande tas i beaktning [23]: 

  
 Välj rätt datatyp: Det finns vissa datatyper som är mer effektiva när de används i 

indexeringsyfte såsom int, bigint, smallint och tinyint. Eftersom dessa datatyper har 

en viss storlek och är lättare att göra jämförelseoperationer på än andra typer som char 
och varchar.

 Se till att index faktiskt används och inte skapas i onödan då de tar 
lagringsutrymme och gör att databasen blir långsammare.

 Små tabeller som tar mindre behöver man förmodligen inte indexera då det 
behövs oftast ett par hundra rader innan ett index gör någon nytta.

 Använd så många index som behövs i tabeller som innehåller mycket data men 
som inte ändras ofta för att förbättra sökprestandan.


Bra gjord indexering kan göra stor skillnad i stora databaser, men ingen märkbar skillnad i 

tabeller mindre än några hundra rader. 
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5 Diskussion 

5.1 Uppfyllande av projektets krav 

Alla grundläggande krav uppfylldes och arbetet gick enligt planeringen. Tidsplanen som 

redovisades i början av projektet kunde följas. Vi fick lägga till extra dagar på 

programmeringsdelen då implementationen av databasen tog längre tid än beräknat och 

anledningen till detta var att vi inte fick tillgång till Transportstyrelsens befintliga databas på 

grund av säkerhetsskäl. En annan anledning var att Angular är nytt ramverk och är under  

ständig uppdatering vilket gjorde att vissa funktioner och dess syntax behövde uppdateras 

eller ersättas av nya. 

 

Som nämnt tidigare i krav kapitel 4, var grundläggande kraven följande: 

5.1.1 Kompetenser i ett team visualiseras på gruppnivå 

Kompetenser i ett team visas på en egen sida där en matris ritas upp och fylls på med 
kompetenser och dess kategorier med hjälp av en databas, beroende på vem som är 
inloggad och till vilket team personen tillhör. Matrisen är enkel att läsa och förstå och den 
innehåller namn och kompetens samt kompetensnivå för medlemmarna i teamet. 

 

5.1.2 Medarbetare kan genomföra och uppdatera sin egen kompetensutvärdering 

Att medarbetarna kan ändra på sin egen kompetens var en självklarhet och detta uppfylldes på 

fliken ”min sida” som är användaren personliga sida där man bland annat kan se allmän 
information om den inloggade personen såsom e-postadress, telefonnummer namn. En 

mindre matris visas också på denna sida som visualiserar personens nuvarande kompetens. Vi 
implementerade en ’Ändra info’-knapp som möjliggör för den inloggade att göra ändringar på 

sina personliga uppgifter. 

 

5.1.3 Det går att lägga till nya kompetenskategorier 

Att lägga till ny kompetens gjordes på samma sida, dvs på den personliga sidan, med att 
användaren klickar på ’lägg till’-knappen. Då får den inloggade tre fält att fylla i. I det 

första fältet fyller användare i kategorin för den kompetens som ska skrivas in i det andra 
fältet. I det tredje fältet ska användaren mata in den uppskattade kompetensnivån. 

 

5.1.4 Koden är testbar 

Som tidigare har nämnts i avsnittet 3.3 Testing har vi under projektets gång testat 

applikationen regelbundet med hjälp olika metoder såsom Visual Studios debuggingsmiljö, 
Google Chromes inspektionsverktyg. Men vi har även använt Angulars inbyggda 

testningsmiljö med hjälp av Angular Cli och Jasmine testing unit. 

 

Några “extra funktioner” som Transportstyrelsen hade som önskemål att ha med i 

applikationen var en sökfunktion som skulle möjliggöra en enkel sökning i databasen efter t 

ex kompetenser, team och team-medlemmar. Detta implementerades på ”Sök”-fliken som 

innehåller ett sökfält och som med hjälp av en funktion kommunicerar med databasen och 

lämnar förslag på det som skrivs i sökfältet. Vi valde att implementera detta på ett enkelt sätt 

där användare gör en sökning och hittar rätt kompetens. Sedan kan användaren klicka på 

den sökta kompetensen som göra att en lista dyker upp som innehåller namn, kompetensnivå 

samt vilket team personen tillhör.  
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Det som skulle kunna utvecklas mer är att man exempelvis skulle kunna göra en mer 

specifikt sökning genom att kryssa för det som ska eftersökas som till exempel söka efter ett 

”Team” eller en ”Person”. 

