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Sammanfattning
Cybercom Group AB har en kombinerad säkerhets- och integrations-

plattform kallad CESP, Cybercom Enhanced Security Platform. I CESP 

finns bl.a. en autentiseringstjänst, åtkomstkontroll, loggning och logg-

analys. Det finns även ett webbaserat administrationsgränssnitt för att 

komma åt och administrera tjänsterna.

Examensarbetet har gått ut på att utvärdera och omforma adminis-

trationsgränssnittet för att göra gränssnittet mer enhetligt och lättarbet-

at. Examensarbetet har varit inriktat på att ge utvecklarna ett stöd för 

vidare utveckling med fokus på användbarhet och avslutades med en 

utvärdering mellan den »gamla« och »nya« administrationsportalen. 

Examensrapporten kommer ta upp hela arbetsprocessen indelat 

i dess fyra faser; undersökning, design, implementation och utvärd-

ering.

Examensarbetet har lett till en implementation av en begränsad del 

i en administrationsportal samt en omfattande pappersprototyp som 

visar hur en vidare implementation av administrationsportalen kan se 

ut. Resultatet av utvärderingen visade inte på någon signifikant skill-

nad mellan den »gamla« och »nya« administrationsportalen, detta till 

stor del p.g.a. felaktigt val av utvärderingsmetod som inte var lämpad 

att utvärdera två olika system.

Nyckelord: CESP, MVC, Model-View-Controler, .NET, ASP.NET MVC, 

Pugh-analys, konceptvalsmatris, administrationsgränssnitt, använd-

barhetstester, Lostness, språkstöd, Dependency Injection, Repository

Sammanfattning
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1. Inledning
Under Inledning ges en bakgrund och beskrivning av examensarbetet, dess syfte 

och frågeställning presenteras. Examensrapportens struktur och annan rele-

vant information för läsningen av rapporten ges.

1.1. Bakgrund
Det finns många kritiska datasystem där det är väldigt viktigt att till-

gängligheten är stor men att systemet ändå är skyddad emot intrångs-

attacker. Traditionellt har man säkrat dessa genom att placera dem i ett 

eget internt nätverk, helt eller delvis avskuret från omvärlden. Detta 

har fungerat bra då det effektivt eliminerar alla externa säkerhetshot 

men till följden att det är väldigt svårt att koppla samman olika system 

eller att exponera systemet för externa, legitima, användare.

Cybercom Group AB, hädanefter kallat Cybercom, är ett av Sveriges 

största IT-konsultföretag med runt 900st anställda i Sverige. Koncer-

nens huvudsakliga affärsområde är telekombranchen men är även 

verksamma inom bl.a. Internet- och mobila tjänster, IT-säkerhet samt 

inbyggda system.

CESP, Cybercom Enhanced Security Platform, är utvecklad för att 

möta de behov som uppkommit när t.ex. myndigheter eller företag vill 

samarbeta eller låta deras anställda bli mer mobila. CESP tillhandahål-

ler en autentiseringstjänst och åtkomstkontroll för att göra det möjligt 

för externa användare att på ett säkert och smidigt sätt få tillgång till 

interna system. I systemet finns även loggning och logganalys för spår-

barhet, notifieringar vid uppkomna problem samt hantering av appli-
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kationer spridda över flera datorer och nätverk.[1]

Till CESP finns en webbaserad administrationsportal för att adminis-

trera de olika delarna av CESP. Administrationsportalen har tillsam-

mans med CESP byggts upp och anpassats till kundernas behov och 

betraktas idag som oenhetlig och svår att arbeta med.

1.2. Problemformulering
De olika delarna i administrationsportalen har utvecklats separat och 

i omgångar utan tanke på användarvänlighet eller ett enhetligt gräns-

snitt och arbetsflöde. Liknande funktionalitet i olika delar av adminis-

trationportalen hanteras i många fall helt olika och administrations-

gränssnittet anses inte heller vara estetiskt tilltalande.

CESP skall parallellt med examensarbetet struktureras om hur den 

hanterar organisationer och federationer och det är viktigt att skapa 

en intuitiv design för att underlätta övergången. Med förhoppningar 

att administrationsportalen kan användas i »molnet« måste adminis-

trationsportalen frånkopplas från de underliggande systemen. Det lig-

ger även stora utmaningar i att göra administrationsportalen modulär 

och säker för att möta slutkundernas krav och önskemål.

1.3. Mål
Målet med examensarbetet är att skapa en enhetlig grafisk mall och 

riktlinjer för administrationsgränssnittet samt sätta upp grunden och 

implementera så många delar av administrationsportalen som tiden 

räcker till.

1. Cybercom (2011) Enhanced Security Platform 
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1.4. Frågeställning
Examensrapporten skall ge svar på följande frågor:

1. Vad är det som fungerar dåligt i den »gamla« administrationspor-

talen och vilka delar är det som måste göras bättre?

2. Vilka förändringar i administrationsportalen kan göras för att 

göra denna bättre?

3. Hur kan dessa förändringar implementeras?

4. Blev det bättre med avseende på åsikterna som uppkom under 

undersökningen?

1.5. Direktiv
CESP är skrivet i C# och .NET-plattformen och administrationsportalen 

skall fungera bra tillsammans med det.

Administrationsportalen skall frikopplas ifrån CESP och kommuni-

cera via webbtjänster eller liknande.

Administrationsgränssnittet skall ge ett enhetligt intryck för att det 

ska vara lätt att arbeta med de olika delarna av systemet.

Själva administrationsportalen skall vara byggt i en arkitektur som 

gör det lätt att byta ut hela eller delar av det grafiska gränssnittet för 

att på så sätt kunna göra om administrationsgränssnittet efter slutkun-

dens krav, önskemål och grafiska profil.

1.6. Struktur på examensrapporten

1.6.1. Målgrupp

Målgruppen för denna rapport är programmerare eller studenter i 

slutskedet på en datavetenskaplig utbildning. En viss kunskap i främst 

webbprogrammering men även grundläggande allmän programme-

ring förutsätts.
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1.6.2. Disposition

Examensrapporten är uppdelad efter de faser examensarbetet genom-

gick; undersökning, design, implementation och utvärdering. Inled-

ningsvis ges en bakgrund och beskrivning av examensarbetet följt av 

ett avsnitt för varje fas. Varje avsnitt är uppdelat i teori, metod, genom-

förande, resultat och diskussion för den aktuella fasen. Examensrap-

porten avslutas med diskussion, slutsatser, referenser och bilagor där 

bilagorna även innefattar skärmbilder på dels layoutskisser och den 

»nya« administrationsportalen.

1.6.3. Källhänvisning

I denna rapport kommer källhänvisningen följa Oxfordsystemet vilket 

innebär att källor refereras med en upphöjd siffra, kallad referenssiff-

ra, vilket i sin tur refererar till en fotnot längst ner på sidan.[2] I fotno-

ten skrivs författarens eller hemsidans namn, utgivningsår och titel ut. 

I slutet av rapporten finns en mer omfattande referenslista med bl.a. 

förlag och länkar till använda Internetresurser sorterad i bokstavsord-

ning efter författarens eller hemsidans namn.

Observera att referenssiffran och fotnoten även kan användas för att 

beskriva eller förtydliga något i texten och används inte uteslutande 

för källhänvisningar.

1.7. Källkritik
De böcker som använts är främst böcker som rekommenderats av 

lärare eller utvecklarna på Cybercom eller böcker som använts som 

kurslitteratur i genomförda kurser på Linköpings Universitet. De flesta 

är utgivna av kända förlag med högt anseende som har inriktat sig på 

dator- och utvecklingslitteratur.

I de fall Internetkällor har använts har dessa främst kommit från, 

eller blivit rekommenderade av, respekterade författare som är väl-

2. Magnus Merkel, Ulrika Andersson och Britta Önngren (2010) Lathund för rapport-
skrivning
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kända i .NET sammanhang. Även Internetforum har i viss mån använts 

som resurs där det går att rösta och diskutera fram en bra lösning. Alla 

föreslagna lösningar har blivit granskade och ställda mot andra lös-

ningar för samma problem för att komma fram till den som passar ad-

ministrationsportalen bäst.

