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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver utvecklingen av ett nytt bokningssystem för företaget Moridge AB. 

Bokningssystemet består av en förardel där förare kan hantera sina bokningar och 

arbetsschema samt en administrationsdel för hantering av alla förare och statistikvisning 

avseende kunder och förares bokningar. Rapporten går igenom hela utvecklingens process 

från systemets krav till designplanering till slutfärdigt resultat och en avslutande diskussion.   

 

Bokningssystemet är en webbapplikation för mobila enheter utvecklad med ASP.NET MVC 

Razor och jQuery Mobile. Systemet består av ett säkert inloggningssystem med uppkoppling 

till en databas med hjälp av Entity Framework och bokningshantering via Google Calendar 

API.  

 

Projektet lade stor vikt vid design för optimal användarupplevelse och säkerhetslösningar. 

Användargränssnitten togs fram med kontemporära tekniker och användarupplevelsen 

kontrollerades med användartest. Säkerheten garanteras genom användning av en kraftfull 

kryptografisk algoritm för lösenordshantering och autentisering via ASP.NET Identity och 

Forms Authentication som begränsar åtkomst till enbart behöriga användare. 

Abstract 

This report describes the development of a new booking system for the company Moridge 

AB. The booking system is composed of a driver section where drivers can handle their 

bookings and work schedule as well as an administration section for the management of all 

drivers and statistics showing customers and drivers bookings. The report goes through the 

entire development process from system requirements to design planning to the final finished 

system, and a concluding discussion. 

 

The booking system is a web application for mobile devices developed with ASP.NET MVC 

Razor and jQuery Mobile. The system consists of a secure login system with a connection to a 

database using Entity Framework and booking management via Google Calendar API. 

 

The project placed great importance on user experience design (UX) and security. The user 

interfaces were developed with contemporary technologies and user experience were 

controlled by user test. Safety is ensured by the use of a powerful cryptographic algorithm for 

password management and authentication through ASP.NET Identity and Forms 

Authentication, which limit access to only authorized users. 
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1 Inledning 

Denna rapport beskriver utvecklingen av ett nytt bokningssystem för företaget Moridge AB. 

Rapporten går igenom hela utvecklingens process från systemets krav till designplanering till 

slutfärdigt resultat och en avslutande diskussion. 

1.1 Bakgrund 

Moridge är ett mindre företag i Örebro som erbjuder bilvård med hjulbyten och tvätt för 

företagsbilar. Kunden kan beställa en tjänst vid valfri tidpunkt varpå Moridge har förare som 

hämtar fordonet och utför tjänsten och sedan återlämnar bilen. Affärsidén är att kunden enkelt 

ska kunna underhålla sina fordon med några få klick i mobilen.  

 

Moridge hade sedan tidigare ett fungerande men föråldrat bokningssystem som tillät kunden 

bokning från alla typer av mobila enheter och administrering av verksamheten. Det här 

systemet var inte direkt utvecklat för företagets bokningssystem, utan var baserat på ett 

tidigare system där funktionialitet för just bokning har lagts till. Det här skapade diverse 

problem vid vidareutveckling och nya funktioner var krävande att föra in. Administrationen 

var även ineffektiv då det krävdes många steg för att utföra både mindre och större ändringar. 

För att ändra en enstaka användares uppgift, till exempel e-postadress, behövde 

administratören ange all personlig information och användarens lösenord igen. Moridge hade 

dessutom inget utvecklat system för förare. Förarnas arbete utfördes därför manuellt med 

pappersanteckningar. 

 

1.2 Projekt 

Moridge var i behov av ett nytt modernare bokningssystem byggt för just deras ändamål och 

som uppfyller deras krav på enkelhet. Projektet var ett utvecklingsprojekt som gick ut på att 

utveckla detta system. Bokningssystemet kommer att vara främst anpassat för mobila enheter 

och fungerar på alla typer av moderna mobila enheter. Systemet har två olika delar (lägen): 

 Administrationsdel för hantering av alla förare och möjlighet att lägga till samt ta bort 

förare. 

 Förardel som används av en viss förare för att ange förarschema och boka körningar. 

Delarna har ett gemensamt gränssnitt där aktuellt läge bestäms utifrån den inloggades 

behörighet. Inloggningen sker med hjälp uppkoppling mot en server som är kopplad till en 

databas och både förarregistret, förarschemat och bokningen av körningar är uppkopplade mot 

en kalender.  

 

Då en ständig enkelhet är av stor vikt för Moridge bestod projektet av en inledande och viktig 

datateknisk fördjupning för att söka upp lämpliga referenser med syfte att ta reda på hur 

optimala användargränssnitt skapas, med vad som ska tänkas på och hur designen bör se ut. 

Systemet ska ha ett inloggningssystem och därmed hantera känslig information och 

informationssökningen kommer även bestå av att finna information om hur 

inloggningssystem säkras och hanteras. 

1.3 Syfte 

Projektet och det nya systemet kommer att göra det enklare att administrera över 

verksamheten och att för förarna erbjuda en effektivare lösning för bokningar och hantering 

av förarschema. Systemet förenklar även för framtida eventuell utbyggnad och ger värdefull 

statistik över körningar och kunder. 



 

  6 (42) 

1.4 Krav 

Projektet skulle uppfylla dessa krav på process och på slutfärdigt system: 

 Administrativ inloggning 

 Hantering och administration av förare 

 Lägga till och ta bort förare 

 Hantering av förarscheman 

 Administrativ bokning av förare och körningar. 

 Statistik avseende körningar och kunder 

 Utbyggnad av logghantering 

 All kod skulle kontinuerligt versionshanteras med Git  
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2 Metoder och verktyg 

2.1 Metoder 

Projektet använde designmetoden MVC (Model View Controller). Genom användning av 

MVC separeras data (i Model) och presentation (i View) och blir således två olika entiteter. 

Systemets data och affärslogik hanteras i den mellanliggande komponenten Controller. Detta 

medför att systemet blir dynamiskt där presentationen bara presenterar given information och 

utför inga beräkningar själv.  

 

Projektet bestod av två utvärderingstillfällen med användartest och avslutande demovisning. 

2.2 Språk 

Programmeringsspråket C# och presentationsmotorn Razor, som är en del av ASP.NET MVC,  

användes för att skapa alla sidor. Genom att använda Razor inbäddas serverkod i vanlig 

HTML vilket skapar dynamiska hemsidor [3].  Dessutom användes programmeringsspråket 

Javascript i en del vyer.  

 

Ett alternativ till presentationsmotorn Razor är motorn ”Web Form” som också är en del av 

ASP.NET MVC. Boken Professional ASP.NET MVC 4 [2], som rekommenderar just Razor, 

och en forumstråd på StackOverflow [24] användes för att bestämma vilken motor som 

passade bäst. En jämförelse mellan dessa motorer utfördes i projektets inledande fas och 

Razor ansågs som det bättre alternativet. Razor ger en koncis syntax i jämförelse som är enkel 

att lära sig. Där Razors syntax består av ren HTML och vanlig C#-kod, behöver Web Form ny 

och speciell syntax. Det här ansågs som en stor fördel då projektet redan bestod av många 

främmande tekniker. Det faktum att Razor är en uppföljare till Web Form och därför 

modernare bidrog också till att göra valet enklare. 

2.3 Verktyg och ramverk 

De verktyg som användes inom projektet var Visual Studio 2012, som universitet stod för, för 

utveckling  i ASP.NET. Projektet använde även versionshanteringssystemet Git och 

serverlösningen SmarterASP.NET för att publicera applikationen på och för databaslagring[6]. 

Tjänsten är ungefär som Microsoft Azure i och med att den tillåter enkel publicering direkt 

från Visual Studio. SmarterASP.NET användes emellertid på företaget sedan tidigare och 

erbjuder 60 dagars gratis testversion, vilket gjorde att den tjänsten användes av projektet. 

 

Projektet utvecklades i ASP.NET MVC, som beskrevs ovan. Med ASP.NET kan kraftfulla 

webbapplikationer skapas som fungerar i alla typer av enheter. ASP.NET ger även direkt 

tillgång till flera funktioner som bland annat för inloggning och medlemskap samt 

medlemsroller, vilket var till stor nytta i bokningssystemet [1]. Designmönstret MVC lämpade 

sig för projektet då flexibla applikationer för alla enheter kan skapas. Genom att använda 

jQuery Mobile, som är en medföljande del av ASP.NET MVC för mobila enheter, så skapas 

enkelt applikationer som automatiskt anpassas efter enhetens skärmstorlek [2]. 

 

Alternativet till ASP.NET MVC är ASP.NET Web Forms som är mer traditionell teknik och 

har begränsningar jämfört med MVC, som beskrivs i boken Pro ASP.NET MVC 5 [19]. En 

stor fördel med MVC för projektet är att just jQuery Mobile kan integreras och användas 

effektivt.  

 

Som databassystem användes Microsoft SQL Server som var ett givet val för utveckling inom 

.NET. För att kommunicera mellan systemet och databasen användes Entity Framework, som 
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bland annat höjer abstraktionsnivån och förebygger vanliga fel som kan uppstå mellan 

databasens tabeller och rader och motsvarande dataobjekt i applikationen [4]. Mer om det 

senare i kapitel 5.2.1 Databas. 

 

Bokningssystemet använder sig av en huvudkalender för att lagra alla bokningar och projektet 

använde därför Google Calendar API för att programmeringsmässigt kommunicera med 

kalendern. Ett API är ett gränssnitt mellan diverse program, Google Calendar i det här fallet, 

och ett annat program, här bokningssystemet. Genom att använda denna API kan kommande 

bokningar enkelt tas fram och tillåter skapandet av nya bokningar direkt från 

bokningssystemet [5]. Tekniken OAuth [11] användes för att autentisera anslutningen till 

kalendern och gav åtkomst till bokningarna. 

