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Sammanfattning 

Denna rapport redogör för utredning samt utveckling av en webbapplikation som ska fungera 

som en stödapplikation för Combitech vid registrering av deras system i en databas. När en 

komponent behöver bytas ut eller uppgraderas så ska man kunna ta fram alla dokument som 

beskriver komponenten samt alla system som består utav denna komponent. På så vis kan de 

uppskatta hur stor inverkan ett utbyte eller en uppgradering av en komponent kommer att ha i 

ett tidigt skede i deras arbete. Webbapplikationen togs fram efter en omfattande utredning av 

verktyg som skulle användas under projektets gång, samt utredning kring vilka funktioner 

applikationen skulle innehålla. Därefter utvecklades webbapplikationen inom ramverket ASP. 

NET MVC. 

 

 

Abstract 

This report describes the investigation and the development of a web application that will 

serve as a support application for Combitech when registering their systems in a database. 

When component needs to be replaced or upgraded, then you should be able to produce all 

documents that describe the component, and systems that consist of this component. Thus 

they can estimate how much impact a replacement of an upgrade of a component will be in 

the early stages of their work. The web application was developed following an extensive 

investigation of the tools that would be used during the project, and an investigation of the 

functions of the application. The web application was then developed in the ASP. NET MVC 

framework.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Jag har utfört mitt examensarbete på Combitech AB som är ett självständigt 

teknikkonsultbolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab AB. Den gren av Combitech 

där jag utför mitt examensarbete arbetar mest med Försvarsmaktens radiosystem. 

Radiosystemen ägs och förvaltas av Försvarsmakten (FM) och Försvarets Materielverk 

(FMV) som har designansvaret och genomför de förändringar och uppgraderingar som 

erfordras av taktiska, tekniska och ekonomiska skäl. Combitechs roll är att ta fram och 

uppdatera underhållsdokumentation och underhållsresurser för ett antal radiosystem. Då dessa 

system ofta är mycket komplexa innebär det att många olika dokument behövs. För 

närvarande finns det inte ett enkelt tillvägagångssätt för att hålla reda på status för de olika 

dokumenten för att se uppdateringsbehoven, och därför önskar Combitech att en applikation 

utvecklas som på ett överskådligt sätt håller reda på uppdateringsbehoven av 

dokumentationen vid förändring av ett system. Eftersom att dokumenten finns lagrade på 

olika servrar (beroende på vem som är kunden) så kan de som jobbar med dokumenten 

komma åt dem via intranätet. En projektgrupp som jobbar med att uppdatera dokumenten kan 

befinna sig i olika delar av landet och komma åt samma dokument. Därför behöver 

applikationen vara tillgänglig för de olika projektgrupperna.  

 

 

 
Figur 1 Ett system med alla ingående komponenter 
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Ett system, kan som Figur 1 visar, innehålla andra system, men när man ospecifikt säger ett 

system så syftar man oftast på rot-noden. Detta övergripande system är inget fysiskt system 

utan fungerar som en behållare för system. Delsystem kan vara något fysiskt som t ex ett 

radiosystem. Ett konfigurationsobjekt är alltid en hårdvara av något slag, t ex hårddisk, 

sändare eller mottagare för en radio, m fl. 

Alla system och konfigurationsobjekt beskrivs av ett eller flera dokument. Dokumenten för 

systemen och konfigurationsobjekten är vanligen sparade i PDF-format på någon server. När 

man vill ta fram ett dokument så måste man veta på vilken server dokumentet finns och 

namnet på dokumentet. Det är inte alltid självklart att man vet hur många dokument som ett 

system har och vart man kan hitta dem. Därför behövs applikationen för att få fram all 

metadata om dokumenten, dvs information om dokumenten och en hänvisning till på vilken 

server dokumentet finns. 

 

1.2 Projekt 

Projektet har sin grund i Combitechs önskemål om en applikation som möjliggör en 

översiktlig bild över de underhållsresurser som de tar fram och uppdaterar till olika system, 

samt den omfattande dokumentationen som hör till. Eftersom ingen applikation fanns att tillgå 

för detta delades projektet upp i två delar; utredning av lämpliga metoder, verktyg och krav på 

applikationen respektive implementation av applikationen.  

Utredningen som syftade till att ta fram en kravspecifikation för applikationen gjordes i två 

faser. Först gjordes en utredning av vilka metoder och verktyg som kunde och skulle 

användas under projektets gång. Därefter gjordes en utredning tillsammans med personal på 

Combitech för att ta fram en kravspecifikation till applikationen. Denna kravspecifikation 

innehöll de grundläggande funktionerna som personalen förväntade sig att applikationen 

skulle innehålla, interaktionen med applikationen samt de data och metadata som personalen 

vill spara i databasen. 