Wikipedia har använts som källa för att styrka självklarheter och har 

inte använts när någonting varit oklart. Wikipedia har även använts 

vid sammanställningar av data, t.ex. listor på ramverk och webbläsar-

statistik, där den exakta sanningen inte varit viktig utan snarare sam-

manställningen av alternativ.
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2. Undersökning
Som en första fas undersöktes den befintliga administrationsportalen för att av-

göra på vilka punkter denna skulle göras om.

2.1. Teori

2.1.1. Användbarhet

Tullis & Albert (2008) nämner i boken Measuring the User Experience  

tre texter som beskriver användbarhet;

”the extent to which a product can be used by specified users to 

achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satis-

faction in a specified context of use.”

— ISO 9241-11

”Usability is an approach to product development that incorpo-

rates direct user feedback throughout the development cycle in 

order to reduce costs and create products and tools that meet 

user needs.”

— Usability Professionals’ Association

”After all, usability really just means that making sure that 

something works well: that a person of average (or even below 

average) ability and experience can use the thing – whether it’s a 

website, a fighter jet, or a revolving door – for its intended pur-
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pose without getting hopelessly frustrated.”

— Steve Krug (2000) Don’t Make Me Think

Boken sammanfattar beskrivningarna i tre punkter;

•	En användare är involverad

•	Användaren gör någonting

•	Användaren gör någonting med en produkt, system eller annan sak

Användbarhet handlar alltså om hur människor använder och inter-

agerar med produkter, system eller liknande. Detta tar sig form i en 

mängd olika situationer, inte enbart via applikationer och hemsidor 

på en dator utan även i det alldagliga livet. När det gäller hemsidor 

kan användbarhet beröra t.ex. hur lätt en användare hittar det denne 

söker eller hur snabbt en användare lär sig att använda hemsidan. An-

vändbarhet kan även innebära mer abstrakta aspekter såsom hur till-

talande en hemsida är eller hur lätt det är att återanvända hemsidan 

efter ett uppehåll.

2.2. Metod

2.2.1. Gruppintervju

För att få ett bättre grepp om varför och hur administrationsgräns-

snittet ska göras om, genomfördes en gruppintervju med utvecklarna 

av CESP. Gruppintervjuer, eller fokusgrupper som det även kallas, är 

bland de äldsta sätten att undersöka hur en användare upplever en 

produkt. Gruppintervju går helt enkelt ut på att man samlar en grupp 

personer, vanligtvis 4-12st, och diskuterar igenom problematiken.[3][4] 

Intervjun leds av en moderator som ställer öppna frågor[5] till gruppen 

3. Jonathan Lazar (2001) User-Centered Web Development

4. Mike Kuniavsky (2003) Observing the User Experience: A Practitioner’s Guide to 
User Research

5. Frågor utan svarsalternativ
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som gruppen sedan diskuterar igenom.

Fördelen med gruppintervjuer är att diskussionen blir mer levande 

och organisk samt att gruppmedlemmarna kan stimuleras och inspi-

reras av de övriga gruppmedlemmarna. Nackdelen är att det kan vara 

svårt att få enskilda medlemmars egentliga åsikter och det istället blir 

gruppens åsikter. Det är viktigt att skapa en trygg miljö för diskussio-

nen så att åsikterna kommer fram även ifall t.ex. chefen är närvaran-

de.[6]

Det går även bra att ha flera skilda gruppintervjuer. Det kan t.ex. 

vara olika delar av problematiken som diskuteras eller vara olika geo-

grafiska fokusgrupper. Det resulterar i en större spridning av åsikterna 

och en mer statistisk hållbar analys. 

Det skulle även gå att göra en gruppintervju helt elektroniskt. Förde-

larna med en elektronisk gruppintervju är att det är lättare att samla 

gruppmedlemmar spridda rent geografiskt. Ifall gruppintervjun är 

anonymt så kan fler liberala idéer komma upp. Nackdelen är att mo-

deratorn förlorar till viss del kontrollen över diskussionen och det kan 

finnas begränsningar i att visa sina idéer visuellt och emotionellt.[7]

2.3. Genomförande

2.3.1. Gruppintervju

Gruppintervjun genomfördes under ungefär 2 timmar med 6st av ut-

vecklarna på Cybercom för att få ut deras åsikter av systemet. Utveck-

larna är väl insatta i alla dess brister och styrkor och har dessutom 

nära kontakt med kunder och är väl införstådda i deras problem och 

krav på systemet.

Inför gruppintervjun sammanställdes en lista med de punkter som 

var viktigast att få svar på, dessa finns i bilaga 9.1. Frågor inför grupp-

6. Mike Kuniavsky (2003) Observing the User Experience: A Practitioner’s Guide to 
User Research

7. Jonathan Lazar (2001) User-Centered Web Development
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intervjun (s. 61). Frågorna kan i stort sammanfattas i dessa fyra frågor; 

»Vad fungerar dåligt med det nuvarande administrationsgränssnit-

tet?«, »Vad fungerar bra med det nuvarande administrationsgränssnit-

tet?«, »Hur vill vi att det ska fungera i det kommande administrations-

gränssnittet?« samt »Vilka funktioner i administrationsportalen är 

viktigast?«. Dessa frågor skickades först till handledaren för återkopp-

ling och sedan till fokusgruppen för att de skulle kunna förbereda sig 

och fundera igenom frågorna innan själva intervjun.

Huvudsyftet med gruppintervjun var att få en bättre inblick i vad de 

som är insatta i systemet ansåg vara bra respektive dåligt med syste-

met och kundernas problem och behov. 

Under gruppintervjun skulle även en lista med de viktigaste funk-

tionerna i administrationsportalen prioriteras. Den listan skulle sedan 

ligga som grund i vilken ordning de olika delarna och funktionalitet 

i administrationsportalen implementerades. För att underlätta detta 

hade en lista sammanställts på alla menyposter som finns i den nuva-

rande administrationsportalen och de skisser som skapats innan exa-

mensarbetets påbörjande. Denna lista skrevs ut och klipptes upp till 

lappar, en lapp för varje post, som var enkla att flytta runt och priori-

tera.

2.4. Resultat

2.4.1. Gruppintervju

Gruppen kände starkt att det de behövde mest hjälp med är att få en 

enhetlig design och bra arbetsflöde i administrationsgränssnittet. Pro-

blematiken är att det nuvarande administrationsgränssnittet har vuxit 

fram under många år och av många olika utvecklare vilket har lett till 

att olika delar av systemet ser ut och beter sig helt olika.

Inledningsvis så diskuterades vad som var dåligt med det nuvarande 

administrationsgränssnittet. Flera gånger, i olika former, kom det upp 

att gränssnittet som helhet inte kändes enhetligt. T.ex. så visas felmed-
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delanden och notifieringar olika, det är olika färgsättningar och utse-

ende på meddelande, knappar och formulär. Det är osäkert i vilken 

ordning formulär ska fyllas i eftersom det skiljer sig mellan olika delar 

i portalen.

Därefter tog vi upp vad som faktiskt är bra med systemet. Det kom 

upp att det inte alltid funkar så bra GUI[8]-mässigt men väldigt bra funk-

tionellt. Det kanske inte alltid är så lätt att få gjort det man vill, men när 

det väl är igång så funkar det bra.

För att försöka sammanställa deras önskemål på administrations-

gränssnittet så är det återigen att det ska vara enhetligt uppbyggt. De 

vill ha någon form av mall eller stöd för hur systemet ska uppfattas, 

hur felmeddelanden och notifieringar ska presenteras, hjälptexter och 

strukturen på formulär. 

De har på senare tid blandat in ytterligare tekniker, Silverlight, för 

att på ett enkelt sätt bygga avancerad funktionalitet. Detta har spätt på 

känslan att det inte är enhetligt samt ökat systemkraven för slutanvänd-

aren.

Önskemål om att administrationsgränssnittet ska ha stöd för flera 

språk uppkom också och att detta ska vara valbart. Gränssnittet behö-

ver inte vara »statefull«, dvs. att användaren kan gå fram och tillbaka i 

webbläsaren och systemet fyller i formulären på nytt. Formulär där ett 

eller flera fält inte klarar valideringen ska fyllas i igen. Hjälptexter och 

wizards[9] kan vara till god hjälp för användaren i vissa lägen.