2.4 Övriga resurser 

Företaget har sedan tidigare ett fungerande system för att skapa bokningar och föra in dem i 

en databas och en koppling till tidigare kunders företagsinformation. Projektet använde dessa 

två system för att logga bokningar i databasen, som används för att ta fram statistik, och för 

att hämta kundens fordon vid skapandet av nya bokningar. 
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3 Interaktionsdesign för mobila applikationer 

Projektet bestod av en teoretisk fördjupning inom dels användargränssnitt med inriktning på 

mobila enheter. 

3.1 Användargränssnitt 

Den mobila upplevelsen är helt skild från datorupplevelsen med tanke på skild skärmstorlek, 

enhetsstorlek, internetuppkoppling och användningsattityd. Det är därför viktigt att se designa 

användargränssnitt för mobila enheter separat och inte kopiera användargränssnitt anpassad 

för datorer. 

3.1.1 Planering 

Det är viktigt att ha en tydlig plan för skapandet av mobila gränssnitt. Planen bör bestå av 

användningsfall, presenterade som användningsflöden som visar hur de relevanta användarna 

utforskar och använder systemet. Mendoza [8] beskriver fem frågor som bör appliceras på 

användningsflödet för systemets funktioner i syftet att analysera flödets effektivitet med 

avseende på mobil upplevelse. Mendoza beskriver dessa frågor på följande sätt. 

1. Är användningsflödet kort? Visa att flödesvägen är tillräckligt kort för en mobil 

användare. 

2. Är användningsflödet optimerat för mobila enheter? Visa användning av mobila 

enheters speciella funktioner, som gester och GPS. 

3. Är användningsflödet optimerat för våra mobila användare? Visa att flödesvägen är 

tydlig och enkel för de relevanta användarna. 

4. Är användningsflödet designat för en specifik plattform? Skapa användningsflödet 

anpassat till den specifika plattformen som du designar för. 

5. Integreras den inbäddade webbvyn om det är en app? Visa områden i appen där 

mobila webbsidor kommer visas. 

Genom att skapa en tydlig plan med genomtänkta användarflöden för de viktigaste 

funktionerna som kontrolleras med dessa fem frågor försäkras en god mobil 

användarupplevelse. 

3.1.2 Mönster 

Mobila användargränssnitt har speciella specificerade designmönster. Varje mönster fungerar 

på ett visst sätt och har en viss användning och bör designas på ett visst sätt.  

Inloggning 

Inloggning är en vanligt förekommande vy och är normalt användarens första introduktion till 

systemets användande och gränssnitt. Inloggningen består av diverse gränssnittskomponenter 

som textinmatning och inloggningsknapp. Mendoza [8] beskriver att inloggningsmönstret bör  

designas med följande punkter i åtanke. 

 Textinmatningen ska vara simpel och tillåta användaren att mata in sin information så 

enkelt som möjligt. Inmatningen bör inte ha närliggande informationsetikett som tar 

upp onödig plats. Platshållare med information kan däremot användas utan att ta upp 

plats. 

 Inloggningsknappen ska vara så stor som möjligt, gärna lika bred som skärmen, med 

syfte att förenkla dess användning. 

 Låt inloggningsknappen ha en tydlig och kontrastfull färg. Inloggningsvyn har ett 
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tydligt syfte, att just logga in, och knappen bör därför vara entydig och så utmärkande 

att den direkt fångar användarens öga. 

 Designa inloggningsvyn att fylla halva skärmen så användarens tangentbord alltid får 

plats utan att behöva scrolla för att se tidigare inmatningstext. 

 Spara inloggningen så användaren kan återbesöka systemet utan att behöva mata in sin 

information igen, vilket sparar tid och frustation. 

 

Ett ypperligt exempel på ett program som uppfyller alla dessa punkter med ett tydlig och 

tilltalande användargränssnitt är det välkända programmet Spotify.  

 

Figur 1Inloggningsvyn för Spotify. 

Figur 1 visar vyn som är anpassad för att ge utrymme åt tangentbordet och består av 

platshållare för etiketterna och har en bred, tydlig och utmärkande inloggningsknapp. 

Inloggningssidan gör det den ska och det är inga tveksamheter om dess funktionalitet. 

Sidomeny 

Sidomenyn, eller navigeringspanel som den även kallas, är en vanligt förekommande 

komponent och som beskrivs i Googles designhandbok [22]. Google beskriver den som en 
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meny som skjuts in från vänster sida av skärmen och nås via en dragningsgest eller genom 

knappen  . Sidomenyn består av navigeringsdestinationer för programmet och spänner 

höjden på skärmen med allt bakom den synligt men förmörkat. Det visar användaren att de är 

kvar på samma sida och att de har en tydlig väg tillbaka. Mendoza [8] utvecklar detta genom 

att tillägga att sidomenyn gärna ska visa personlig information och bestå av 

navigeringsalternativ till andra vyer i programmet och även programinställningar och ändring 

av personlig information. Mendoza beskriver vanliga fallgropar och hur de undviks som: 

 Behåll designen ren och smal. Undvik att fylla sidomenyn med onödiga detaljer och 

långa texter så menyn är lättläst och inte överkomplicerad. 

 Behåll namnen korta. Navigeringsalternativen ska vara kortfattade och tydliga, till 

exempel som ”Inställningar”. 

 Behåll sidomenyns innehåll kort. Användaren ska inte behöva scrolla länge för att nå 

sidomenyns innehåll. 

 Använd inte andra gester. Använd bara dragningsgesten för att öppna sidomenyn och 

scrollning inuti menyn. 

 Var konsekvent med användandet. Skapa inte flera olika sidomenyer. Sidomenyn ska 

vara entydig och inte förvirra användaren med varierande innehåll. 

Navigeringsfält 

Navigeringsfältet, eller verktygsfältet som den också kallas, är en viktig komponent som 

tillåter navigation genom en sidhierarki och ger relevant kontroll för aktuell sida. Apples och 

Googles designhandböcker [10][22] beskriver hur denna komponent bör användas. Fältet ska 

befinna sig längst upp på sidan och består av tre olika delar: vänstersidan, mitten och 

högersidan.  
 Vänstersidan består antingen av en knapp för att öppna sidomenyn, som beskrevs 

ovan, eller som en bakåtknapp. Knappen kan bestå av en etikett om det är av värde 

men består vanligtvis enbart av en passande ikon. 

 Mitten är rubriken för navigeringsfältet och bör bestå av den aktuella sidans namn. 

 Högersidan består av eventuell extra kontroll för den aktuella sidan. Det kan handla 

om att ge extra alternativ till en vy, men lämnas vanligtvis tom. 

Listor 

Listmönstret är ett av det mest använda mönstret inom mobila användargränssnitt. Mendoza 

[8] beskriver att designen bygger på att erbjuda grundläggande navigering med informativa 

listobjekt till andra och tredje nivåsidor och ständigt tillförse en metod för att snabbt återgå till 

huvudskärmen. Detta ger användaren en tydlig indikation att de reser djupare in i en lista över 

sidor som ger en detaljerad vy av klickat listobjekt. 
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Figur 2Grundläggande design för listor. 

Figur 2 illustrerar listmönstret och består av tre huvudkomponenter: 

1. Beskrivande listobjekt, till exempel en persons namn eller e-postadress. Består 

vanligtvis av en handlingsikon, till exempel en högerpil, för att indikera navigering till 

nästa nivå.  

2. Navigeringsfältet som beskrevs ovan med den aktuella sidans rubrik. Navigeringsfältet 

ska vara konsekvent för navigeringen bland sidonivåerna och ska visa användaren var 

de befinner sig och hur de tar sig tillbaka till tidigare sidor.  

3. Navigeringsfältets knappar, här en bakåtknapp. Användaren ska alltid kunna ta sig 

tillbaka till föregående sida. 

 

Floating Action Button 

”Floating Action Button”, härefter FAB,  är en speciell sorts knapp som är vanligt 

förekommande på främst Androidappar och beskrivs i Googles Designhandbok [22]. Google 

beskriver FAB som en rund flytande knapp som representerar den primära åtgärden i ett 

program, till exempel att skriva ett e-post i ett e-postprogram. Idén är att ständigt tillförse en 

effektiv och tydlig koppling till den viktigaste åtgärden. Knappen befinner sig vanligtvis i det 

nedre högra hörnet och det ska maximalt finnas en FAB per sida, men ett tryck på kan öppna 

upp ytterligare alternativ. 
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Figur 3En Floating Action Button i standardläge (vänster) och i klickat läge (höger). 

Figur 3 visar hur en FAB kan användas i praktiken. Här används den för att ge åtkomst till 

sidans primära syfte – att dela aktuellt innehåll. Knappen befinner sig i det nedre högra hörnet 

och genom att klicka på knappen öppnas en lista med flera delningsalternativ.  

Ikoner och etiketter 

Ikoner är en viktig del av design och användargränssnitt. Enligt Wiedenbeck [21] som 

undersökte ikoner och analyserade testanvändares upplevelser är den optimala lösningen att 

använda ikoner tillsammans med etiketter eller enbart etiketter.  

 

Google har specialdesignade ikoner tillgängliga för allmänheten som en del av deras 

designprincip Material Design [22] som används ibland annat Android. Ikonerna består av 

geometriska former. Ikonerna präglas av symmetri och konsekventa former som ger ikonerna 

en unik kvalitet, samtidigt som de är även är simpla. Ikonerna medvetet simpla designen ger 

ett tydligt och läsbart gränssnitt. 