Efter att utvärderingen avslutats följde implementationen av applikationen. Först så skapades 

en databas med diverse tabeller som har referenskopplingar till varandra, se Figur 2. Därefter 

skapades en ASP. NET webbapplikation som kopplar upp sig mot databasen. Med hjälp av 

webbapplikationen så kan man söka, sortera, lägga till, ta bort och uppdatera det data som 

finns i databasen. Det fanns även krav på att man skulle kunna logga in som administratör 

eller som en vanlig användare. Som administratör så ska man kunna lägga till och ta bort data 

medan man som en vanlig användare endast ska kunna söka och sortera bland data. 
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Figur 2 Strukturen för databasen 

 

1.3 Syfte 

Syftet med detta projekt har varit att ta fram en webbapplikation som hjälper Combitech att 

hålla reda på all dokumentation som är knuten till ett system. Applikationen skapar rapporter 

över vilka dokument som behöver analyseras och eventuellt förändras. Applikationen kan 

också användas för att överblicka ett system och vilka komponenter som ingår, denna 

möjlighet saknas idag. Företaget skulle ha stor nytta av en sådan applikation då de redan vid 

ett tidigt skede skulle kunna se om det är lönsamt att byta ut en komponent eller inte, detta 

genom att personalen kan få en översiktlig bild över vilka dokument (och delar av systemet) 

som också måste ses över om en komponent byts ut. Applikationen behöver vara webbaserad 

eftersom att personalen som jobbar med dokumenten kan sitta på kontor i olika delar av 

landet. 

1.4 Krav 

Inför starten av projektet hölls ett möte under vilka ett antal krav på den webbapplikation som 

skulle implementeras framfördes av personal på Combitech.  

Utredning 

 Ta fram en kravspecifikation för applikationen genom att intervjua medarbetare på 

Combitech 

 Undersöka vilka verktyg som behövs föra att skapa applikationen 

Implementation 

 När man indikerar att en komponent i ett system ska ändras så skall en rapport 

genereras som innehåller de dokument där komponenten omnämns  

 Det ska finnas dokument som möjliggör framtida vidmakthållande av 

webbapplikationen samt databasen 
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 För in- och utmatning till databasen ska det finnas ett webbaserat verktyg inom 

företagets intranät 

 Det ska finnas olika användare för applikationen så som administratör- och vanliga 

klientanvändare som har olika behörigheter vid nyttjande av applikationen 

 

1.5 Use case 

 

 

Figur 3 Flödet när användaren klickar på en länk 

 

Ett av kraven för applikationen var att man skulle kunna få fram alla dokument som är 

kopplade till en viss komponent. I applikationen kan man utföra det genom att ta fram den 

detaljerade beskrivningen för en viss komponent. Figur 3 illustrerar vad som händer när 

användaren tar fram en detaljerad beskrivning. I detta use case så klickar användaren på en 

länk som kallas för ”Details” och kommer då till en ny sida som visar den detaljerade 

beskrivningen av det systemet som är valt. När användaren klickar på ”Details” (1), skickas 

en förfrågan innehållande information om vilken länk användaren har valt, till Controller (2). 

Controller plockar fram Model (3), som är en C# klass för det valda systemet. Model-klassen 

hämtar data från databasen (4) för det valda systemet. View som är en HTML-fil hämtar data 

från Model (5). Till sist så returneras View innehållande en detaljerad beskrivning av den länk 

(det system) som användaren har klickat på (6) för användaren med det data som hämtats 

ifrån Model. 
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2 Metoder och verktyg 

I detta avsnitt presenteras de metoder, verktyg och resurser som använts under projektets 

gång.  

2.1 Metoder 

2.1.1 Intervjuer 

Jag intervjuade åtta personer på företaget och fick fram en kravspecifikation på hur de ville 

kunna söka och sortera fram data och dokument för de olika systemen. Jag använde mig utav 

en semi-strukturerad intervju och jag antecknade svaren under intervjuns gång. En semi-

strukturerad intervju är en intervju där man förbereder frågor och även har möjlighet till att 

ställa följdfrågor utifrån svaren [1, 2, 12]. Frågorna som jag förberedde inför intervjuerna 

finns att se i bilaga A. 

 

2.1.2 Implementation 

ASP. NET MVC 

ASP. NET MVC 5 är till för att utveckla webbapplikationer. Detta är ett ramverk som 

tillämpar designmönstret MVC (Model View Controller) [3]. När man utvecklar en 

webbapplikation som hämtar data ifrån en databas så är det två saker man jobbar med 

parallellt; man utvecklar det som ska synas på webbläsaren och man skapar även 

kommunikationen med databasen för att hämta data och presentera det på webbläsaren. Om 

man använder sig utav MVC mönstret så separerar man på det som ska presenteras i 

webbläsaren ifrån det som ska hämtas ifrån databasen. MVC mönstret är därför en bra metod 

när man jobbar med webbutveckling eftersom att det blir lättare att kontrollera utvecklingen 

när man delar på modellen och vyn, samt att det blir lättare att debugga.  