»Tomma sidor«, dvs. sidor som bara existerar för att ge en struktur 

i menyn men inte har någon verklig funktion, bör undvikas. På start-

sidan får det gärna finnas en notifieringsruta med viktiga händelser, 

t.ex. att certifikat snart går ut och måste uppdateras, och det diskute-

ras ifall startsidan kan profileras så den innehåller snabblänkar till de 

olika delarna av systemet beroende på användarens roll.

När det var dags att skapa prioriteringslistan uppkom det återigen 

8. Graphical user interface

9. Guidad navigering i steg, Jennifer Tidwell (2005) Designing Interfaces: Patterns for 
Effective Interaction Design
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att examensarbetet borde fokusera mindre på funktionalitet och data-

modellering och mer på att få ett enhetligt intryck. Prioriteringslistan 

går att hitta i bilaga 9.2. Prioritetslista efter gruppintervjun (s. 62).

2.5. Diskussion

2.5.1. Gruppintervju

Andra typer av användartester innefattar bl.a. individuella intervju-

er eller att moderatorn sitter med användaren när denna testar sys-

temet.[10] I examensarbetet fanns det tyvärr inte möjlighet för direkt-

kontakt med slutanvändarna hos kunderna. Därför genomfördes en 

gruppintervju med utvecklarna eftersom det vore lämpligt att stimu-

lera en diskussion och få ut utvecklarnas tankar och förhoppningar av 

slutsystemet.

Mycket av diskussionen i gruppintervjun handlade kring hur admi-

nistrationsgränssnittet kan eller bör fungera, vi tog även upp väldigt 

specifika och önskvärda funktioner i systemet. Här svävade diskussio-

nen ut ibland till diskussioner om det rent bakomliggande systemet, 

CESP ska parallellt med examensarbetet byggas om för att hantera or-

ganisationer och federationer annorlunda. Även om de diskussionerna 

inte har direkt inverkan på examensarbetet var det ändå bra att låta de 

fortgå då de har stor inverkan på projektet i helhet och något utveck-

larna säkerligen vill diskutera igenom noga.

10. Chalmers (2005) Metod Appendix
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3. Design
Efter undersöknings-fasen var det dags att skissa upp och komma med ett för-

slag hur den »nya« administrationsportalen kan se ut och fungera.

3.1. Teori

3.1.1. Arbetsflöde

Arbetsflödet kallas de steg eller den process en användare går igenom 

för att genomföra något i systemet. Detta innefattar t.ex. vilka länkar 

och knappar en användare klickar på, vilka sidor de besöker och i vil-

ken ordning de fyller i formulär. På samma sätt som det finns oräkne-

ligt med olika sätt ett program eller hemsida kan se ut och struktureras 

finns det väldigt många olika sätt ett arbetsflöde kan struktureras.

För att ett system ska anses var lättarbetat bör det ha ett genomtänkt 

och enhetligt arbetsflöde. Det måste vara lätt och intuitivt för en an-

vändare hur man använder systemet.

3.2. Metod

3.2.1. Arbetsflöde

En metod för utvärdering av olika koncept är konceptvalsmatrisen[11]. 

Den skapades ursprungligen av Stuart Pugh i slutet av 80-talet[12] som 

11. Chalmers (2005) Metod Appendix

12. Don P. Clausing (2001) The Role of TRIZ in Technology Development
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en metod för att utvärdera industriella prototyper och kallas därför ib-

land även för Pugh-analys eller Pugh-metod, men metoden går alldeles 

utmärkt att använda för att utvärdera layoutskisser.

Konceptvalsmatrisen går ut på att man skapar en matris över kon-

cepten och kriterierna som är viktiga att konceptet uppfyller. Kriteri-

erna kan även viktas för att på så sätt göra större inverkan på resulta-

tet, ju viktigare kriteriet är desto högre vikt får det. De olika koncepten 

utvärderas därefter emot ett referenskoncept för att avgöra om kon-

ceptet är bättre, sämre eller likvärdigt med referenskonceptet. Utvär-

deringen kan sedan sammanställas till ett betyg beroende på hur kon-

ceptet ställde sig till referenskonceptet samt poäng på hur det ställde 

sig emot viktningen.

3.3. Genomförande

3.3.1. Design

För att få inspiration till den övergripande layouten på administra-

tionsgränssnittet så undersöktes befintliga administrationsgränssnitt i 

publikt tillgängliga system. Detta gjordes via en sida[13] där man direkt 

i webbläsaren kan testa en stor mängd öppen-källkods CMS. CMS står 

för Content Management System och syftar på de system som hante-

rar information på hemsidor (t.ex. tidningar, bloggar osv.). Det pas-

sar sig särskilt bra att undersöka just CMSer eftersom det finns en stor 

bredd av CMSer som är fokuserade på olika områden och därmed få 

stor spridning av layouter, samt att nästan alla CMS har ett administra-

13. http://php.opensourcecms.com/

Kriterier Vikt Stanna i sängen Stanna hemma Gå ut

Frisk luft 3 0 0 +1

Motion 2 0 +1 +1

Ansträngande 1 0 -1 -1

Summa 0 0 1

Viktad summa 0 1 4

Tabell 1: Exempel på konceptvalsmatris där “Stanna i sängen” är referenskoncept

http://php.opensourcecms.com/
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tionsgränssnitt.

Med dessa som inspiration så skapades olika huvudlayouter som 

presenterades för utvecklarna på Cybercom och varje person fick en 

röst att lägga på sin favorit.

3.3.2. Arbetsflöde

Genom att på liknande sätt som för valet av layout leta inspiration 

bland befintliga lösningar identifierades arbetsflöden i CMSer som 

återkommer flitigt.

Dessa arbetsflöden modellerades i en pappersprototyp och utvärde-

rades sedan i en konceptvalsmatris. Till konceptvalsmatrisen definie-

rades ett flertal kriterier vilka viktades efter hur viktiga de ansågs vara 

för administrationsgränssnittet. 

3.4. Resultat

3.4.1. Design

Undersökningen visade att det finns ett fåtal huvudlayouter med en 

flertal varianter. Några administrationsgränssnitt hade en centrerad 

layout med toppmeny medan andra hade en fullbreddslayout med en 

vänstermeny. Det är väldigt ovanligt med fullbreddslayout på Internet, 

då det är väldigt svårt att anpassa för flera upplösningar, men eftersom 

det är ett administrationsgränssnitt med väldigt begränsad och styrd 

användargrupp är det mer accepterat med en fullbreddslayout.

Med detta som grund så skapades 12 st olika huvudlayouter som pre-

senterades för utvecklarna på Cybercom. Där framkom det att de inte 

alls gillade fullbreddslayouten med vänstermeny utan önskade en cen-

trerad med toppmeny. Utvecklarna fick rösta och de två layouter med 

flest röster valdes för vidare utveckling (se figur Figur 1: Layoutskiss #5 

som fick fem röster (s. 16) och Figur 2: Layoutskiss #1 som fick tre röster 

(s. 16)).

Det beslöts att gå vidare med layoutskiss #5.
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Figur 1: Layoutskiss #5 som fick fem röster

Figur 2: Layoutskiss #1 som fick tre röster
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Figur 3: Arbetsflödet - Ny sida

Figur 4: Arbetsflödet - Överst på sidan

Figur 5: Arbetsflödet - I sidan

Figur 6: Arbetsflödet - Överdrag
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3.4.2. Arbetsflöde

Följande fyra arbetsflöden identifierades som frekvent återkommande.

3.4.2.1. Ny sida

För varje operation så laddas en ny sida enbart för den funktionali-

teten. T.ex. om användaren vill lägga till ett objekt i en lista så laddas 

en ny sida med enbart ett formulär för att skapa ett nytt objekt. När 

användare väljer att spara objektet så laddas sidan med listan på nytt 

med det nya objektet i listan. Se Figur 3: Arbetsflödet - Ny sida (s. 17)

3.4.2.2. Överst på sidan

För varje operation så placeras kontrollerna överst på sidan. T.ex. om 

användaren vill lägga till ett objekt i en lista så placeras ett formulär 

för att skapa ett nytt objekt överst på sidan, eller åtminstone över själ-

va listan. När användaren väljer att spara objektet så försvinner for-

muläret igen och objektet visas i listan. Se Figur 4: Arbetsflödet - Överst 

på sidan (s. 17).