 

  14 (42) 

 

Figur 4En princip för designen av Material Icons. 

Figur 4 visar hur Material Icons används i praktiken för att skapa en ikon för en penna. 

Resultatet är en tydlig penna utan onödiga komplexa detaljer. 

Dialogrutor 

Dialogrutor är en vanligt förekommande komponent inom mobila gränssnitt. Dess syfte är att 

informera användare om en viss uppgift och kan innehålla viktig information eller kräva 

beslut. Googles designhandbok [22] har ett kapitel om dialogrutor och beskriver att 

dialogrutor behåller fokus tills de avfärdas eller tills en krävd åtgärd har vidtagits. Google 

lägger även vikt vid att användningen av dialogrutor ska ske sparsamt eftersom de avbryter 

användarens normala utforskning. Det finns olika typer av dialogrutor för olika syften. Den 

vanligaste är att visa brådskande avbrott som informerar användaren om en situation och 

kräver användarens bekräftelse. För alla dialogrutor gäller det att ha informativa 

beslutsknappar som kortfattat summerar händelsen. Till exempel för en dialogruta för 

borttagning av ett objekt ska dialogrutan exempelvis bestå av alternativen ”Avbryt” och ”Ta 

bort”, vilket är mer sägande och bättre användardesign än alternativen ”Nej” och ”Ja”. 
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4 Säkerhet 

Projektet bestod av en fördjupning inom hantering av inloggningssystem med avseende på 

säkerhet. De aspekter som hanterades var  

 Säker hantering av känslig information. 

 Begränsad åtkomst för obehöriga användare. 

 Skydd mot vanliga attacker. 

4.1 Hantering av känslig information 

Projektet bestod av att lagra användares inloggningsinformation och således spara deras 

lösenord. För att lagra informationen säkert användes algoritmen PBKDF2 för att generera 

nycklar. 

4.1.1 PBKDF2 

Algoritmen PBKDF2 är en akronym för ”Password-Based Key Derivation Function 2”, och 

kan översättas som ”Lösenordsbaserad nyckelgenereringsfunktion 2” och går just ut på att 

generera säkra nycklar. Algoritmen är rekommenderad av amerikanska National Institute of 

Standards and Technology (NIST) [13] och används frekvent inom välkända produkter som 

operativsystemet iOS av Apple och lösenordshanterarsystemet Lastpass [25][26]. Algoritmen 

applicerar en pseudoslumpmässig funktion på det givna lösenordet tillsammans med ett 

adderat saltvärde (ett varierande slumpmässigt värde som genererar skild inmatning för 

likadana lösenord) och upprepar processen tusentals gånger för att till slut generera en nyckel. 

Den genererade nyckeln sparas sedan i databasen.  

 

Syftet med PBKDF2 är att försvåra att lösenord hamnar i fel händer genom att inte lagra 

lösenordet i klartext och istället använda algoritmens värde. Algoritmen försvårar för så 

kallade ”brute force”-attacker, där kända lösenord prövas mot inloggningssystem. Detta görs 

genom att öka tiden som krävs för att testa varje lösenord genom att förhindra möjliga 

genvägar. En icke-rekommenderad och sämre algoritm genererar likartade nycklar för 

likartade inmatningar, vilket öppnar upp för genvägar och attacker. Figur 5 visar ett diagram 

över PBKDF2-algoritmen.  

 

Figur 5Ett generiskt diagram över PBKDF2-algoritmen. 

4.2 Begränsad åtkomst 

Det är viktigt att för system med inloggning att säkra systemet mot obehöriga användare så 

enbart autentiserade användare har åtkomst. Detta kan utföras genom tekniken ”Forms 

Authentication”. 

4.2.1 Forms Authentication 

Forms Authentication är en del av ASP.NET och tillåter utvecklaren autentisera användare och 

bevara autentiseringen genom en så kallad ”Cookie”. Tekniken rekommenderas av boken 

Professional ASP.NET MVC 4 och i säkerhetsmanualen Open Web Application Security 
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Project (OWASP) [2][16]. Tekniken fungerar genom att implementera speciella ”taggar” på 

alla systemets delar där begränsad åtkomst önskas. När en användare försöker besöka en 

sådan sida kontroller den bakomliggande tekniken om användaren är autentiserad genom att 

leta efter autentiserings-cookien och ger i så fall åtkomst. Förutom att enbart kontrollera om 

användaren är autentiserad kan programdelar begränsas beroende på användarens aktiva roll 

[15]. Om användaren inte är autentiserad eller inte är medlem i definierad roll dirigeras den 

till en förbestämd sida, till exempel till en startsida eller en inloggningssida. Forms 

Authentication är simpel att implementera och försäkrar att enbart behöriga har åtkomst till 

systemet. 

4.3 Skydd mot vanliga attacker 

Det är viktigt att skydda mot säkerhetsattacker och allra främst de mest vanliga attackerna. 

Vanliga säkerhetsattacker består av bland annat att ta sig in i låsta system, förstöra i databasers 

tabeller eller att få användare att exekvera oönskad kod. En grundprincip för skydd mot de 

flesta attacker är att aldrig lita på användarens inmatningar. Genom att använda ASP.NET 

Identity säkras många av dessa attacker automatiskt. 

4.3.1 SQL-injektion 

SQL-injektion är en vanligt förekommande attack som går ut på att exekvera oönskade 

databasfrågor genom att utnyttja felaktiga implementationer av inmatningar, till exempel vid 

inloggning. Inloggningssystem skapar databasförfrågor med data från användaren, och SQL-

injektion utnyttjar detta genom att placera oönskad och skadlig kod in i databasförfrågan.  

 

Genom att använda ASP.NET Identity försäkrar utvecklaren att den här typen av attack inte 

fungerar. ASP.NET Identity kontrollerar automatiskt användarens inmatning och ser till att 

ingen oönskad kod följer med. Om en användare försöker utföra den här attacken visas ett 

felmeddelande och den oönskade koden stoppas. 

4.3.2  XSS-attack 

XSS är en akronym för ”Cross Site Scripting” och är en attack som går ut på att injektera 

klientsidoscripts i ovetande användares besök. Attacken kan stjäla personlig information från 

användaren eller förändra en hemsidas utseende. Den här attacken skyddas också automatiskt 

mot genom användning av ASP.NET Identity. 

4.3.3 CSRF-attack 

CSRF är en akronym för ”Cross-Site Request Forgery” och går ut på att utföra oönskade 

åtgärder på en webbapplikation för en ovetande användare. Attacken kan bestå av att ändra en 

användares e-postadress eller överföra pengar till attackerarens konto [17]. Processen för att 

förhindra den här typen av attack kräver att utvecklaren anropar en speciell funktion i 

systemets vyer och beskrivs i Open Web Application Security Project (OWASP) [16]. 

Implementationen är emellertid inte helt automatiserad som för de två föregående attacker 

men förhindras relativt enkelt.  
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5 Genomförande 

5.1 Design 

5.1.1 Applikation 

Planering 

Bokningssystemets design var av stor betydelse och bestod därför av en planeringsfas.  

Enligt en rapport från 2014 [7] som utvärderade fyra olika mobilutvecklingsprojekt är det 

viktigt att mobila applikationer har en fokuserad funktionalitet, med andra ord att göra en sak 

men att utföra den genomtänkt. De kom även fram till att extrafunktioner som kan vara bra att 

ha bör skippas. Det här bekräftas i en bok om just design från 2010 [18] där det beskrivs att 

applikationerna bara blir mer otympliga, svårare att använda och oattraktiva. Ett exempel på 

en applikation med välfokuserad funktionalitet är ”Groceries” som presenteras på 

UxArchive.com [20], en sida som listar applikationer med just genomtänkt användardesign. 

”Groceries” inriktas på att tillåta användaren att snabbt skapa och hantera inköpslistor, något 

som uppnås med en tydlig design. I andra änden finns det applikationer som försöker göra 

allt. Till exempel en applikation för filhantering som även har extrafunktioner för allt från 

vädervisning till musikspelare och aktivitetshanterare. Se Bilaga 1 för bilder på dessa två 

applikationer. Fokuserad funktionalitet blev något som användes för planeringen och den 

slutfärdiga applikationen.  

Planeringsfasen bestod även av skapandet av användningsscenarion som kan tänkas 

förekomma och är en process som beskrivs som en viktig del i planeringen i boken om 

användargränssnitt [18]. Dessa scenarion ritades som flödesscheman där en hel process följes 

från start till slut. Genom användandet av dessa scheman skapas en tydlig bild på hur 

användningen ser ut vilket underlättar för planeringen och designskapandet. 

 

Figur 6Flödesschema för användningsfallet Boka en körning 

Figur 7Flödesschema för användningsfallet Ändra detaljer för en förare 

Genom att analysera med och applicera Mendozas [8] fem viktiga frågor för en lyckad mobil 

användarupplevelse, som beskrevs i 3.1.1 Planering, kunde användningsscenariot förbättras. 

Mendoza visar att korthet är av stor vikt - det ska gå att utföra tänkt arbete snabbt och med få 

klick. Då det första scenariot (Figur 6) kan tänkas vara det vanligaste användningsfallet för 

förare ska den processen även vara prioriterad och avklaras effektivt. Mellansteget "Gå till 
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bokningsmenyn" (Figur 6) var redundant och kunde skippas helt. Det här gällde även för det 

andra scenariot (Figur 7) där även det mellansteget var redundant och kunde tas bort. 

Resultatet blev en mer effektiv användarupplevelse och Mendozas fem frågor kan besvaras 

positivt. 