 

Entity Framework 

Entity Framework är ett ramverk för att hämta och lagra data från en databas i en .-NET miljö, 

och även för att skapa relationer mellan data [4]. Jag använder mig utav Entity Framework då 

det är en väldigt effektivt metod som tillåter utvecklare att skriva .-NET kod för att komma åt 

data i databasen istället för att skapa lagrade procedurer. Detta är möjligt eftersom att Entity 

Framework är en så kallat ”Object-Relational Mapper” (ORM). När man i ett objektorienterat 

system konverterar databastabellerna till klasser så kan ett ORM-system fungera som en länk 

mellan klasserna i programmet och de verkliga tabellerna i databasen.  

 

2.1.3 Användartester 

I slutet av projektet, under test och justeringsiterationen så gjorde tre personer på företaget 

användartester för att testa applikationen. Jag samlade in information om hur testpersonerna 

utförde olika uppgifter, så som registrering av ett system, genom en direkt observation [13].  

2.2 Verktyg 

Programutvecklingsmiljön som användes i projektet var Visual Studio. De applikationer som 

användes var MS SQL Server, C#, HTML 5, CSS, ASP. NET och IIS. 

MS SQL Server är ett robust databashanteringssystem [5] som klarar av att hantera 
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förfrågningar från en webbapplikation och som har flera verktyg, så som optimeringsverktyg 

att nyttja. MS SQL Server används för att spara all data i tabeller för att de sedan ska kunna 

hämtas ifrån webbapplikationen. C# är ett programmeringsspråk utvecklat av Microsoft som 

användes för att utveckla webbapplikationen. HTML 5 som står för HyperText Markup 

Language är den femte och senaste standarden för HTML. HTML är ett märkspråk som 

beskriver webbsidor, och sedan så är det webbläsarens uppgift att läsa HTML dokument för 

att presentera dem för användaren [6]. Jag använde mig utav HTML för att beskriva 

strukturen av webbapplikationen på klientisdan. 

Bootstrap är ett ramverk för att skapa webbsidor. Bootstrap innehåller både HTML och CSS 

(Cascading Style Sheets) och används för att skapa en design som kan anpassa sig för stora 

och små (telefoner) skärmar [7]. Eftersom att Bootstrap ingår i ASP. NET MVC 5 så nyttjade 

jag detta vid designutformningen av webbapplikationen. ASP.NET är ett ramverk för att 

utveckla dynamiska webbapplikationer i .-NET världen [8]. Internet Information Services 

(IIS) användes under utvecklingens gång som server för att testa kunna testa 

webbapplikationen [9]. Det är en webbserver som är skapad av Microsoft.  

2.3 Övriga resurser 

Jag fick på ett tidigt stadium se en översikt av hur strukturen för ett utav systemen som man 

jobbar med på Combitech såg ut så att jag hade något att utgå ifrån. På så vis fick jag se hur 

diverse dokument hörde till systemet och hur arbetsprocessen gick till för att få fram 

dokumenten och tillhörande data samt metadata för ett system. Detta hjälpte mig sedan när 

jag skulle ta fram databasen för applikationen eftersom att jag fick se strukturen för ett 

system. 

 

Jag genomförde projektet självständigt på företaget. Under projekttiden så utsåg man en 

handledare till mig som jobbar på Combitech och han hjälpte mig att komma igång med 

inloggning till företagets intranät och med att skapa kontakt med andra på företaget vilket var 

nödvändigt för att kunna utföra min utredning i form utav intervjuer. Projektet genomfördes 

på min personliga bärbara PC med Windows (8) och jag fick tillgång till ett kontor. Innan jag 

fick tillgång till Combitechs intranät samt se något av de system som den applikation som 

skulle utvecklas skulle länka till, fick jag gå en kort säkerhetsutbildning som är obligatorisk 

för all personal på Combitech och Saab. Därefter fick jag skriva under en sekretessförbildelse 

eftersom jag befinner mig i en arbetsmiljö där mycket utav det som företaget jobbar med är 

sekretess-klassat. Dock är min applikation som jag utvecklar och mitt arbete inte det. 
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3 Genomförande 

Arbetet har utförts i två huvudfaser, design av webbapplikationen och implementation. I detta 

avsnitt beskrivs tillvägagångssättet under respektive projektfas. 

3.1 Design 

3.1.1 Framtagande av kravspecifikation 

Kravspecifikationen som ligger till grund för webbapplikationen, togs fram i början på 

projektet. Kraven togs fram genom intervjuer, vilka närmare beskrivs i avsnitt 2.1.1. 