3.4.2.3. I sidan

För varje operation så placeras kontrollerna i sidan där de är eller för-

väntas placeras efter operationen. T.ex. om användaren vill lägga till 

ett objekt i en lista så placeras ett formulär i botten av listan. När an-

vändaren väljer att spara objektet så försvinner formuläret och objek-

tet visas i listan. Se Figur 5: Arbetsflödet - I sidan (s. 17).

3.4.2.4. Överdrag

För varje operation så placeras kontrollen över hela sidan, ofta med 

mörkt överdrag över själva sidan. Kontrollen tar total fokus och hin-

drar användaren att fortsätta innan den tar ställning till kontrollen. 

T.ex. om användaren vill lägga till ett objekt i en lista så visas ett formu-

lär centrerat mitt på sidan. När användaren väljer att spara objektet så 

försvinner formuläret och objektet visas i listan. Se Figur 6: Arbetsflö-

det - Överdrag (s. 17).
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Det framkom att det är väldigt svårt att hitta ett arbetsflöde som ute-

slutande går att använda i alla lägen och eftersom enhetlighet var en 

av de viktigaste kraven var detta högt viktat. Det är i princip endast det 

arbetsflödet där varje formulär placeras på en egen separat sida som 

går att genomföra i alla lägen.

Det påpekades att listningen av objekt inte alltid innehåller alla vär-

den och information om ett objekt varvid arbetsflöden »i sidan« inte 

skulle fungera.

Det beslutades att fortsätta arbetet med att implementera arbetsflö-

det som byter sida för att eventuellt senare utvärdera och möjligtvis 

byta arbetsflöde.

3.5. Diskussion

3.5.1. Arbetsflöde

Att utveckla med ett arbetsflöde med planer att senare byta till ett an-

nat arbetsflöde kan anses riskabelt och stor risk att mycket görs i onö-

Kriterier Vikt Ny sida Överst I sida Överdrag

Enhetlig design 5 0 0 -1 -1

Tydligt arbetsflöde 5 0 0 0 0

Standardiserade (fel)meddelanden 5 0 0 0 0

Anpassningsbar layout 5 0 0 0 0

Flerspråkstöd 4 0 0 0 0

Minimera musklick och sidbyten 4 0 1 1 1

Minimera musavstånd 2 0 0 1 0

Nödvändig information alltid synbar 4 0 1 1 0

Inga tomma sidor 3 0 0 0 0

Hjälptexter 2 0 0 -1 0

Lätt att implementera/underhålla 4 0 0 -1 -1

Summa 0 2 0 -1

Viktad 
summa

0 8 -1 -5

Tabell 2: Konceptvalsmatris - Arbetsflöden
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dan. Men det går faktiskt att återanvända nästan alla vyer även för ett 

annat arbetsflöde. Detta genom att formulären är fristående och kan 

enkelt laddas in som en del i ett annat arbetsflöde. På så sätt är det 

ibland nödvändigt att börja med arbetsflödet »byta sida« för att sedan 

integrera det i ett annat arbetsflöde.
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4. Implementation
Den stora delen av examensarbetet gick åt till att implementera de förändringar 

och idéer som kommit upp under design-fasen.

4.1. Teori

4.1.1. Ramverk

Till sin hjälp använder utvecklare ofta ett ramverk för att underlätta 

utvecklingen av nya applikationer. Detta för att i grund och botten krä-

ver oftast liknande applikationer samma funktionalitet, det kan t.ex. 

handla om hemsidor som nästan alltid behöver kopplas upp mot en 

databas och hålla koll på användare[14], eller skrivbordsprogram som 

nästan alltid behöver placera ut knappar och menyer[15]. 

Ett ramverk är en uppsättning färdiga klasser och funktioner vilka 

utvecklaren kan använda för att slippa skriva om samma funktionali-

tet för varje program.

4.1.2. .NET

.NET-plattformen är utvecklad av Microsoft och är därmed starkt 

knuten till Windows-miljön, men det är plattformsoberoende och det 

finns möjligheter att köra .NET på både Mac OS X och Unix/Linux-dist-

ributioner.[16] .NET-plattformen består av ett stort klassbibliotek samt 

14. Wikipedia (2011) Web application framework

15. Wikipedia (2011) Widget toolkit

16. Andrew Troelsen (2007) Pro C# 2008 and the .NET 3.5 Platform
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en CLR[17] vilket är en virtuell exekveringsmiljö i vilket programmen 

exekveras. Program som körs i CLR är alltså inte beroende på vilken 

hårdvara programmet exekveras på utan exekveras av mjukvara som 

tar hand om och tolkar systemanropen.

Det finns många fördelar med att göra så, en av fördelarna är att pro-

grammens olika delar kan skrivas i olika programmeringsspråk eller 

av helt skilda programmeringsgrupper och med hjälp av CLR så sam-

mankopplas de olika delarna. Det underlättar även återanvändningen 

av annan, gammal, kod och bidrar ofta till högre säkerhet då det oftast 

finns färdiga säkerhetsmekanismer. Det finns stöd för .NET i många 

språk där de kanske största är C, C#, C++, Java och Visual Basic.[18]

4.1.3. ASP.NET Web Forms och ASP.NET MVC

Microsoft tillhandahåller idag två olika ramverk för webbutveckling 

till .NET. Det finns ASP.NET vilket kom år 2002 och kallas numera ASP.

NET Web Forms samt ASP.NET MVC vilket kom år 2007.[19] Senaste ver-

sionerna är ASP.NET Web Forms 4.0 vilket kom i april 2010[20] och ASP.

NET MVC 3.0 vilket kom i januari 2011[21].

ASP.NET MVC är som namnet antyder skapat för att användas med 

MVC[22]-designmönstret. ASP.NET Web Forms använder däremot något 

som kallas för code-behind vilket innebär att varje sida är uppbyggt av 

två filer; en som bestämmer utseendet och en som bestämmer logiken. 

ASP.NET Web Forms är alltså mycket hårdare knutet och uppmanar 

inte till återanvändning av kod och uppdelning av åtagande (eng. »se-

peration of concern«) på samma sätt som ASP.NET MVC.

17. Common Language Runtime

18. Jason Bock (2008) .NET Languages

19. Steven Sanderson (2010) Pro ASP.NET MVC 2 Framework

20. Wikipedia (2011) ASP.NET

21. Wikipedia (2011) ASP.NET MVC Framework

22. Model-View-Controller
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4.1.4. MVC

Likt ramverk finns det även återkommande arkitekturer, även kallat 

designmönster, för hur program struktureras upp rent fil- och kod-

mässigt. Ett designmönster som blivit populärt på senare år[23] är MVC, 

Model-View-Controller, vilket separerar data- (modellen, eng. »model«) 

och presentationlagret (vyn, eng. »view«) och introducerar ett mellan-

liggande lager (eng. »controller«). I Pro ASP.NET MVC 2 Frame work 

nämner Steven Sanderson att det finns två typer av modeller; »vy-mo-

dell«, oftast en väldigt enkel modell som främst används för att på ett 

enkelt sätt skicka data till vyer och »domän-modell«, vilket innehåller 

själva datan, operationerna och reglerna som är aktuella i affärslogi-

ken. Översiktligt beskrivet så fungerar MVC på en hemsida traditionellt 

på följande vis;

När en besökare vill hämta en sida så skickar denne en begäran till 

servern. Begäran går igenom en »routning« vilket tolkar begäran för 

att avgöra vilken controller och »action« som ska anropas. Controllern 

i sin tur hämtar in data från modellen (som i sin tur hämtar data från 

ett lagringutrymme) och skickar vidare datan till vyn. Vyn tar emot och 

sammanställer datan. Sammanställningen skickas sedan tillbaka i ett 

svar till användaren.

4.1.4.1. Routning

MVC introducerar routning vilket är något skilt från hur anrop hante-

ras traditionellt på en webbserver. Ett vanligt sätt att anropa och skicka 

23. Steven Sanderson (2010) Pro ASP.NET MVC 2 Framework

Figur 7: Model-View-Controller
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argument till en webbapplikation är att anropa en fil direkt med GET-

variabler, t.ex.:

http://www.example.com/Products.aspx?action=view&id=123

Här anropas alltså filen Products.aspx med argumenten action satt till 

view samt id satt till 123, vilket troligtvis skulle visa information om 

produkten med id 123.