Test av design 

För att effektivt kunna testa den planerade designen skapades en skiss med tjänsten 

NinjaMock [9]. Med den tjänsten skissas enkelt en interaktiv design för mobila enheter fram 

där enbart designen sätts i fokus och inte någon bakomliggande implementation. Då skissen är 

interaktiv kan knappars funktionalitet testas och användandet ger en känsla för det faktiska 

användningsflödet. Designen utformades utifrån den teoretiska fördjupningen som beskrevs i 

föregående kapitel som utgick från både Apples och Googles dokumentation [10][22] och 

Mendozas bok [8] om användargränssnitt. 

 

Figur 8Skiss för det tänkta inloggningssystemet. 
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Figur 9Skiss för det tänkta bokningssystemet för en inloggad förare. 

Figur 3 och 4 visar skissen för det planerade bokningssystemet. Testningen av den interaktiva 

skissen gav lyckade resultat och navigationen var tydlig och effektiv. Förutom den interaktiva 

skissen skapades även en överblick över hela systemet, se Figur 10. 



 

  20 (42) 

 

Figur 10Övergripande bild över hela bokningssystemet. 

5.1.2 Databas 

När det kom till databasens design var säkerheten och dess koppling till bokningssystemet av 

stor betydelse. Då systemet ska hantera inloggning och på så sätt innehålla känsliga uppgifter 

var det viktigt att informationen lagrades säkert. Genom diskussion med företaget och 

handledaren bestämdes det att bokningssystemet skulle använda användarens e-post och 

lösenord för autentisering. Alternativet var att använda OAuth [11]. Genom att använda den 

tekniken lämnas all autentisering och lagring av känslig information till en tredje parts tjänst, 

vanligen Google eller Facebook. På så sätt lämnas allt ansvar till dem, vilket kan vara 

fördelaktigt då den typen av välanvända tjänster kan tänkas ha koll på säkerhetsfrågor.  

 

Traditionella databassystem fungerar med hjälp av tabeller som har diverse kolumner och 

rader som kommuniceras med bland annat språket SQL. Applikationers programmerings-

språk bygger emellertid på en högre abstraktionsnivå som använder sig vanligtvis av objekt. 

Ett förekommande problem med den här kommunikationen mellan dessa olika lager är det så 

kallade ”object-relational impedance mismatch” som beskrivs i artikeln [4] från 2007. En 

lösning till problemet och ett sätt att simplifiera databasanvändning är Entity Framework. 

Entity Framework för databasens tabeller till objektnivån genom så kallad ”Object-Relational 

Mapping” (ORM) som står för just konversationen från tabeller till dataobjekt. Utvecklare 

som använder den traditionella metoden behöver kunskap om SQL ”joins” (kombination av 

rader mellan flera tabeller baserat på gemensamma fält) för att hämta och filtrera relevant 

data. Den traditionella metoden skapar även problem då det är omöjligt att garantera 

databasfrågors funktionalitet före de faktiskt används, då kolumner kan saknas eller vara 

felstavade,  och för alla ändringar i databasen behöver även motsvarande kod uppdateras. 

Fördelen med den högre abstraktionsnivån med Entity Framework är att utvecklaren bara 

behöver använda sig av ett objekt och låta all bakomliggande implementation skötas av Entity 
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Framework utan att behöva oroa sig över något av dessa problem. 

 

 

 

Kodexempel  2 och Kodexempel  1 visar kod för att hämta en förares schema med SQL 

respektive Entity Framework och visar enkelheten av att använda en högre abstraktionsnivå. I 

det första exemplet behövs en ny uppkoppling skapas mot databasen och som även måste 

öppnas för att sedan använda komplicerade SQL-frågor. Användningen av Entity Framework 

ger tillsammans med Identity även säkerhetsvinster, vilket beskrivs mer ingående senare i 

kapitel Inloggning. 

5.2 Implementation 

5.2.1 Databas 

Entity Framework 

Bokningssystemets databassystem är skapat med Microsoft SQL Server och 

kommunikationen mellan databasen och bokningssystemet sker via Entity Framework som 

beskrevs ovanför. Den här lösningen gjorde all databasanvändning effektiv och lätthanterlig. 

Användningen av Entity Framework ger tillgång till Identity [12], som är en del av ASP.NET, 

där till exempel alla användare blir en egen datatyp med relevant information och bland annat 

metoder för att hitta en viss användare eller ändra någons lösenord. Ramverket består även av 

verktyg för att hantera användarroller. Bokningssystemet består av två olika roller – 

administratörer och förare. Genom användningen av det här ramverket sker rolltilldelning och 

public void GetUserScheduleSQL() 
{ 
    var CONN_STRING = "~"; 
    var schedule = new List<string>(); 
    using (SqlConnection con = new SqlConnection(CONN_STRING)) 
    { 
        con.Open(); 
        SqlCommand cmd = con.CreateCommand(); 
        cmd.CommandText = @" 
            SELECT DayOfWeek, Morning, Afternoon, MorningActive, AfternoonActive 
            FROM DaySchedules AS e 
             INNER JOIN AspNetUsers AS p 
             ON e.ApplicationUser_Id = p.Id 
            WHERE p.Email = 'fredrikgummus@gmail.com'"; 
        DbDataReader r = cmd.ExecuteReader(); 
        while (r.Read()) 
        { 
            schedule.Add(r.GetString(0)); 
        }      
    } 
} 

public void GetUserSchedule() 
{ 
    var user = new UserManager<ApplicationUser>( 
        new UserStore<ApplicationUser>( 
            new ApplicationDbContext())). 
            FindByEmail("fredrikgummus@gmail.com"); 
    var schedule = user.Schedule; 
} 

Kodexempel  2Kod med SQL-fråga som hämtar en användares schema ur databasen. 

Kodexempel  1Motsvarande kod som hämtar schemat med Entity Framework. 
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hantering effektivt och systemet kan enkelt dirigeras baserat på den inloggades roll.  

 

 

Figur 11EER-diagram för databasens tabeller 

Figur 11 visar ett EER-diagram som beskriver implementationen av användarsystemet och 

förarnas schema. De tabellerna med ”AspNet”-prefix är del av ramverket Identity men med 

extra information för förares schema. Rollerna som beskrevs tidigare är implementerade 

med ”AspNetRoles” som innehåller systemets roller. Dessa roller används dels för att hålla 

koll på typ av användare men också för att ge systemet begränsad åtkomst till obehöriga. Se 

Kodexempel  5 för dess implementering. 

Schemahantering 

Bokningssystemets hantering av förares arbetsscheman implementerades från grunden i 

databasen. Moridge berättade en långsiktig vision där deras verksamhet använder 

egenutvecklade system. Projektet utvecklade därför en egen schemahantering istället för att 

använda en tredjepartslösning. Förarnas arbetsschema anger hur många bokningar de 

personligen ska utföra för varje dag uppdelat i för-och-eftermiddag. För att hantera temporära 

förändringar i arbetsschemat, till exempel vid sjukdom eller vid högtider, kan förarna ange 

temporära schemaavvikelser. Schemat implementerades därför som två olika tabeller. Den 

första, ”DaySchedules” innehåller en förares vanliga dag-för-dag-schema och den andra 

tabellen ”ScheduleDeviations” är för eventuella avvikelser från det vanliga schemat. 

Alternativt hade enbart en tabell använts som hanterar både det vanliga schemat och 

temporära avvikelser. Detta hade emellertid inneburit att förarna utför schemaändringen 
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dubbelt, dels före avvikelsen och sedan för att ändra tillbaka till sitt vanliga arbetsschema. 

Detta medför problem då förarna måste komma ihåg att ständigt ändra tillbaka schemat. Den 

alternativa lösningen medför dessutom att framtida tillfällen då föraren garanterat är ledig, till 

exempel vid högtider, inte kan utföras förrän tillfället inträffar.  

 

Då schematabellerna är kopplade till och är beroende av användartabellen är de 

implementerade för ”cascade-delete”. Det innebär att vid borttagning av en användare utförs 

dessutom en borttagning av alla rader i schematabellerna som refererar till den borttagna 

användaren. Detta är viktigt för att inte skapa problem där det finns schemavärden som 

refererar till tomma användare. 

Säkerhet 

Bokningssystemet använde algoritmen PBKDF2 för att lagra alla lösenord säkert. PBKDF2 

genererar en nyckel baserat på användarens lösenord och slumpmässiga strängar, kallat salt, 

och upprepar processen flera tusen gånger [14]. Den här tekniken är rekommenderad av 

amerikanska National Institute of Standards and Technology (NIST) [13] och beskrevs i det 

tidigare kapitlet 4.1.1 PBKDF2. För att kontrollera att lösenorden lagras säkert skapades flera 

användare med samma lösenord. En passande algoritm ska generera helt nya strängar från 

samma lösenord.

 

Figur 12Tre användare med samma lösenord. 

Alla användare skapades med samma lösenord. Den sista kolumnen i Figur 12 visar resultatet 

som tre långa och helt olika strängar, till och med av varierande längd.  
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5.2.2 Applikation 

Front-end 

Applikationens gränssnitt implementerades enligt den skiss som framtogs av planeringen. Det 

uppstod emellertid några förändringar i implementationen. Tekniken MVC Razor [3] 

användes här för att skapa dynamiska hemsidor genom att blanda vanlig HTML-kod och 

serverkod. Genom att använda den här tekniken behålls alla typer av beräkningar och logik i 

serversidans modeller och vyerna blir fåordiga och visar bara modellernas resultat.  