Sammanställningen av intervjuerna styrde strukturen och implementationen av 

webbapplikationen. Det resultat jag fick fram var följande: 

 

 Vilka attribut de olika tabellerna i databasen ska ha 

- I Figur 2 så framgår samtliga attribut som jag fick fram under intervjuerna. 

Exempel på attribut: beteckning, benämning, beskrivning, m fl.  

 Vilka attribut av ett system eller dokument som är relevanta vid sökning 

- För ett system: benämning, beteckning, tekniskt ansvarig och status. 

- För ett dokument: benämning, beteckning, typ, klass och status. 

 Lite förslag på hur användargränssnittet av webbsidan skulle se ut 

- Ett system, konfigurationsobjekt eller ett dokument har en beskrivning. Denna 

beskrivning kan innehålla ganska mycket text som visas när man tar fram den 

detaljerade vyn för något objekt. Då vill man ha en visa/dölj knapp som döljer 

texten eller visar den, så detalj-vyn ska vara mer överskådlig. 

- När man tar fram en detaljerad beskrivning av ett system eller ett 

konfigurationsobjekt så kan man se alla dokument som är kopplade till dessa. 

Då vill man kunna se tre attribut om detta dokument: benämning, beteckning 

och dokumentklass.  

- När man skapar ett system och väljer de konfigurationsobjekt som ingår i 

systemet så vill man i listan på alla konfigurationsobjekt kunna se 

benämningen och beteckningen för konfigurationsobjekten.  

 Förslag på hur man ska se att diverse dokument är kopplade till ett system 

- Man ska från listan på dokument kunna se vilka system som dokumenten är 

kopplat till. Man ska även från andra hållet kunna se för varje system vilka 

dokument som är kopplade till dem. 

3.1.2 Val av ramverk 

Combitech använder sig i dagsläget utav SharePoint. Därför fanns från företagets sida ett 

önskemål om att SharePoint skulle fungera som det verktyg som presenterade och hanterade 

data i databasen. Fördelen med SharePoint är att man väldigt enkelt kan dela dokument med 

varandra över nätet och att det fungerar som ett versionshanteringssystem [10], det vill säga 

att alla arbetar med samma version av en fil. SharePoint har även ett bra stöd för Microsoft 

Access där man enkelt kan skapa en databas eller öppna en redan skapad databas väldigt 

smidigt.  

Det visade sig under utredningen att SharePoints standardpaket inte skulle uppfylla målet för 

detta projekt eftersom att målet inte var att hämta dokument från ursprungsservern och sedan 

dela dessa med varandra under bearbetning av dokument. Därför skulle det krävas att man 

skapade en skräddarsydd SharePoint lösning, vilket skulle kräva mycket mer tid än vad som 

finns schemalagt för detta projekt, för att få igång någon enstaka funktion. 
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Sedan så är Microsoft Access inte framtagen för att fungera som en databas för hemsidor med 

ett databasberoende [5]. En ytterligare begränsning i Microsoft Access är att stödet för flera 

samtidiga användare av databasen är begränsat. Vidare kan man läsa att Microsoft Access inte 

klara av att hantera många (relativt många) användare samtidigt som jobbar mot databasen 

från webbsidan, eftersom att databashanteraren inte hinner med att hantera många 

transaktioner i databasen samtidigt.  

Mot bakgrund av ovanstående och för att jag skulle kunna uppfylla syftet med projektet inom 

tidsramen för examensarbetet kom jag fram till att den bästa lösningen var att utveckla en 

ASP. NET webbapplikation. En webbapplikation kan integreras i Combitechs befintliga 

intranät och göras åtkomlig för relevanta användare. En ytterligare fördel är att denna lösning 

inte kräver någon licenshantering eller desktopinstallation vilket spar tid och resurser för 

Combitech. Denna webbapplikation skapades i Visual Studio 2013 och var kopplat till en 

Microsoft SQL Server.  

 

3.1.3 Programstruktur 

Som det beskrivs i avsnitt 2.1.2 så utvecklades webbapplikationen utifrån designmönstret 

MVC. Detta innebär att varje vy för klienten har en särskild fil med HTML kod som beskriver 

strukturen för just den vyn. Beroende på interaktionen från klienten (knapptryck, inmatning i 

ett formulär, mm…) så väljer sedan Controller vilken vy som ska presenteras. Som Figur 4 

visar så väljer Controllern vilken vy som ska visas och hämtar nödvändig data från modellen 

som är vanliga C#-klasser som är uppbyggda efter hur databasen ser ut. MVC för denna 

webbapplikation beskrivs mer detaljerat i avsnitt 3.2.2. 

 

 
Figur 4 Flödet mellan klient och databas som styrs av MVC 

 

3.2 Implementation av webbapplikation 

Eftersom att ett av kraven som kom ifrån företagets sida var att man skulle kunna hantera in- 

och utmatningen till databasen webbaserat så skapades en webbapplikation. Denna 

webbapplikation utvecklades i flera steg som beskrivs nedan. 