I routning definieras istället varje rutt med segment där varje seg-

ment definierar en parameter. Rutterna definieras olika i olika appli-

kationer, i ASP.NET MVC kan de definieras så här;

routes.MapRoute( 

 "Controller and action with optional ID", 

 "{controller}/{action}/{id}", 

 new { id = UrlParameter.Optional }, 

 new { page = @"\d+" } 

);
Kodexempel 1: Rutt i ASP.NET MVC

Denna rutt definierar i vilken ordning controller, action och id måste 

komma. Id:t är frivilligt men kan endast bestå av siffror. Ovanstående 

exempel i routning skulle i så fall se ut så här;

http://www.example.com/Products/View/123

Fördelen med routning är lättare och mer överskådligt hantering då 

rutterna vanligtvis definieras alla i samma fil. Det går att styra och be-

gränsa i större utsträckning, som i exemplet ovanför att alla id:n bara 

får innehålla siffror. Dessutom så produceras snyggare och mer lätt-

lästa hemsideadresser.

4.1.5. Webbtjänster

För att underlätta kommunikationen mellan olika datorprogram an-

vänds oftast ett publikt gränssnitt som exponerar den funktionalitet 

som finns i det bakomliggande programmet. Detta gränssnitt  kan 

sedan användas av andra anropande program och brukar kallas för 
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API[24]. Det finns flera olika tekniker för att sprida och utnyttja detta 

gränssnitt, på senare tid har webbtjänster blivit allt mer vanligt.

Webbtjänster är helt enkelt hemsidor som kan användas för att an-

ropa funktioner och för att skicka och ta emot data. Ett program anro-

par en speciell URL och får tillbaka utdata ifrån den anropade funktio-

nen. Det har blivit populärt för att det är lätt att göra skalbart samt att 

eftersom det går över HTTP-protokollet är det lätt att kringgå jobbiga 

brandväggskonfigurationer. 

Det används idag främst två olika metoder för detta, SOAP och REST, 

vilka jobbar på lite olika sätt. SOAP utbyter funktionsanrop och data 

genom att anrop och svar skickas i XML-formatet. REST däremot an-

vänder HTTP-headers för att avgöra vilken operation som ska utföras 

(t.ex. så returneras oftast ett objekt med GET och ett nytt objekt skapas 

med PUT för samma URL) och svarar oftast i JSON-formatet.

4.1.6. Språkstöd

Då ett program eller hemsida lätt kan få en stor spridning och använ-

das av personer av flera nationaliteter är det ibland viktigt att bygga in 

språkstöd för att kunna presentera programmet eller hemsidan i flera 

olika språk. 

Detta brukar kallas för internationalisering och lokalisering, där 

internationalisering är metoden för att förbereda en applikation för 

flera olika språk och lokaliseringen är metoden för att applicera ett 

valt språk på applikationen. I lokalisering innefattar även att anpassa 

t.ex. datum- och valutaformat för det valda språket. I vissa fall används 

termen globalisering för kombinationen internationalisering och loka-

lisering.[25]

4.1.7. Beroenden

Beroenden syftar på de beroenden olika delar av ett system kan ha på 

andra delar av samma eller andra system. Beroenden kan vara olika 

24. Application Programming Interface

25. Wikipedia (2011) Internationalization and localization
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hårt »kopplade«. T.ex. om en användarregistrering är beroende av en 

viss typ av databas för att spara användare eller en installerad mail-

klient för att maila ut uppgifterna så är användarregistreringen hårt 

kopplad, eng. »tightly-coupled«, till sina beroenden. Det kan då vara 

väldigt mödosamt, om inte omöjligt, att t.ex. byta ut databasen. En an-

vändarregistrering som kan använda vilken databas som helst, eller 

skicka ut uppgifterna på godtyckligt vis är löst kopplad, eng. »loosly-

coupled«, till sina beroenden. 

Boken Code Complete av Steve McConnell nämner tre mått på bero-

enden;

•	Storlek: Antal kopplingar emellan de olika delarna. En funktion 

som har 2st parametrar är lösare kopplad än en funktion med 22st 

parametrar.

•	Synlighet: Hur synlig kopplingen är mellan de olika delarna. Boken 

menar att det är mycket synligare att skicka data som in- och ut-

parametrar än att klasser kommunicerar med någon obskyr del av 

den global datan.

•	Flexibilitet: Hur lätt det är att byta ut olika delar. Idealiskt vore om 

delarna byttes ut lika lätt som man byter en USB-sticka och helst 

inte så jobbigt att det krävs tenn och en lödkolv.

4.1.7.1. Dependency Injection

Ett sätt att åstadkomma löst kopplade beroenden är »dependency in-

jection« (eng. för beroende injektion, kallas ibland även för IoC[26]). Det  

bygger på att beroendet deklareras med t.ex. ett interface som sedan 

tilldelas en implementation med hjälp av dependency injection. Det 

finns lite olika sätt att åstadkomma DI, två av de vanligaste är:[27]

26. Inversion of Control

27. Steven Sanderson (2010) Pro ASP.NET MVC 2 Framework
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Setters injection: Beroendet tilldelas med en publik egenskap, se bi-

laga 9.4.1. Dependency Injection med setters injection (s. 64) för pseudo-

kod.

Constructor injection: Beroendet tilldelas i konstruktorn, se bilaga 

9.4.2. Dependency Injection med constructor injection (s. 65) för pseudo-

kod. 

Kort beskrivet så deklareras ett beroende med en intern variabel i 

en klass som medlemsfunktionerna sedan arbetar med, istället för att 

initialiseras i varje funktion. Med setters injection så tilldelas variabeln 

en implementation med hjälp av egenskaper på klassen och i construc-

tor injection så tilldelas det direkt i klassens konstruktor.

4.2. Metod

4.2.1. Ramverk

För att finna det ramverk som passade bäst för administrationsporta-

len genomfördes en jämförelse mellan de tillgängliga webbramverken 

i .NET.[28][29]

Innan själva jämförelsen sattes ett flertal kriterier upp på viktig 

funktionalitet för att ramverket skulle passa för administrationsporta-

len. Med kriterierna som stöd jämfördes sedan webbramverken för att 

komma fram till ett enskilt ramverk som passade administrationporta-

len bäst.

4.2.2. Språkstöd

Den vanligaste tekniken för att internationalisera en applikation är att 

lagra alla textsträngar i separata filer och ladda in dessa vid körning.[30] 

I filen lagras alla strängar som nyckel/värden-par där nyckeln refere-

ras från applikationen och värdet är den aktuella språksträngen. Vid 

28. Wikipedia (2011) Comparison of web application frameworks

29. CSharp-Source.net (2011) Open Source Web Frameworks in C#

30. Wikipedia (2011) Internationalization and localization
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körning avgörs vilket språk som applikationen ska visas i och de lämp-

liga filerna laddas in. Denna teknik passar mycket bra för att översätta 

t.ex. gränssnittet och andra statiska delar av en applikation men passar 

sämre för att översätta t.ex. användargenererad eller annan dynamisk 

text. 

Det finns även andra metoder för att tillhandahålla språkstöd, t.ex. 

statistisk översättning vilket potentiellt även kan översätta användar-

genererad text.

4.3. Genomförande

4.3.1. Ramverk

Kriterierna sattes upp efter vad som var viktigt i examensarbetet. Ram-

verket skulle vara ett renodlat webbramverk med bra möjligheter att 

styra layout och design av sidan. Det ska vara gratis (även i kommersi-

ellt syfte) med en bra officiell dokumentation.

På Wikipedia samt CSharp-Source.net[31] hittades bra sammanställ-

ningar över tillgängliga ramverk i .NET. På Wikipedia fanns även en 

tabell med funktioner och huruvida ramverket implementerade funk-

tionen, denna tabell togs även med i valet av ramverk.

Det visade sig att denna jämförelse inte var tillräcklig utan ytterli-

gare en jämförelse genomfördes med ännu större fokus på dokumenta-

tion och inlärningsresurser.