Kodexempel  3 visar koden för inloggningsvyn. Vyn består inte av någon typ av logik utan är 

bara en HTML-lista och dynamiska delar som genereras av serven. Den dynamiska 

serverkoden beräknas av serven och klienten ser bara dess resultat. Genom att använda 

@- prefix skapas dynamisk kod som i sin tur består av flera rader kod och taggar. Taggarna 

anger bland annat om en textrutas inmatning är nödvändig eller måste bestå av ett visst antal 

tecken, till exempel vid inloggning där tom eller för kort inmatning inte är giltig. 

Ikoner och etiketter 

Bokningssystemet använde flitigt riktlinjerna som beskrivs i Google Material Design [22] och 

i det föregående kapitlet. Bland annat bokningssystemets ikoner och etiketter följde dessa 

principer. Alla ikoner i bokningssystemet är därför välgenomtänkta utifrån användning, 

placering och motiv. Även dialogrutorna följde dessa principer. Till exempel för borttagningen 

av förare presenteras användaren med alternativen ”Avbryt” och ”Ta bort”, vilket är mer 

sägande och bättre användardesign än alternativen ”Nej” och ”Ja”. ”Floating Action Button” 

som nämns i 6.2.1 Bokning följer även denna designstil. 

  

@using (Html.BeginForm("Login", "Account", FormMethod.Post, new {data_ajax="false"})) 
{ 
@Html.AntiForgeryToken() 
@Html.ValidationSummary() 
     
<ul data-role="listview" data-inset="true"> 
    <li data-role="list-divider">Details</li> 
 
    <li data-role="fieldcontain"> 
        @Html.TextBoxFor(m => m.Email, new { placeholder = Model.EmailDisplay }) 
    </li> 
 
    <li data-role="fieldcontain"> 
        @Html.PasswordFor(m => m.Password, new {placeholder = Model.PasswordDisplay}) 
    </li> 
 
    <li data-role="fieldcontain"> 
        @Html.LabelFor(m => m.RememberMe) 
        @Html.CheckBoxFor(m => m.RememberMe) 
    </li> 
 
    <li data-role="fieldcontain"> 
        <input type="submit" value="Log in" /> 
    </li> 
</ul> 
} 

Kodexempel  3MVC Razor-kod för inloggningen 
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Back-end 

Inloggning 

Inloggningen till bokningssystemet använder Identity som beskrevs tidigare och fungerade 

lika effektivt här.  

Kodexempel  4 visar hur inloggningen fungerar och består av flera intressanta delar. 

Användaren autentiseras genom att använda Identity som söker efter användaren baserat på 

användarens inmatning. Den bakomliggande funktionaliteten kontrollerar även om 

inmatningen innehåller består av skadlig kod, till exempel för SQL-injektion eller XSS-

attacker, som beskrevs i det tidigare kapitlet 4.3 Skydd mot vanliga attacker.                                                                                                                                                                                                                                         

Om inmatningen var korrekt används tekniken Forms Authentication [15], som beskrivs i det 

tidigare kapitlet 4.2.1 Forms Authentication, för att behålla användaren inloggad i en viss tid, 

även om applikationen stängs av. Efter det används rollhanteringen som beskrevs i förra 

avsnittet för att dirigera användaren till rätt sida. Det är även värt att kommentera taggen 

[ValidateAntiForgeryTokenAttribute] som är en inbyggd metod för att skydda mot så kallade 

CSRF-attacker som beskrivs i tidigare i kapitlet 4.3.3 CSRF-attack. 

Förardel 

Förardelen skapades som en egen del i bokningssystemet. Förare kan se och boka kommande 

körningar och styra över sitt arbetsschema.   

 

 

[AllowAnonymous] 
[HttpPost] 
[ValidateAntiForgeryToken] 
public ActionResult Login(LoginModel model, string returnUrl) 
{ 
    if (!ModelState.IsValid) return View(model); 
 
    var dbHelper = new DatabaseHelper(); 
    var user = dbHelper.FindUserByEmail(model.Email, model.Password); 
 
    //user was found => correct login 
    if (user != null) 
    { 
        //Gets the next page based off the user's role. 
        string actionName, controllerName; 
        RolesHelper.GetPageForUser( 
            dbHelper.GetRoles(user.Id), out actionName, out controllerName); 
        UserHelper.SaveUserToSession(user.Id); 
 
        //Create authentication cookie with user role. 
        CreateAuthenticationCookie(user.Id, controllerName, model.RememberMe); 
 
        return RedirectToAction(actionName, controllerName); 
    } 
    //incorrect login. 
    ModelState.AddModelError("", "Fel e-postadress eller lösenord"); 
    return View(model); 
} 

Kodexempel  4 Kod för inloggningen. 

[Authorize(Roles = RolesHelper.DRIVER_ROLE + "," + RolesHelper.ADMIN_ROLE)] 
public class DriverController : Controller 

Kodexempel  5 Kod för autentisering av behöriga användare. 
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Kodexempel  5 visar hur Forms Authentication används i praktiken faör att begränsa åtkomst 

till delar av systemet. Forms Authentication skapar ett Identity-användarobjekt, samma objekt 

som används vid inloggningen, där information om användaren lagras. Den bakomliggande 

funktionaliteten [15] kontrollerar därefter om användarobjektet är  

1. Autentiserad, kontrolleras med hjälp av inloggningscookie, 

2. Är medlem i den definierade rollen.  För Kodexempel  5 definieras rollerna ”förare” 

och ”administratör”. 

Om båda kraven uppfylls anses användaren behörig och ges åtkomst till sidan. I det här fallet 

är det till förarens del, där enbart förare och administratörer har tillgång och för anonyma 

användare visas ett felmeddelande.  

Bokning 

Bokningsdelen av förarnas gränssnitt är kopplat mot en huvudkalender i Google Calendar 

som används med dess tillgängliga API. När bokningsmenyn laddas hämtas körningar för den 

inloggade föraren och visas i en lista tillsammans med antalet körningar som föraren saknar. 

Bokningshanteringen består av 

 Skapande av nya bokningar. 

 Hämtning av tidigare bokningar. 

 Ändring på befintlig bokning: 

o Uppdatering av en boknings status. 

o Flytta bokning till ett annat datum. 

o Borttagning av en bokning. 

 

När en förare försöker skapa en ny bokning påbörjas en process. Processen inleds med att 

kontrollera om föraren har lediga bokningar kvar vid det valda tillfället. Det kontrolleras 

genom att hämta förarens arbetsschema för den valda dagen. Hämtningen av arbetsschemat 

kollar om föraren har en schemaavvikelse för datumet och väljer i så fall dess värden. Om 

ingen avvikelse hittas används förarens vanliga arbetsschema. Förarens tidigare bokningar för 

det valda tillfället hämtas och jämförs med antalet bokningar föraren har angivit i sitt schema 

som hämtades tidigare. Om föraren redan har maximalt antal bokningar för valt tillfälle 

avbryts bokningsprocessen. Om föraren däremot har lediga bokningar kvar fortsätter 

processen med att skapa bokningen. Bokningen läggs till i huvudkalendern och en 

bokningslogg sparas i databasen. Kundens e-postadress läggs till i bokningen och får ett 

bekräftelsemeddelande om att en bokning skapats. 

 

Hämtningen av bokningar används med angivet datum och om det är för-eller-eftermiddag. 

Processen går sedan igenom framtida bokningar och filtrerar ut bokningar som inträffar vid 

det angivna tillfället och returneras.  

 

Alla typer av förändringar på befintliga bokningar består av en liknande process som 

använder Google Calendar API för att utföra ändringar i huvudkalendern. För uppdatering av 

en boknings status uppdateras bokningseventet i kalendern med den nya statusen. Det går till 

genom att hämta eventet med hjälp av Google Calendar API, ändring av eventets status och 

sedan uppdatering av eventet med samma API. Uppdateringen påverkar både kalendern för 

föraren och för kunden. Flytt av en boknings datum fungerar likartat. Istället för att ändra 

bokningseventets status ändras datumet och uppdateras i kalendern. Vid borttagning av en 

bokning används funktionalitet i Calendar API för att ta bort event.  

Schemahantering 

Förarnas arbetsschema styrs i en annan sida där förarens aktuella schema läses från databasen 
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med Entity Framework. Förutom det vanliga schemat, som anger hur många körningar som 

ska avklaras på för-och-eftermiddag, så finns det även schemaavvikelser som beskriver 

temporära avvikelser från det vanliga schemat som även beskrevs tidigare. 

Schemahanteringen består av två primära händelser: 

 Hämtning av förarens arbetsschema. 

 Sparande av förarens arbetsschema. 

 Skapande av ett standardschema. 

Hämtning av förarens arbetsschema består av en process med värden för ett datum och en 

förare. Processen inleds med att kontrollera om det finns schemaavvikelser för det angivna 

datumet och angiven förare. Då avvikelser hittas används dess värden och annars används det 

vanliga arbetsschemat för det angivna datumets veckodag och angivna föraren. 

Schemaavvikelser har med andra ord alltid högre prioritet än det vanliga arbetsschemat.  

Processen avslutas sedan med att returnera schemat för datumet och föraren. Bokningsdelen 

använder den här funktionaliteten för att beräkna hur många bokningar för en förare som 

fattas vid varje tillfälle. 

 

Om ändringar utförs i gränssnittet för arbetsschemat påbörjas en process för dess sparande till 

databasen. Om föraren uppdaterade sitt vanliga arbetsschema itereras varje veckodag och 

uppdateras i databasen med de nya värdena. Om föraren däremot angav en schemaavvikelse 

påbörjas en annan process. Processen itererar alla givna dagar och för varje dag kontrolleras 

det om det redan finns avvikelser för den aktuella iterationens datum. Tidigare skapade 

avvikelser uppdateras för de nya värdena. Om det inte fanns någon avvikelse sedan tidigare 

kontrolleras om föraren utförde en ändring på iterationens aktuella datum, så avvikelser enbart 

sparas då det är faktiska ändringar. Det kontrolleras genom att jämföra den aktuella 

iterationens schemavärden med förarens vanliga arbetsschema. Om schemavärdena är 

avvikande läggs de till i databasen för schemaavvikelser. 