3.2.1 Databasdesign 

Innan jag tog fram designen (tabeller och sambandstyper) för databasen så fick jag först se 

hur strukturen för ett system såg ut, vilket beskrivs i avsitt 2.3. För att kunna översätta en 

muntlig redogörelse av relationer till att skapa en databasdesign, så följde jag de anvisningar 

på hur man skapar en bra databasdesign som finns i [11]. 
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För databasen fanns följande krav för att den skulle beskriva hur det såg ut i verkligheten: 

 I ett system kan det ingå många system, och ett system kan ingå i flera system. 

 I ett system kan det ingå många konfigurationsobjekt, och ett konfigurationsobjekt kan 

ingå i flera system. 

 I ett konfigurationsobjekt kan det ingå många konfigurationsobjekt, och ett 

konfigurationsobjektska kan ingå i flera konfigurationsobjekt. 

 Ett konfigurationsobjekt kan ha många dokument, och ett dokument kan finnas hos 

flera konfigurationsobjekt. 

 

Detta ligger till grund för hur man registrerar ett nytt system, konfigurationsobjekt eller 

dokument. Detta innebär när man t ex registrerar ett nytt system så kan man bestämma om 

detta system ingår i ett annat system, dvs. att det är ett delsystem i ett annat system. Denna 

relation registreras i databasen genom att man har en särskild tabell för att hålla reda på vilka 

system som ingår i andra system. I Figur 2 så syns detta då tabellen för system (CABSystem) 

har en självreferens, men i själva databasen så innebär det att det skapas en ny tabell som 

håller reda på självreferenserna.  

3.2.2 Webbapplikationen 

Webbsidan skapades i Visual Studio. Redan i projektets början implementerades MVC 

ramverket, som beskrivs i avsnitt 2.1.2. Modellen beskriver innehållet i databasen, Vyn 

bygger upp gränssnittet för användaren och Kontrollen svarar på användarens interaktion i 

webbapplikationen. Med Avsnitt 1.5 som utgångspunkt så kan man lättare förstå de olika 

delarna i MVC i ett Use case. När användaren har valt att ta fram en detaljerad beskrivning av 

något objekt, vilket är steg (2) i Figur 3, så utför Kontroller den begäran. Kontroller tar då 

fram den vyn som tillhör det objektet, se Figur 5. 

 

 
Figur 5 Kontrollen returnerar en vy för ett valt objekt 
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Det som visas i Figur 6 motsvarar steg (6) i Figur 3. Figur 6 är endast en HTML-fil med C# 

kod som beskriver den vyn. Det användaren ser i webbläsaren är en beskrivning av det valda 

objektet, se Figur 7.  

 

 

 
Figur 6 Delar av vyn ”Details” för ett objekt i HTML och C# 

 

 

 

Figur 7 Användaren har valt att se en detaljerad beskrivning av ett system 
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All data om ett visst objekt i vyn ”Details” hämtas ifrån det objektets modell som består utav 

en klass, se Figur 8. Detta motsvarar (5) i Figur 3. 

 

 
Figur 8 Modellen för ett objekt består utav en C# - klass 

 

Denna detaljerade beskrivning av det Use case som presenterades i Avsnitt 1.5 visar en mer 

detaljerad beskrivning av hur MVC fungerar. Det är Kontroller som styr över logiken för 

webbapplikationen och som svara på en användares interaktion. Datat som är unikt för varje 

objekt hämtas ifrån databasen via Modell-klassen för det objektet, vilket även går att se i 

Figur 4. Denna webbapplikation som är utvecklad inom ramverket ASP. NET använder sig 

även utav ramverket Entity Framework. ASP. NET i kombination med Entity Framework gör 

det möjligt att hämta och lagra data i databasen på ett enkelt sätt, med andra ord behöver inte 

utvecklaren implementera mycket kod för att kunna utföra diverse transaktioner i databasen, 

se Figur 9. Entity Framework installeras först som en extern referens till projektet och sedan 

så hanterar den diverse transaktioner automatiskt eftersom att Entity Framework fungerar som 

en förmedlare mellan ett ASP. NET projekt och databasen. 

 

 
Figur 9 Lägger till referensen mellan de olika objekten i en tabell i databasen 
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3.2.3 CRUD-funktioner 

CRUD står för Create, Read, Update och Delete. Dessa fyra funktioner behövs när man 

skapar en webbapplikation som är kopplad mot en databas, vilka också är nödvändiga i detta 

projekt. Entity Framework som beskrivs i avsnitt 2.1.2 exekverar detta i databasen när en 

användare har utfört någon utav dessa funktioner på webbapplikationen. CRUD-funktionerna 

finns i Kontrollern, se Figur 10. Som det tidigare har nämnts så är det Kontrollern som styr 

över logiken för webbapplikationen men samtliga av funktioner i CRUD har även sin 

respektive vy.  