4.3.2. Lära sig ramverket

För att lära sig det valda ramverket användes främst boken Pro ASP.

NET MVC 2 Framework av Steven Sanderson. Boken börjar inlednings-

vis med några kapitel om .NET och historien bakom ASP.NET MVC. Bok-

en ger även en snabb genomgång av MVC och några av de andra tekn-

ikerna som används senare i boken. Därefter går boken över till att 

guida läsaren igenom ASP.NET MVC genom att skapa en webbshop för 

31. http://csharp-source.net/
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en sportbutik. Mycket av den teknik och arkitektur som tas upp i boken 

kom sedan att användas i administrationsportalen.

4.3.3. Implementation

Implementationen av administrationportalen skedde i ett flertal steg  i 

den ordning de ansågs vara nödvändiga att genomföras. 

Genomgående för samtliga stegen är att de påbörjades med en un-

dersökning på Internet efter befintliga lösningar på problemet. Forum 

och bloggar genomlästes och de funna lösningarna ställdes emot andra 

lösningar. I vissa fall testades eller laborerades lösningen i ett fristå-

ende projekt innan de integrerades med administrationsportalen.

4.3.3.1. Design

Först och främst implementerades en grov version av designen för att 

ha ett administrationsgränssnitt att arbeta med.

4.3.3.2. Språkstöd

Eftersom språkstöd är en så pass grundläggande funktion och antogs 

ha stor inverkan på arkitekturen framöver så påbörjades språkstödet 

tidigt i implementationen. 

4.3.3.3. Modeller och koppla upp emot webbtjänsten

Därefter implementerades modeller och funktioner för att hämta in 

och lista data ifrån webbtjänsten. Även funktionalitet för att lägga till, 

uppdatera och ta bort objekt implementerades för att användas i se-

nare steg.

4.3.3.4. Rutter och meny

För att ha någon möjlighet att navigera i administrationsgränssnittet 

definierades de rutter som behövdes. Även en statisk meny sattes upp 

för att underlätta navigeringen.
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4.3.3.5. Administration

Listningen av objekt kompletterades med länkar för att lägga till, upp-

datera och ta bort objekt och de nödvändiga formulären och funktio-

nalitet implementerades.

4.3.3.6. Notifieringar

För att ge återkoppling till användaren skapades notifieringar som kan 

visas via programkod eller JavaScript. Systemet kring notifieringar har 

i senare steg gjorts om och refaktoriserats men grundfunktionaliteten 

har alltid varit densamma.

4.3.3.7. Val av språk och organisation

Det uppkom behov av att välja vilken organisation användaren job-

bade med, det föll sig därför naturligt att lägga till möjlighet att byta 

organisation och samtidigt möjlighet att byta språk.

4.3.3.8. Sökning

Möjligheten att söka och filtrera ut vissa objekt i en lång lista är ur an-

vändarsynpunkt mycket viktigt och implementerades.

4.3.3.9. Formulär

När all funktionalitet för att lägga till och uppdatera objekt var på plats 

sågs formulären över och snyggades till. Möjlighet att visa hjälptexter 

och ifall formulärfältet är obligatoriskt lades till.

4.4. Resultat

4.4.1. Ramverk

Det visade sig att nästan alla ramverken klarade av precis samma sa-

ker, men på olika sätt. På Wikipedia finns en väldigt bra sammanställ-

ning över de vanligaste funktionerna i ramverk och där visades väldigt 

lite skillnad mellan de olika ramverken. Även jämförelsen enligt kri-
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Ramverk Ajax MVC MVC Push/
Pull

i18n & l10n ORM Testning-
ramverk

ASP.NET 
MVC

Ja Ja Push ORM-obero-
ende

Enhetstest

BFC Ja Inte obliga-
toriskt

Push & Pull Ja Genom ak-
tiva ordlistor

Enhetstest

DotNetNuke Ja Nej Pull Ja SubSonic, 
NHibernate

Enhetstest

MonoRail Ja (Proto-
type)

Active re-
cord

Push Ja Active re-
cord

Enhetstest

OpenRasta Nej Ja Push Ja ORM-obero-
ende

Enhetstest

Vici MVC Ja Ja Push Ja ORM-obero-
ende

Enhetstest

Ramverk Databas-ram-
verk

Säkerhets- 
ramverk

Sidgenererings-
ramverk

Cachnings-
ramverk

Validerings-
ramverk

ASP.NET 
MVC

ASP.NET Forms 
Auth

Utbytbar 
(Razor som 
standard)

Ja Ja (klientsidan 
via Javascript)

BFC SQL Server, 
Oracle, DB2, 
Sybase, MySQL

Grupper och 
roller

Ja Metadata och 
datatresultat

Data-driven 
ordlista

DotNetNuke Ja ACL-baserad 
(OpenID, LiveID, 
Active Directory, 
LDAP, CardSpace, 
ASP.NET Forms 
Auth)

Ja Utbytbar ASP.NET 
Validatorer, 
inbyggt API

MonoRail ASP.NET Forms 
Authentication

Ja Ja Ja

OpenRasta Nej HTTP Digest, 
ASP.NET Forms 
Authentication el-
ler servermiljön

Ja Nej Nej

ViciMVC ASP.NET Forms 
Authentication

Ja Nej Ja

Tabell 3: Jämförelse av ramverk på Wikipedia
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Ramverk Renodlat  
webbramverk

Separerat data- 
och presenta-
tionslager

Möjlighet till 
huvudmall

Gratis Bra  
dokumentation

ASP.NET MVC Ja Ja Ja Ja Ja

BFC Nej Nej Nej Nej Nej

CSLA Nej Nej Nej Ja Nej

DotNetNuke Ja Ja Ja Nej Ja

Ingenious MVC Ja Ja Okänt Ja Ja

Jayrock Nej Nej Nej Ja Nej

Maverick.NET Ja Ja Okänt Ja Ja

MonoRail Ja Ja Ja Ja Ja

nJupiter Ja Nej Nej Ja Nej

NStruts Ja Okänt Okänt Ja Nej

OpenRasta Ja Ja Ja Ja Ja

Spring.NET Nej Nej Nej Ja Ja

Vici MVC Ja Ja Ja Ja Ja

Visual WebGui Okänt Okänt Okänt Nej Okänt

Websharp Nej Nej Nej Ja Nej

Tabell 4: Jämförelse av ramverk med anseende på kriterierna för administrationsportalen

Ramverk Sökträffar Google Sökträffar  
Universitetsbiblioteket

Sökträffar Amazon

ASP.NET MVC 12100000 12 125

BFC 11100 0 3

CSLA 487700 0 11

DotNetNuke 3890000 9 49

Gaia Ajax Widgets 93800 0 0

Ingenious MVC 2930 0 0

Jayrock 169000 0 0

Maverick.NET 66600 0 0

MaverickLite 39700 0 0

MonoRail 357000 0 3

nJupiter 107000 0 0

NStruts 19100 0 0

OpenRasta 45400 0 1

ProMesh.NET 1240 0 0

Spring.NET 420000 0 6

Thycotic.RemoteScrip-
ting

320 0 0

Vici MVC 3460 0 1

Visual WebGui 351000 0 3

Websharp 33300 0 0

Tabell 5: Jämförelse av ramverk med avseende på resurser



33
Implementation 

Resultat

terierna sammanställda för administrationsportalen visade ingen stor 

skillnad mellan de olika ramverken.

Därför gjordes en ny jämförelse med fokus på möjligheterna att hitta 

bra resurser på Internet och i litteratur, både på Universitetsbibliote-

ket eller för att köpa på Amazon. Det visade sig här att ASP.NET MVC i 

princip utklassade de övriga alternativen. 