 

Schemahanterings sista funktionalitet är att skapa ett standardschema för en given förare. Den 

processen går till genom att iterera alla veckodagar och spara ett fördefinierat värde för varje 

veckodag. Vardagar och helger hanteras separat så förare inte tilldelas bokningar på helger. 

Administrationsdel 

Administrationsdelen är den andra delen av bokningssystemet där administratörer har tillgång 

till hantering av förare via ett register och visande av statistik avseende körningar och kunder. 

Förarregister  

Administratörernas förarregister är kopplat mot databasen där alla befintliga förare hämtas 

och presenteras. Förarregistret består av tre huvudsakliga funktioner: 

 Visning av och möjlighet för ändringar i förares personliga uppgifter. 

 Skapande av nya användare: 

o Ny förare. 

o Ny administratör. 

 Borttagning av befintliga förare. 

 

Den första delen visar en förares personliga uppgifter och tillåter ändringar av uppgifterna. 

Informationen hämtas från databasen och tillåter för ändringar i varje informationsdel, till 

exempel för en förares e-postadress. Vid uppdatering av information hämtas först vald förare 

ur databasen. Detta medför att ändringar kan utföras på just den valda föraren. Processen 

fortsätter med att skriva över den personliga informationen med den uppdaterade 

informationen och avslutas med att spara ändringarna i databasen. 
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För skapandet av nya användare återanvänds delar från detaljvisningen som beskrevs ovan 

med ett tillägg för alternativ om den nya användaren ska skapas som en administratör eller 

som en förare. Processen för skapandet börjar likadant för båda alternativen. För att den 

nyskapade användaren ska kunna logga in automatgenereras ett personligt lösenord som 

sedan används för att tillsammans med den inmatade informationen skapa en ny användare. 

Den bakomliggande funktionaliteten för skapandet av nya Identity-användare kontrollerar om 

alla nödvändiga fält, så som namn och e-postadress, är ifyllda och en kontroll om e-

postadressen är unik. Om användaren skapas utan problem kollar processen på det inmatade 

alternativet för användarens roll. För förare läggs användaren till i förarrollen och tilldelas ett 

standardarbetsschema. Processen för standardschemat beskrevs tidigare och går ut på att 

tilldela ett schema med alla veckodagar med fördefinierade värden. För alternativet 

administratör läggs användaren bara till i administratörsrollen. Den skapade användaren har 

därefter åtkomst till bokningssystemets och alla dess funktioner. 

 

Förarregistrets sista funktionalitet är borttagning av befintliga förare. Processen börjar med att 

söka efter vald förare i databasen och fortsätter med att ta bort användaren om den hittas. 

Föraren tas då bort från databasens tabeller. Då alla förare har minst ett arbetsschema och 

eventuellt schemaavvikelser måste även de tabellerna hanteras. Båda schematabellerna 

refererar till användartabellen, och borttagning av en användare kan därför skapa problem i 

schematabellerna på grund av denna koppling och schematabellernas beroende av 

användaren. Den bakomliggande funktionaliteten ser därför att schematabellerna är 

implementerade med ”cascade-delete” och tar därför automatiskt bort alla schemavärden som 

refererar till den borttagna föraren. 

Statistik 

Administratörers andra del är att se statistik över kunders och förares bokningar. Loggar över 

alla tidigare bokningar hämtas från databasen och sammanställs för att visa bokningar vid ett 

visst datum och bokningar för alla veckodagar. Förutom att visa statistik över enskilda företag 

och förare finns visning för totala körningar för alla företag eller alla förare. Statistikdelen var 

ett mjukt krav och utfördes då tid fanns över. Delen skulle från början enbart visa statistik 

avseende kunder men utbyggdes för att visa förare med.  

 

Statistikberäkningen är implementerad som så att alla bokningsloggar hämtas från databasen 

och filtreras på det valda företaget eller valda föraren. Loggarna grupperas sedan ihop till en 

lista i en lista på bokningars startdatum alternativt för startdatumets veckodag. Den yttre listan 

består då av alla startdatum respektive veckodagar som förekom. Den inre listan innehåller 

alla bokningar som utfördes på just det datumet respektive veckodagen.  Den yttre listan 

itereras sedan för att ta fram värden till en graf. Grafens x-värde tilldelas värdet av det 

aktuella startdatumet respektive veckodagen och y-värdet tilldelas antalet inre listobjekt, 

vilket motsvarar antalet bokningar för det aktuella startdatumet respektive veckodagen. Sedan 

skapas en graf med hjälp av inbyggd graffunktionalitet i ASP.NET  med beräknade x-och-y-

värden. 

5.3 Optimeringar 

Projektet hade som syfte att skapa ett effektivt och enkelt bokningssystem. Systemet 

genomgick därför ett antal optimeringar för att förbättra och snabba upp användningsflödet.  

En enklare analys utfördes på systemets användande där det märktes att databasanvändningen 

var den som tog upp mest beräkningstid och skapade mest användningsfördröjning. En enkel 

förfrågan mot databasen kunde ta upp mot en sekund. Optimeringar utfördes därför på just 
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databasanvändningen med syfte att begränsa antalet databasuppkopplingar. Databasen 

användes i följande syften: 

 Autentisera användare. 

 Hämta användarens roll. 

 Hämta personlig information om aktuell användare. 

 Hämta förarnas arbetsschema. 

 Spara förarnas arbetsschema. 

 Lagra bokningsloggar. 

 Hämta bokningsloggar. 

 Hämta alla förares personliga information. 

 Skapa nya användare. 

Databasen användes varsamt och genomtänkt för alla dessa punkter. Den aktuella 

användarens personliga information ska visas i sidomenyn och kräver en databasuppkoppling 

för att hämta informationen. Detta optimerades genom att hämta informationen enbart en 

gång för att sedan lagra informationen lokalt. För hämtning av förarnas arbetsschema kan 

förarna stega fram fyra veckor. Istället för att skapa en databasuppkoppling och hämta vald 

vecka för varje stegning hämtades alla fyra veckors schema direkt. Det är effektivare att ha en 

databasuppkoppling och sammanställning av fyra veckor än flera databasuppkopplingar men 

sammanställning av en vecka i taget. Vid sparning av förarnas arbetsschema kontrollerar 

systemet om ändringar faktiskt gjort. Detta medför att inga onödiga databasförfrågningar 

utförs där det egentligen inte behövs. Samma princip användes vid administratörernas 

förarregister där förarnas personliga information hämtas och visas. Alla förares information 

hämtas då förarregistret laddas och presenteras som en lista med namn. När administratören 

går in på en förares detaljer återanvänds den tidigare hämtade informationen. Detta medför att 

databasuppkopplingen begränsas till förarregistrets uppstart. 

 

Optimeringar utfördes även utanför databasanvändningen. Informationen om bokningar i 

förarens gränssnitt sammanställs från huvudkalendern och lagras temporärt lokalt så länge 

som möjligt, det vill säga medan informationen är aktuell och medan den finns kvar. Vid 

ändringar för bokningar uppdateras den lokala lagringen för att ständigt vara aktuell. Det är 

effektivare att hämta den sparade informationen än att hämta alla bokningar varje gång.  

5.4 Användartest 

Landauer [23] studerade relationen mellan kognitiv psykologi och interaktionsdesign och 

förklarar vikten av att iterativt utföra användartester. Landauer beskriver att problem i 

designen visas ha självklara lösningar som kan fixas tills nästa iteration. Ett användartest 

utfördes därför under bokningssystemets utveckling där både handledaren på företaget, som är 

utbildad programmerare och besitter kunskap om projektets bakomliggande tekniker, och en 

slutkund av programvaran som inte är lika tekniskt insatt men som slutkund gav insiktsfulla 

kommentarer kring användar-upplevelsen. 

 

Resultatet av användartestet var en behövd omstrukturering inom förardelen. Handledaren 

kom fram till att förarens användningsflöde behöver prioriteras om där användaren tidigare 

först nåddes av en veckomeny för att sedan klicka sig vidare till aktuell dag, till motsatsen där 

användaren direkt kom till aktuell dag och veckoöversikten var istället ett steg bort. 

Användartestet visade även att avklarade körningar behöver kunna markeras som sådana och 

markeras med en visande färg för att åtskilja från icke-avklarade körningar. Dessutom togs det 

fram att det hade blivit problem vid inmatningen i inloggningsskärmen vilket kunde åtgärdas. 

 

Kommentarerna och förändringarna från användartestet implementerades och användarna 
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blev nöjda med den uppdaterade designen. Enligt Landauer [23] princip om iterativa 

användartester utfördes även ett test på en mer slutfärdig version av bokningssystemet. Mer 

om detta användartest i 6.4 Demovisning. 
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6 Resultat 

Det här kapitlet beskriver det färdiga bokningssystemet och går igenom funktionaliteten för 

både administrationsdelen och förardelen. 

6.1 Gemensamt för båda delar 

Bokningssystemet börjar med autentisering via personlig inloggning för att sedan tas till 

användarens del. Inloggade förare dirigeras alltså till deras förardel och administratörer till 

administrationsdelen. Genom hela programmet nås en sidomeny som visar personlig 

information, inställningar, länkar till företaget hemsida och en knapp för att logga ut. För 

förare visas länkar till deras arbetsschema och ändring av personliga uppgifter och för 

administratörer visas länkar till deras förarregister och statistik. Inloggningsmenyn har också 

en sidomeny men består inte av personliga detaljer. Se Figur 13 för en bild över sidomenyn. 