 

En inloggningsfunktion som gjorde att anställda kunde registrera sig och logga in för att 

sedan kunna fylla in sin egen kompetens implementerades också. Detta gjordes med hjälp av 

en egen ”inloggningsida” som ger anställda möjligheten att kunna registreras sig eller logga 

in. Sidan är kopplad mot vår testdatabas. Tanken med denna sida är att det ska vara enkel för 

Transportstyrelsen att koppla den mot den verkliga databasen vid vidareutveckling av 

projektet. 

 

5.2 Projektets utvecklingspotential 

Det första Transportstyrelsen tog upp under det första möte var att koden för applikationen 

skall vara testbara och att applikationen struktur ska följa strukturen som används på Angulars 

hemsida. Dessutom skulle databasen skapas i Microsoft Entity Framework som skulle 

underlätta för transportstyrelsen att vidareutveckla applikationen. Det skulle också vara enkelt 

att koppa upp applikationen mot den befintliga databasen. Det finns alltså både potential och 

intresse finns för vidareutveckling av applikationen. 

 

5.3 Reflektion kring eget lärande 

5.3.1 Kunskap och förståelse 

Det mesta i projektet var nytt för oss. Vårt projeket baserades på ramverket Angular, ett 
ramverk vi inte berört under utbildningen. Angular utvecklas fortfarande kraftigt. Det 
ledde till att vi ständigt var tvungna att sätta oss in i det senaste om Angulars uppdatering. 
 
Utveckling i Angular gjordes i TypeScript, vilket var ett helt nytt språk för oss. När det 
kommer till databasen och kommunikationen mellan applikationen och Web-Api:et, var det 
mycket som var nytt för oss. Under den begränsade tiden som projektet pågick var intaget 
av all ny information tillsammans med att applicera och kunna leverera en produkt enligt 
produktägarens krav och önskemål, både en prövning och en lärorik upplevelse. 
 

5.3.2 Färdighet och förmåga 

Vårt projekt hade en struktur och arbetsgång som gav oss förmågan att fördjupa oss både 

teoretisk och praktiskt i de tekniker och metoder som krävdes. Vi sökte information och 
artiklar och sorterade ut de mest relevanta källorna utifrån vårt projekt och de 

frågeställningar som fanns. 

 

Vi planerade och genomförde ett tekniskt projekt enligt specifikationen från kravställaren, 

vilket har visat att vi kan analysera samt lösa de olika problem som man kan ställs inför i ett 

utvecklingsprojekt. Vi gjorde en studie och fördjupa oss inom ett tekniskt område som 

innebar analys av information samt uppställande av slutsatser utifrån denna. Därefter 

implementera vi de nyvunna kunskaperna från fördjupningen i vårt projekt, för att kunna 

leverera en så bra produkt som möjligt. 
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Arbeta i ett par under projektet har gjort oss flera erfarenheter rikare. Under arbetet var vi 
tvungna att ta hänsyn både våra egna och den andres styrkor och svagheter. Detta ledde till 

att vi kunde förbättra vår kommunikationsförmåga samt kunna öva på att planera, formulera 
och lösa problem tillsammans. De erfarenheter vi fick med oss från projektet kommer 

säkerligen att ge oss styrka i det kommande arbetslivet. 

 

5.3.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Arbetet på Transportstyrelsen medförde flera erfarenhet som hade varit svåra att erhålla i en ren 

akademisk miljö. Tiden hos vår arbetsgivare gav oss tydlig bild av hur det är att jobba som 

webbutvecklare. Vi verkade som ett mindre team, med handledare och chef på en av 

utvecklingsenheterna. Under vårt arbete på Transportstyrelse fick vi möjligheten att se och känna 

på arbetsgången på ett företag. Vi hade regelbunden kontakt med utvecklare, projektledare och 

annan personal där ett professionellt förhållningssätt var viktigt. Både för att få vägledning i vårt 

projekt och för att kunna knyta kontakter inför ett kommande arbetsliv. 
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