4.4.2. Modeller

Det finns tre typer av modeller i administrationportalen; data-, vy- och 

domänmodell. Datamodeller kommer ifrån webbtjänster och håller en 

entitet i systemet, med andra ord är det en avspegling av en tabell i 

databasen och håller en enskild rad.

public class Organisation() 

{ 

 public int Id; 

 public int FriendlyName; 

 public string Description; 

 public int fk_ParentOrganisation; 

}
Kodexempel 2: Datamodellen »Organisation« 

4.4.2.1. Vy-modeller

Vy-modeller delades upp i två olika typer; generella- och listningsmo-

deller. De generella modellerna användas för generella ändamål eller 

återkommande data, t.ex. sidinformation eller en menypost.

public class PageInfo() 

{ 

 public int Page { get; set; } 

 public int ItemsPerPage { get; set; } 

 public int TotalItems { get; set; }

 public int Pages {  

  get {  
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     System.Math.Ceil(TotalItems / ItemsPerPage);  

  }  

 } 

}
Kodexempel 3: Generella vy-modellen »PageInfo«

Listningsmodeller innehåller en lista på objekt samt sidinformation 

och övrig data nödvändig vid listningen av objekt.

public class OrganisationsListViewModel() 

{ 

 public List<Organisation> Organisations { get; set; } 

 public PageInfo PageInfo { get; set; } 

}
Kodexempel 4: Listnings vy-modellen »OrganisationListViewModel«

4.4.2.2. Domän-modell

Domän-modellerna användes för att hämta, lägga till, uppdatera och 

ta bort objekt. Domän-modellerna är implementerade med »reposito-

ries« (eng. för lagningsutrymmen).

För varje repository finns ett »interface« vilket bestämmer vilka 

egenskaper och metoder repositoryt exponerar utåt. Detta gör att en 

variabel kan deklareras med ett interface för att senare tilldelas en im-

plementation av interfacet (t.ex. med hjälp av Dependency Injection). 

public interface IOrganisationsRepository 

{ 

 Collection<Organisation> GetOrganisations(); 

 Organisation GetOrganisation(int id); 

 void AddOrganisation(Organisation organisation); 

 void UpdateOrganisation(Organisation organisation); 

 void RemoveOrganisation(int id); 

}
Kodexempel 5: Interfacet IOrganisationsRepository
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Det har skapats två implementationer av varje repository, ett som arbe-

tar mot webbtjänster och en som jobbar med statiskt hårdkodad data. 

Med hjälp av dependency injection är det sedan väldigt lätt att välja 

vilken implementation administrationsportalen ska arbeta med. Detta 

har varit till stor hjälp under utvecklingen då det »falska« repositoryt 

medfört att det går att utveckla för funktionalitet som ännu inte finns 

i webbtjänsten. Det gör också att administrationsportalen är betydligt 

lättare att enhetstesta eftersom inga ändringar sparas permanent och 

det behövs inte någon uppkoppling emot webbtjänsten.

Kodexempel på de två repositories går att finna i bilaga 9.4.3. Webb-

tjänst repositoryt »WebServiceOrganisationsRepository« (s. 66) och 9.4.4. 

Falska repositoryt »FakeOrganisationsRepository« (s. 67).

4.4.3. Språkstöd

Som tidigare nämnts så användes statiska strängar för att åstadkomma 

språkstöd i administrationsportalen. Dessa placerades i globala resur-

ser som är tillgängliga i hela systemet. Under examensarbetet fokuse-

rades arbetet på att utveckla språkstöd för svenska och engelska.

Resurserna delades upp i mappar och kategoriserades för att det ska 

vara lättare att hitta önskad textsträng. T.ex. så finns det en mapp en-

dast innehållande hjälptexter och en annan som bara innehåller noti-

fieringar. Resurserna tilldelades även ett eget namespace, i18n[32], för 

att ytterligare underlätta extraktionen av textsträngar. Så t.ex. för att 

hämta textsträngen att en organisation lades till så anger man:

i18n.Notifications.AddedOrganisation

Valet av språk att applicera sker genom routning. Efter att alla rutter 

definierats loopas alla rutter igenom och tilldelas ytterligare en para-

meter. Kodexempel på hur detta har lösts går att finna i bilaga 9.4.5. 

Språkstöd i routningen (s. 68)

32. Förkortning för internationalisering där siffran 18 symboliserar antal tecken mel-
lan första och sista bokstaven.
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Så ifall en användare vill lista alla organisationer på svenska är 

adressen:

http://www.example.com/se/Organisations/List

och på engelska:

http://www.example.com/en/Organisations/List

Valet av språk sker med en drop-down-meny som ligger direkt under 

huvudmenyn.

4.4.4. Notifieringar

Notifieringar har ett dedikerat utrymme mellan menyn och själva 

sidan. När ingen notifiering visas är utrymmet tomt och när en no-

tifiering är aktiv visas notifieringen i en färgad ruta i utrymmet. Ett 

Java Script gör att notifieringar kan visas direkt och som standard döljs 

automatiskt efter en viss tid, det finns även en kryss-symbol för att döl-

ja en notifiering direkt. Exempel på notifieringar visas i Figur 9: Exem-

pel på notifieringar (s. 37) och en aktiverad notifiering går att se i bilaga 

9.5.6. Exempel på felinmatat formulär (s. 75).

Till notifieringar kan även en ikon visas och varje status har en egen 

färg. Ikonen som visas ska vara en generell ikon eller samma ikon som 

användaren klickade på för att utföra operationen. T.ex. om en använ-

dare klickade på ett plus för att lägga till ett objekt visas även ett plus 

som ikon i notifieringen. Idag finns det två färger definierade, grönt 

ifall operationen lyckades och rött ifall operationen misslyckades. 

Notifieringar initieras och anropas i JavaScript med;

$.Notify.init($(“#notify”)); 

$.Notify.fire(NotifyState.error, “Operationen misslycka-

des”);

Det går även att visa en notifiering via programkod. Då utnyttjas en 

hjälpfunktion på TempData[33] och visas vid nästa sidladdning. Allt det-

ta sker automatiskt. Tex;

33. TempData är en temporär variabel i ASP.NET MVC som vid varje sidvisning 
skickas till vyn för att sedan tömmas
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Figur 8: Val av språk 

Figur 9: Exempel på notifieringar
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TempData.Notify(NotifyState.validationError, i18n.Notifi-

cations.AddedOrganisationValidationError, organisation.

Name);

Till varje notifiering skickas ett »state« som avgör vilken ikon och färg 

som ska visas. JavaScript och C#-koden är gjort för att efterlikna var-

ann och varje »state« lagras i ett objekt i JavaScript och i en enum i C#.

4.4.5. Formulär

Formulären följer en strikt struktur där varje inmatningsfält står på en 

egen »rad« tillsammans med rubrik, hjälptext och obligatoriskt-indika-

tor. Detta för att det är den struktur som är mest allsidig och enhetlig.

Varje rad börjar med en rubrik följt av ikon för hjälptext samt ifall 

fältet är obligatoriskt. Fälten bör, men inte måste, ha hjälptexter. Däre-

mot måste alla obligatoriska fält ha en hjälptext. Det blir därmed mest 

enhetligt ifall ikonen för hjälptexten alltid kommer närmast efter rub-

riken följt av ikonen för obligatoriska fält. Om användaren för musen 

över ikonerna visas en hjälptext. 

Efter en radbrytning visas själva inmatningsfältet. Formuläret avslu-

tas med två knappar, »Spara« och »Avbryt« med tillhörande ikoner, för 

att skicka formuläret eller för att avbryta.

4.5. Diskussion

4.5.1. Ramverk

Det går självklart att programmera utan ett ramverk eller att skriva sitt 

eget, men med tanke på hur mycket snabbare och smidigare det går att 

utveckla i ett anpassat ramverk och tidspressen i examensarbetet så 

var detta inte ett alternativ.

Med tanke på Cybercoms krav att det skulle vara lätt att byta ut ut-

seendet ansågs inte ASP.NET Web Forms som ett alternativ. Fastän den 

nuvarande administrationsportalen och andra av Cybercoms produk-

ter är skrivna i ASP.NET Web Forms uppmanade de mig att titta när-

mare på ASP.NET MVC.
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4.5.2. Språkstöd

Valet att hantera språkstödet via routning och inte andra metoder, t.ex. 

cookies, grundar sig främst på två saker;

Det går ej att bokmärka eller vidarebefordra länken till en sida i ett 

valt språk om det valda språket sparas i en cookie. Om en använda-

re skulle vilja bokmärka en sida i ett visst språk så bokmärks endast 

adressen till sidan. Besöker användaren sidan på nytt, utan cookie, så 

appliceras standardspråket istället. På samma sätt kan systemet inte 

heller skicka vidare en användare till en adress med ett specifikt språk.