 

Figur 13Sidomenyn för inloggade förare. 

Alla vyer i programmet skapades med eftertanke för att eliminera kodupprepning och 

uppmuntra kodåtervinning. Flera olika vyer i programmet bygger på samma bakomliggande 

kod och funktioner med bara några skilda parametrar. Till exempel en vy som återkommer är 

den för förares uppgifter. Den används på tre ställen totalt, dels på förares sida för att redigera 

personlig information, dels för administratörer detaljerade vy av en förare och till sist för 

administratörers skapande av nya användare. Även schemadelen, som består av ett vanligt 

schema och ett avvikelseschema utöver det, bygger också på kodupprepning och 

gemensamma vyer. Sidopanelen som beskrevs ovanför och som finns på alla sidor bygger 

också på samma princip. Sidomenyn finns tillgänglig i programmets alla sidor och vyer men 

anropas bara på ett ställe i all bakomliggande kod. 
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6.2 Förardelen 

6.2.1 Bokning 

Efter autentisering kommer föraren direkt till aktuell dag där dess kommande och avklarade 

körningar visas. 

 

Figur 14Förarens bokningsmeny och detaljer för en körning. 

Föraren kan direkt se var det fattas körningar och välja att skapa en ny körning eller att se 

detaljer över befintliga. Genom att klicka på en bokning visas en detaljerad vy där föraren 

enkelt kan uppdatera kunden om fordonets status och markera en körning som avklarad. Detta 

utförs genom att stega fram eller bakåt med pilarna i detaljvyn. Föraren kan välja att se en 

överblick över hela veckan och klicka sig in på en dag för att se körningar och detaljer för 

vald dag. Det händer att kunden vill flytta sin bokning och föraren kan därför gå in i en 

boknings detaljer och enkelt flytta bokningen till ett annat datum.  

 

Ett krav på systemet var en snabb åtkomst till skapandet av nya bokningar med effektiv 

inmatning. Det här uppfylldes genom att tillförse en ”Floating Action Button” genom hela 

förardelen som direkt tar användaren till inmatningen för en ny bokning. Knappen syns i 

nedre högra hörnet i Figur 14. Väl vid inmatning användes företagets befintliga koppling mot 

företagsinformation för att hämta företags tidigare sparade fordon. När förare matar in 

kundens information hämtas alltså deras fordon automatiskt och föraren kan enkelt välja 

aktuellt fordon från en lista utan att behöva skriva in informationen själv. Den här kopplingen 

kräver dock att föraren skriver in företagets organisationsnummer, vilket inte är det lättaste att 
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komma ihåg eller effektivaste att skriva in, men är ett krav för att få tillgång till företagets 

fordon. Det går även att mata in nya fordon som då sparas för framtida bokningar. 

Bokningens tidpunkt väljs enkelt med en speciell inmatning för datum och alternativ för 

förmiddag eller eftermiddag. Förare kan även boka åt andra förare och förare väljs som sista 

alternativ längst ned på sidan. Den aktuella föraren väljs som standard. Före bokningen 

skapas kontrollerar systemet om den valda föraren har tillgängliga bokningar kvar vid det 

valda tillfället. Förare kan alltså bara skapa bokningar på tillfällen de har lediga bokningar för. 

Figur 15 nedanför visar hur skapandet av en ny bokning ser ut. 

 

Figur 15Skapandet av en ny bokning. 

6.2.2 Arbetsschema 

Förarna kan styra sitt arbetsschema genom att klicka på dess menyknapp i sidomenyn.  Där 

visas förarens personliga schema dag för dag där föraren även kan utföra ändringar. Förare 

kan välja hur många körningar de ska göra varje för och eftermiddag. För avvikelser kan 

föraren utföra förändringar en månad framåt genom att stega framåt och bakåt veckovis. 

Alternativt kan ett specifikt datum väljas för att till exempel välja bort körningar på 

kommande högtider. 
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Figur 16 Förares arbetsschema och avvikelser från det vanliga schemat. 

Figur 16 visar menyerna och hur de används för att ställa in förarens schema. Här ändras 

schemat flera månader framåt, mer specifikt på julafton, för att välja bort körningar då. Värt 

att notera att föraren även här har en tydlig väg till både aktuell dag och veckoöversikten 

genom knapparna längst ner på sida och även till skapandet av en ny bokning. 

6.3 Administrationsdelen 

6.3.1 Förarregister 

Efter autentisering kommer administratörer direkt till förarregistret där alla befintliga förare 

listas. Administratören kan därifrån välja att se detaljer eller uppdatera information genom att 

välja en förare. Det finns även åtkomst till skapandet av nya användare och borttagning av 

befintliga. Figur 17 nedan visar en bild på förarregistret och detaljvyn för en vald förare. 
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Figur 17Administratörers förarregister och detaljer om en vald förare. 

6.3.2 Statistik 

Administratörers andra del är visning av statistik för kunders och förares bokningar. 

Statistikdelen visar alla företag med tidigare bokningar och administratören kan välja att 

antingen se statistik för ett enskilt företag eller totalt för alla. Genom att klicka vidare visas 

först en summering av företaget och sedan en graf över antingen företagets antal bokningar 

för datum eller ett diagram över antal bokningar för alla veckodagar. Administratören kan 

alltså tydligt se vilka dagar som är mest populära och minst populära. Statistik för förare 

fungerar på samma sätt. Statistikdelen är också välgenomtänkt och skapad med 

kodupprepning i tanken och de åtta olika statistikdelarna är egentligen samma vy med bara 

lite olika parametrar. 
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Figur 18Statistik för förarnas bokningar och detaljer för en vald förare. 

Figur 18 visar hur statistiken kan se ut för en förare. Grafen visar antalet bokningar för varje 

veckodag. Här är det tydligt att fredagar och söndagar är de vanligaste dagarna för den här 

föraren att utföra körningar.  

6.4 Demovisning 

En demovisning av det fullständiga bokningssystemet utfördes i slutet av projektet inför 

samma personer som i det första användartestet som beskrevs tidigare. Varje del visades och 

förklarades och den anställde fick prova på systemet. Företaget ansåg sig nöjda med 

bokningssystemet och såg god potential för vidareutveckling. Handledaren tog upp en 

förfrågan att skapa om hela deras befintliga system, för både bakomliggande företagssystem 

och kundens program, till detta bokningssystem. Handledaren och den anställde kom även 

med diverse mindre synpunkter på systemet som sedan implementerades. Den anställda hade 

god insyn på hur det dagliga arbetet fungerar och kunde därför finna saknad funktionalitet 

som uppfanns under användning, som att flytta en bokning till ett annat tillfälle. Synpunkterna 

skulle helst ha tagits fram tidigare under den initiala kravbeskrivningen eller senare under det 

första användartestet. Demovisningen fungerade bra för att visa bokningssystemets faktiska 

goda användbarhet och dess potential.  

6.5 Betydelse för Moridge 

Projektets syfte var att ta fram ett bokningssystem som gör det enklare att administrera 

verksamheten och som effektiviserar förarnas arbete. Det färdiga bokningssystemet kan 

leverera på dessa punkter och kan underlätta arbetet för företaget. Bokningsdelen gör att 

förares tid kan optimeras där mindre tid spenderas på onödiga detaljer och fler bokningar kan 



 

  37 (42) 

utföras. Där företaget tidigare behövde anteckna bokningsdetaljer på papper och sedan föra in 

det i datorsystemet sköts det nu direkt via mobilen. Detta tillsammans med den förbättrade 

administrationsdelen och statistikvisning kan vara ekonomiskt gynnande för företaget. Den 

effektiviserade bokningshanteringen kan även leda till ett mindre stressfullt arbete för förare 

vilket är gynnsamt. 
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7 Diskussion 

7.1 Uppfyllande av projektets krav 

Projektet bestod av hårda och mjuka krav på bokningssystemet och på projektets process. De 

hårda kraven bestod av att utveckla ett fungerande bokningssystem med förardel och 

administrationsdel och kontinuerlig versionshantering av all kod. Alla hårda krav för både 

systemet och projektet uppfylldes med goda resultat. De mjuka kraven var att tillförse statistik 

avseende körningar och kunder samt utbyggnad av logghantering. Dessa krav diskuterades 

inte med företaget och hade låg prioritet och skulle utföras vid eventuell extra tid. 

Statistikdelen togs fram och hade dessutom visning för förare, vilket inte var med som krav 

från början. För att tillförse data till statistiken loggades alla bokningar i databasen. Det andra 

mjuka kravet med logghantering hade lägst prioritet och skapades bara delvis för loggningen 

av alla bokningar.  

Projektet utfördes på ett önskvärt sätt utefter krav från företaget och en bestämd tidsplan som 

följdes. Projektet bestod av en givande planeringsfas som utformade det slutfärdiga systemet 

avseende både design och bakomliggande implementation och säkerhetsanordningar. En 

händelse som hade stor påverkan på utvecklingen var det användartest som utfördes och som 

bidrog med vettiga kommentarer och genomförbara förändringar. Att ha användartestet 

tidigare under projektets process vore emellertid mer önskvärt just då synpunkterna bestod av 

viktiga synpunkter som förändrade stora delar av bokningssystemet.  

7.2 Speciella resultat och slutsatser 

Projektet bestod av att utveckla ett helt nytt system som uppfyllde företagets krav. Det fanns 

få krav på själva genomförandet vilket gav stor frihet men även mycket ansvar. Utvecklingen 

bestod av självständig systemutveckling från krav till slutfärdigt system och det är därför 

uppskattande att företaget var väldigt positiva över bokningssystemet resultat. Projektet 

använde dessutom flera personligen nya tekniker och verktyg vilket ledde till positiv 

personlig utveckling och påvisar förmågan att utveckla program.  