 

 
Figur 10 Create, en av CRUD-funktionerna som skapar ett nytt objekt och spara det i 

databasen 

 

 

3.2.4 Lite mer funktioner 

Eftersom att Combitech har ganska många system, konfigurationsobjekt och dokument 

inlagda i databasen, så kan det vara svårt att hitta t ex ett specifikt system i listan på alla 

system i webbapplikationen. Jag kom därför fram till att det kan vara bra att kunna söka efter 

ett specifikt system i listan, sortera listan efter bokstavsordning på benämning, beteckning, 

tekniskt ansvarig eller status och även att man begränsar listan på alla system så man endast 

visar 10 stycken eller fler i varje delsida. Dessa funktioner har också implementerats.  
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4 Resultat 

 

I detta avsnitt så diskuteras om resultatet av slutprodukten möter kraven som togs fram vid 

början av projektet, se Avsnitt 1.4. Nedan så har jag listat fram kraven men numreringen 

syftar inte på vikten av ett krav utan mer som en numrering.  

(1) Ta fram en kravspecifikation för applikationen genom att intervjua medarbetare på 

Combitech 

(2) Undersöka vilka verktyg som behövs föra att skapa applikationen 

(3) När man indikerar att en komponent i ett system skall ändras så skall en rapport 

genereras som innehåller de dokument där komponenten omnämns  

(4) Det ska finnas dokument som möjliggör framtida vidmakthållande av 

webbapplikationen samt databasen. 

(5) För in- och utmatning till databasen skall det finnas ett webbaserat verktyg inom 

företagets intranät 

(6) Det skall finnas olika användare för applikationen så som administratör- och vanliga 

klientanvändare som har olika behörigheter vid nyttjande av applikationen 

 

Arbetet med krav (1) genomfördes i början av projektet, se Avsnitt 3.1.1. Detta krav 

uppfylldes eftersom att jag lyckades att implementera det som sades under intervjuerna: 

metadata för ett system, konfigurationsobjekt och dokument som personalen tyckte skulle 

finnas och lite funktioner för applikationen.   

Krav (2) uppnåddes eftersom att jag kom fram till vilka verktyg som jag skulle använda för att 

utveckla applikationen, se Avsnitt 3.1.2. 

Krav (3) var något som jag inte uppnådde. Syftet med kravet var att man skulle få fram en 

utskriftsvänlig rapport när man ändrar status för ett konfigurationsobjekt för att få fram alla de 

dokument där konfigurationsobjektet omnämns. Men eftersom att man kan se alla de 

dokument som ett konfigurationsobjekt är kopplat till i den detaljerade beskrivningen för ett 

konfigurationsobjekt i den webbapplikation som utvecklats i projektet, så uppfyller det ändå 

syftet för kravet. Däremot får så saknas funktionen för att kunna skapa en rapport 

(utskriftsvänlig lista) på alla dokument, men detta är något som går att utveckla senare 

eftersom att förutsättningarna finns.  

Framtagning av dokument till företaget som är krav (4), var något som jag tog fram parallellt 

med utvecklandet av webbapplikationen. 

Krav (5) uppnåddes när jag i mitt val av verktyg valde att utveckla en ASP. NET 

webbapplikation. Nu när webbapplikationen är framtagen så går det att föra in det i företagets 

intranät. 

Jag har påbörjat implementationen av krav (6) och skapat grunden för att man ska kunna 

logga in som olika användare se Figur 10, men detta är något som inte är fullt funktionellt för 

närvarande. 
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Figur 11 Inloggningsformulär  

 

4.1 Utvärdering 

För att säkerställa att webbapplikation som utvecklats möter de krav som togs upp i 

utvärderingen har också användartester genomförts. Eftersom att denna applikation skulle 

användas utav personal på Combitech så fick tre personer från företaget testa applikationen. 

För att förenkla beskrivningen av testfasen så kallas ett system, konfigurationsobjekt eller ett 

dokument för en enhet. Testpersonen fick 

 Skapa en ny enhet 

- Det tog mellan 30 – 40 sekunder för testpersonerna att fylla i metadata för en 

ny enhet och spara denna. Under detta test så skrev man inte så mycket i rutan 

för Beskrivning av en enhet, vilket kan vara tidskrävande om man vill skriva 

en mer utförlig beskrivning.  

 Söka efter en enhet 

- För att söka efter en enhet så behövde man endast mata in enhetens Benämning 

eller Beteckning i sökrutan och klicka på sökknappen vilket var självklart för 

samtliga testpersoner.  