7.3 Projektets utvecklingspotential 

Företagets positiva syn på bokningssystemet visar att systemet faktiskt kan vara användbart 

för deras verksamhet. Utvecklingen bestod av ett ständigt tänk på användbarhet och 

kodningen utfördes därför med omsorg och genomtänkt kod. All kod är uppdelad i relevanta 

klasser med kommentarer för att beskriva all funktionalitet, vilket uppmuntrar 

vidareutveckling. Handledaren på företaget kom i kontakt för att höra om en vidareutveckling 

av bokningsprojektet kunde utföras efter avslutat examensarbete vilket påvisar projektets 

goda utvecklingspotential.  

7.4 Reflektion kring eget lärande 

Före detta projekt så hade jag ytterst lite erfarenhet av både utveckling för mobila enheter och 

för webben med alla dess tekniker. Jag har i och med detta projekt lärt mig mycket om både 

dessa tekniker och även att utveckla ett färdigt system åt en slutkund.  

7.4.1 Kunskap och förståelse 

Den inledande planeringen och teoretiska fördjupningen inom användargränssnitt och 

databasdesign var välbehövd och gav goda teoretiska kunskaper som praktiserades i den 

faktiska utvecklingen. Projektets användande av ASP.NET och jQuery Mobile för 

utvecklingen, Google Calendar API för kommunikation med huvudkalendern och 
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databassystem med Microsoft SQL Server och Entity Framework påvisar med det goda 

resultatet kunskaper om dessa kontemporära tekniker. 

7.4.2 Färdighet och förmåga 

Genom projektets två välformulerade datatekniska problem uppsöktes vetenskaplig 

information från flera olika decennier och källor som användes för utvecklingen. Det första 

problemet relaterar till användargränssnittet med inriktning på mobila enheter. 

Informationssökningen bestod av att söka upp vettiga böcker och artiklar som handlade om 

just detta. Boken skriven av Mendoza [8] användes som grund för planeringen av designen. 

När det kom till mer detaljinriktade delar användes de idag ledande 

mobiloperativsystemtillverkarna, Apple och Google, handböcker för design [10][22]. Dessa 

användes för att skapa diverse komponenter på optimalt vis, till exempel ikoner som beskrevs 

i det tidigare avsnittet Ikoner och etiketter. För just ikoner användes även en vetenskaplig 

studie [21] som analyserades och vars slutsats tillämpades. För det andra problemet, som 

handlade om säkerhet och inloggningshantering, blev resultatet bland annat att en Amerikansk 

nationell säkerhetsstandard för kryptografisk algoritmer implementerades i databasen [13]. 

Genom en ständig användning av tidsplanen kunde bokningssystemet färdigställas i god tid 

och projektets avslutande veckor kunde bestå av testning och demovisning inför företaget 

samt större fokus på rapportskrivningen.  

7.4.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Projektets syfte var att ta fram ett bokningssystem som gör det enklare att administrera 

verksamheten och som effektiviserar förarnas arbete. Det färdiga bokningssystemet kan 

leverera på dessa punkter och kan underlätta arbetet för företaget. Bokningsdelen gör att 

förares tid kan optimeras där mindre tid spenderas på onödiga detaljer och fler bokningar kan 

utföras. Där företaget tidigare behövde anteckna bokningsdetaljer på papper och sedan föra in 

det i datorsystemet sköts det nu direkt via mobilen. Detta tillsammans med den förbättrade 

administrationsdelen och statistikvisning kan vara ekonomiskt gynnande för företaget. Den 

effektiviserade bokningshanteringen kan även leda till ett mindre stressande arbete för förare 

vilket är gynnsamt.  

 

När det kom till utvecklingens process behölls en ständig kontakt med företaget för att 

tillförse uppdateringar och mottagning av synpunkter. Den inledande designskissen 

diskuterades med handledaren på företaget innan den blev implementerad och 

bokningssystemets slutanvändare testade programmet och vars kommentarer togs hand om. 

Bokningssystemet publicerades dessutom ständigt på webben under hela processen så 

företaget kunde följa utvecklingen. 
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Bilaga 1 – Jämförelse av två applikationer 

 

Figur 19 Bild över applikationen Groceries och visar tilläggning till inköpslista. 
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Figur 20 Bild över den andra applikationen med mer funktionalitet och otydligare användande 

 



 

 

Appendix 

Appendix 1 Bokningssystem – Användarmanual 

Den här manualen beskriver hur bokningssystemet används och hur diverse uppgifter utförs. 

Innehållsförteckning 
START – INLOGGNING ........................................................................................................ 2 

FÖRARE – BOKNINGAR ...................................................................................................... 3 

FÖRARE – BOKNINGSDETALJER OCH STATUS  ......................................................... 4 

FÖRARE – NY BOKNING ..................................................................................................... 5 

FÖRARE – VECKOÖVERSIKT ........................................................................................... 6 

FÖRARE – SIDOMENYN ...................................................................................................... 7 

FÖRARE – SCHEMA  ............................................................................................................. 8 

FÖRARE – SCHEMAAVVIKELSEFÖRARE – SCHEMA  ............................................... 9 
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Start – Inloggning 

 

Bokningssystemet startsida är en inloggningsskärm där behöriga förare och administratorer 

kan logga in med sin e-postadress och personligt lösenord. Efter inloggningen dirigeras 

användaren till sin del. Förare hamnar vid sin förardel med dagens bokningar och 

administratörer vid deras förarregister. De olika rollerna har olika behörighet där förare är 

begränsade till sin förardel medan administratörer har åtkomst till samtliga sidor och 

funktioner.  

 

Autentiseringen sparas efter inloggning och användaren behöver inte skriva in sin information 

vid framtida besök. 
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Förare – Bokningar 

 

Inloggade förare hamnar vid denna sida som visar dagens kommande och avklarade 

bokningar. Här kan föraren se alla bokningar och deras status samt om föraren saknar 

bokningar för ett tillfälle. Avklarade bokningar blir markerade med en grå färg för att enkelt 

urskiljas från resten. 

Föraren kan se detaljer om en bokning eller uppdatera en boknings status genom att klicka på 

en bokning i listan.  
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Förare – Bokningsdetaljer och status 

 

Sidan bokningsdetaljer visar detaljer om en bokning och erbjuder uppdatering av bokningens 

status. Körningens status visas i mitten och uppdateras genom att klicka på pilarna . 

Förare kan även ta bort vald bokningen genom att klicka på   
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Förare – Ny bokning 

 

Förare kan skapa nya bokningar genom att klicka på den flytande gula knappen  som 

finns på alla sidor. Här fyller föraren in information om kunden, var fordonet ska upphämtas, 

eventuell meddelande från kunden och till sist när bokningen ska ske.  

 

Kundens fordon hämtas automatiskt efter företagets organisationsnummer har fyllts in. 

Föraren kan även skriva in ett nytt fordon om så önskas.  

 

När bokningen ska ske väljs genom att markera datum i rutan för datum och om bokningen 

sker på förmiddag eller eftermiddag väljs i listan under. 

 

Förare kan även boka åt andra förare. Förare väljs som sista alternativ längst ned på sidan. 

Den aktuella föraren väljs som standard.  
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Förare – Veckoöversikt  

 
Förare kan se en översikt över den kommande veckan genom att klicka på ”Vecka” nere i 

menyn.  

 

Här visas de kommande sju dagarna och hur många bokningar som finns och fattas för varje 

dag. Föraren kan klicka sig in på en dag för att se alla bokningar för den dagen. Den sidan är 

precis som den första sidan som visade dagens bokningar, fast visar istället en framtida dag. 
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Förare – Sidomenyn 

 

Användare kan alltid nå sidomenyn genom att klicka på knappen  uppe till vänster. 

 

Här visas den inloggades personliga information och diverse länkar.  

Föraren kan se och ändra sitt schema genom att klicka på . 

Föraren kan se och ändra sina personliga detaljer genom att klicka på . 

 

Föraren kan även få support och länkas till företagets hemsida samt logga ut från 

bokningssystemet. 
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Förare – Schema 

 
Förare kan se och ändra sitt personliga arbetsschema genom att klicka på sidomenyn och 

sedan klicka på knappen för schemat. 

 

Här visas arbetsschemat dag för dag och hur många körningar som ska utföras vid varje 

tillfälle. Föraren kan ändra sitt schema genom att klicka på en inmatningsruta och skriva in 

önskat värde för vald dag. 

 

 Förare kan även enkelt välja att stänga av eller sätta på alla körningar för varje dagstillfälle 

genom att använda växelknappen i mitten. Genom att stänga av knappen så markerar det att 

föraren inte vill utföra körningar vid valt tillfälle.  

 

Utöver det vanliga arbetsschemat så kan ändringar göras för en viss enskild dag. Denna meny 

nås genom att klicka på uppe i högra hörnet.  
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Förare – Schemaavvikelse 

 

Här kan förare välja sitt schema för en enskild dag i framtiden. Schemat visar varje dag för 

vald vecka och dess datum.  

 

Föraren kan hoppa fram och tillbaka veckovis genom att klicka på pilarna nere på sidan. 

Föraren kan även välja ett specifikt datum genom att klicka på  och välja datumet. 

 

Föraren väljer schemat likt för det vanliga schemat, men här påverkar det bara en enskild dag.  

 

Schemat för avvikelser har alltid högre prioritet än det vanliga arbetsschemat.  