 Uppdatera (ändra) en enhet 

- Det visade sig vara ganska självklart för testpersonerna hur man går tillväga för 

att uppdatera en enhet eftersom man endast behöver klicka på länken ”Edit” 

för varje enhet, se Figur 11. Sedan så kommer man till ett fönster där man kan 

ändra metadatat för en enhet och klicka på sparaknappen.  

 Ta bort en enhet 

- För att ta bort en enhet så behöver man endast klicka på ”Delete” länken, som 

finns bredvid ”Edit” länken, se Figur 11. Då kommer man till ett nytt fönster 

som tar fram all metadata för en enhet för att användaren ska kunna bekräfta 

att det är rätt enhet man vill ta bort. Om så är fallet så behöver man endast 

klicka på en ”Delete” knapp nederst på sidan. Testpersonerna lyckades att ta 

bort en enhet utan några svårigheter. 

 Ta fram detaljerad information om en enhet 

- För detta kan man antingen klicka på en enhets Benämning eller på ”Details” 

länken, som finns på samma rad i listan på alla enheter. Testpersonerna 

lyckades ta fram den detaljerade sidan för en enhet utan några svårigheter. 

Testpersonerna gillade att man förutom ”Details” länken även kunde klicka på 

enhetens Benämning. 
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Insamling av information kring testerna beskrivs i avsnitt 2.1.3. Resultatet av observationen 

var goda eftersom att samtliga testpersoner klarade av att utföra de olika testerna utan några 

svårigheter. Detta var bra eftersom att jag ville ta fram en webbapplikation som skulle vara 

enkel att använda, dvs. användarvänlig, vilket resultatet av testerna bekräftade.  

 

 
Figur 12 Edit länken för en enhet 

 

 

Testpersonerna var nöjda med webbapplikationen. De hade olika mycket erfarenhet av 

datoranvändning och de lyckats slutföra alla tester utan några svårigheter. De ansåg sig själva 

kunna använda denna webbapplikation i deras olika projekt i framtiden. 
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5 Diskussion 

 

5.1 Uppfyllande av projektets krav 

Det viktigaste med detta projekt ur Combitechs synvinkel var att man ville ha en delvist 

fungerande applikation. Applikationen kan sedan utvecklas vidare, men efter projektets slut så 

ville man från företagets sida ha en applikation som klarar av att spara metadata om ett 

system, konfigurationsobjekt och dokument i en databas, webbaserat. Webbapplikationen som 

togs fram uppfyller detta och från företagets sida så var man väldigt nöjd. Däremot så finns 

det vissa krav som behöver mer tid, då fokus på dem inte har varit så prioriterat. Krav (3), se 

Avsnitt 4, är delvist uppfyllt eftersom att webbapplikationen listar ett konfigurationsobjekts 

tillhörande dokumentation. Däremot så saknas funktionen att skapa en utskriftsvänlig rapport 

på alla de dokumenten. Istället listar webbapplikationen dem i den detaljerade beskrivningen 

för ett konfigurationsobjekt. Under projekttiden så nedprioriterade företaget detta krav från då 

det inte blev lika viktigt. 

Krav (6), se Avsnitt 4, var även det ett krav som inte blev lika mycket prioriterat under 

projektets gång. Detta var något som företaget bad mig lägga lite mindre tid på eftersom att 

det fanns viktigare mål att uppnå; utvecklingen av databasen samt webbapplikationen. 

Förutsättningarna för att skapa en inloggningsfunktion finns, men dessa behöver utvecklas 

vidare om man vill ha dem fungerande i framtiden. Färdigställandet av inloggningsfunktionen 

blir ett naturligt steg innan webbapplikationen integreras i företagets intranät, så att inte alla 

användare har administratörsrättigheter.  

 

Projektet utfördes på ett önskvärt sätt med en utredningsfas i början och sedan en 

implementeringsfas. Jag underskattade utvärderingsfasen de första veckorna av projektet 

eftersom att jag inte visste att det skulle innefatta en utredning i form av att intervjua personal 

på företaget. Däremot tycker jag att jag ändå hann med denna del av utredningen och det 

visade sig vara väl investerad tid under resten av projektet. Mer information kring resultaten 

av utredningen återfinns i Avsnitt 3.1.1.  

5.2 Speciella resultat och slutsatser 

När jag fick detta examensarbete så fick jag en presentation av vad Combitechs syfte var med 

projektet. Däremot så sades ingenting om hur detta skulle genomföras, vilket var helt upp till 

mig. Denna frihet kan vara hjälpande men även vara stjälpande, eftersom att jag var tvungen 

att börja från något håll men inte visste riktigt hur detta skulle genomföras. Däremot kom det 

från företagets sida ett förslag om att uppnå syftet med projektet med hjälp av. SharePoint, se 

Avsnitt 3.1.2. Det som är anmärkningsvärt under projektet är att jag ändrade riktning och kom 

fram till att syftet med projektet skulle uppnås om jag utvecklade en webbapplikation. 

Däremot var min erfarenhet inom detta område väldigt begränsat vilket ledde till att jag fick 

lära mig något som var ganska nytt för mig.  

Företaget var positivt till denna inriktning mot webbutveckling eftersom att det skulle 

uppfylla ett av kraven vilket var att implementera applikationen i deras egna intranät. 

5.3 Projektets utvecklingspotential 

Webbapplikationen togs fram från grunden och under denna korta projekttid så prioriterades 

endast vissa funktioner för applikationen, se Avsnitt 4. Därför finns det stor 

utvecklingspotential för applikationen. Ett av kraven var att skriva en rapport åt företaget för 

vidmakthållande och för att man ska kunna följa vad jag har gjort om man ska utveckla den 

vidare i framtiden. I den rapporten så har jag tagit fram förslag på framtida funktioner som 
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webbapplikationen kan ha och en skriftlig lösning på hur dessa kan uppnås. 

 

5.4 Webbapplikationen vid användning 

Combitech ser väldigt positivt på mitt examensarbete och de kommer med stor sannolikhet att 

implementera webbapplikationen i deras intranät inom en snar framtid eftersom att de har en 

stor nytta av denna applikation. När ett konfigurationsobjekt behöver bytas ut så kommer de 

att kunna ta fram konfigurationsobjekt i webbapplikationen. I den detaljerade beskrivningen 

av konfigurationsobjekt så hämtas all metadata från databasen, inklusive alla de dokument 

och system som är kopplade till konfigurationsobjekt. På så vi kan de se hur mycket jobb ett 

byte av ett visst konfigurationsobjekt kräver eftersom att man då måste uppdatera samtliga 

kopplade dokument för detta konfigurationsobjekt och ändra även i samtliga system (om 

konfigurationsobjekt finns i flera system). Därför kan Combitech, men även Combitechs 

kunder som äger systemen, göra en bedömning redan i ett tidigt skede. Exempelvis, om bytet 

av ett konfigurationsobjekt är för tidskrävande och kommer att kosta för mycket, så kanske 

man väljer att inte göra bytet eftersom att det kanske inte är värt allt arbete (det förutsätter att 

bytet inte är högt prioriterat).  

 

5.5 Reflektion kring eget lärande 

Innan detta examensarbete hade jag väldigt lite erfarenhet av webbutveckling. Det var inget 

som jag fick lära mig under min utbildning på universitetet och inte heller något som jag själv 

har jobbat med tidigare. Men under detta projekt så har jag fått lära mig väldigt mycket om 

webbutveckling och resultatet av webbapplikationen visar att jag har lärt mig ganska mycket 

under denna korta period. Jag lyckades att skapa en webbapplikation kopplat till en databas 

som innehåller diverse funktioner, se Avsnitt 3.2. Denna erfarenhet tycker jag är nyttig 

eftersom att jag nu har fått en bättre insikt kring hur webbsidor i allmänhet är uppbyggda. 

Även om de flesta webbsidor är mycket mer avancerade än det som jag har skapat i detta 

projekt så har jag ändå fått en bättre förståelse inom detta område. 

Det finns så mycket mer att lära sig tycker jag. Jag skulle vilja fördjupa mig ännu mer inom 

de olika skriptspråken som finns för webbsidor som t.ex. Javascript för att kunna skapa mer 

interaktiva webbsidor. Detta skulle vara lämpligt då webbapplikationen med stor sannolikhet 

kommer att utvecklas vidare om Combitech väljer att integrera det i deras system, och därför 

så finns det diverse funktioner som skulle behöva lägga till, så som kontroll för inmatning i de 

olika formulären.  

Förutom att min kunskap inom webbutveckling har breddats så har jag även under detta 

projekt visat att jag kan ta till mig nya tekniker samt att jag självständigt har lyckats analysera 

och lösta uppgiften. Jag har suttit i möte med personal på företaget och jag fick redan efter 

andra veckan redovisa syftet med mitt examensarbete för personal på företaget. Under hela 

projektets gång så har jag haft en bra kommunikation med min handledare på företaget och 

andra personer som har varit inblandade i examensarbetet. 
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  Bilaga A 

 

 

Intervjufrågor 
Här presenteras de frågor som ett antal personer på företaget fick svara på vid utredningsfasen 

av projektet. Här så kallas ett system, konfigurationsobjekt eller ett dokument för en enhet. 

 

 Vilken beskrivning vill du kunna söka efter för en enhet? 

 Vilken beskrivning vill du kunna sortera efter för en enhet? 

 Vad ska hända vid ändring av status för en enhet? 

 Hur vill du att informationen för en enhet ska presenteras i webbapplikationen? 

 Vilka andra funktionaliteter kan du tänka dig att webbapplikationen kan ha? 