ASP.NET MVC har automatisk cachning av sidor för att snabba upp 

hämtningen av sidor av en viss adress. Detta hade behövts ta i åtanke 

vid uppbyggnaden av systemet och potentiellt ökat belastningen.

Valet av statiska textsträngar för att åstadkomma språkstödet valdes 

för att det är så pass mycket lättare att applicera än andra metoder och 

var ändå tillräckligt för ändamålet.

Figur 10: Exempel på formulär

Figur 11: Exempel på hjälptexter



40
Utvärdering och implementering av administrationsgränssnitt för  
säkerhets- och integrationsplattformen CESP



41
Utvärdering 

Teori

Åke was here

5. Utvärdering
Som avrundning av examensarbetet utvärderades den »nya« administrations-

portalen och ställdes emot den »gamla« för att avgöra ifall det blivit någon för-

bättring.

5.1. Teori

5.1.1. Användbarhetstester

När det handlar om att användartesta en hemsida eller applikation är 

det vanligt att en enskild testperson som antas höra till målgruppen  ut-

för användbarhetstester i systemet. Användaren kan testa en prototyp 

eller en fungerande version av hemsidan eller applikationen. En eller 

flera testledare sitter med och observerar och/eller ger testpersonen 

uppgifter att slutföra. Ofta utvärderas en specifik aspekt av hemsidan, 

t.ex. hur lätt den är att navigera eller tiden det tar att slutföra en upp-

gift. Olika testpersoner kan testa olika versioner av hemsidan för att 

komma fram till den bästa versionen.

5.1.2. Pappersprototyp

Papperprototyp är ett stöd vid användbarhetstestning där testpersonen 

får testa en tänkt design av den slutliga produkten. Grundprincipen är 

att hela systemet, dvs. alla sidor, knappar, fönster och rutor m.m. som 

användaren kan tänkas interagera med, skissas ner på papper. Under 

användbarhetstestningen sitter testpersonen framför papperproto-

typen och »klickar« på knappar och länkar med fingrarna eller »fyl-
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ler i« formulär för hand. En eller flera av testledarna som är väl insatt 

i hur systemet är tänkt att fungera agerar dator och byter ut pappersbi-

tarna för att simulera vad det färdiga programmet skulle presenterat. 

De andra testledarna observerar testpersonen och noterar de problem 

denne stöter på i pappersprototypen.[34]

Det finns många fördelar med pappersprototyper; de är väldigt bil-

liga och snabba att framställa, det är lätt att göra flera olika versioner 

och komma med nya idéer. Det är lätt att tidigt upptäcka användbar-

hetsproblem och eftersom de är lätta att skapa är det lätt att ändra, 

t.o.m. under en pågående användbarhetstestning. Det kräver inga av-

ancerade kunskaper och det uppkommer ofta diskussioner inom grup-

pen under arbetet. 

Ytterligare en fördel är att testpersonen är mer benägen att ge kre-

ativ kritik på gränssnittet än ifall det hade varit en mer sofistikerad 

metod. När en design ser färdig och genomarbetat ut ger testpersonen 

oftare synpunkter på oviktiga saker, t.ex. färg eller form av en knapp, 

istället för kanske viktigare synpunkter, t.ex. placeringen av en knapp.

5.2. Metod

5.2.1. Lostness

Eftersom det nuvarande systemet ansågs vara oenhetligt och svårt att 

hitta i så fokuserades användbarhetstestningen på hur lätt en använ-

dare går »vilse« i systemen. Dvs. hur mycket användaren får leta tills 

denne kommer rätt. En metod för att mäta detta är »lostness« (eng. för 

vilsegångenhet) och går ut på att undersöka hur många sidor använ-

daren besöker innan den hittat rätt.[35] I lostness definieras tre värden;

N: Antalet olika sidor som besöktes

S: Det totala antal sidor som besöktes (inkl. återbesök)

34. Carolyn Snyder (2003) Paper Prototyping: The Fast and Easy Way to Define and 
Refine User Interfaces

35. Thomas Tullis och William Albert (2008) Measuring the User Experience: Collec-
ting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics
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R: Det minsta antal sidbesök som krävs för uppgiften

Lostness beräknas från dessa värden med formeln;

Lostness =
√
(N/S−1)2 + (R/N−1)2

Så en användare som navigerat enligt Figur 12: Exempel på Lostness (s. 

43) som besökt 4st olika sidor totalt 6st gånger där den snabbaste vägen 

är 2st sidbesök har en lostness på 0,60.

Lostness =
√
(4/6−1)2 + (2/4−1)2 = 0,600925213 ≈ 0,60

Ett perfekt lostness-värde vore 0 vilket innebär att testpersonen hittat 

direkt till lösningen. Forskning har visat att testpersoner med ett värde 

under 0,4 inte har visat några tydliga tecken på att vara vilse i systemet, 

medan testpersoner med ett värde över 0,5 har varit tydligt vilsna.[36]

36. Smith (1996) enligt Thomas Tullis och William Albert (2008) Measuring the User 
Experience: Collecting, Analyzing, and Presenting Usability Metrics

Figur 12: Exempel på Lostness
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5.3. Genomförande

5.3.1. Användbarhetstestning

Administrationsgränssnitten utvärderades och jämfördes genom att 

testpersonerna fick tre uppgifter i den »gamla« och tre uppgifter i den 

»nya« administrationsportalen att lösa. Uppgifterna är namngivna en-

ligt Demo 1-3 och Papper 1-3 efter att den gamla administrationspor-

talen utvärderades med Cybercoms demonstrationsportal och den nya 

administrationsportalen utvärderades med en pappersprototyp.

Uppgifterna var skapade för att testa flera delar och konstruerade 

för att inte hjälpa senare i testet (dvs. testades inte funktionalitet som 

låg på samma eller snarlik plats i det gamla resp. nya portalen).

Eftersom bara en liten del av administrationsportalen är implement-

erat skapades en pappersprototyp över flera delar av systemet som 

testpersonerna fick testa. Testpersonerna uppmanades att »tänka 

högt« under testet och berätta vad de letade efter och varför.

Jag som testledare satt bredvid och antecknade vilka sidor de be-

sökte och de synpunkter och åsikter som ventilerades. Anteckningarna 

sammanställdes sedan och användes som grund för det framräknade 

Lostness-värdet för varje test.

Användbartestningen gick till så att testpersonen först gjorde alla 

uppgifterna i den gamla administrationsportalen och sedan i den nya 

portalen. Som en bonus för testpersonen avslutades användbarhets-

testningen med en demonstration av den implementerade nya admi-

nistrationportalen samt en överskådlig diskussion.

5.3.2. Pappersprototyp

För att skapa pappersprototyperna användes ett program vid namn 

Balsamiq Mockups från Balsamiq Studios[37]. Programmet är specifikt 

utvecklat för att producera prototyper och har många av de komponen-

ter som behövs i en vanlig applikation. Samtliga objekt är lite skeva och 

typsnittet är ett handstilsinspirerat typsnitt vilket ger en skissliknande 

känsla. I programmet finns möjlighet att koppla knappar och länkar 

37. http://www.balsamiq.com/
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till andra skisser för att skapa interaktion och navigering i prototypen. 

Programmet tillhandhåller även möjligheter att med fullskärm testa 

prototypen men även möjligheten att exportera prototypen till klick-

bara PDFer eller bilder för utskrift.

För att spara tid, regnskog och det faktum att det är svårt att age-

ra dator, observera och anteckna själv så användes alternativet med 

klickbara PDFer vid användbarhetstestningen. Så termen »pappers-

prototyp« i denna rapport åsyftar inte en faktiskt fysisk pappersproto-

typ utan snarare en elektronisk motsvarighet. Balsamiq har även an-

vänts för att skapa de layoutskisser som användes vid val av layout och 

vissa av illustrationerna i den här rapporten.

5.4. Resultat

5.4.1. Användbarhetstester

5.4.1.1. Demo 1

Den första uppgiften gick ut på att ändra inställningar för kontolåsning 

i systemet. Inställningarna är tillgängliga i menyn under Identiteter > 

Kontolåsning och inställningssidan består av två fält, ett för hur många 

felaktiga inloggningar som tillåts innan kontot låses och ett för hur lång 

tid ett konto är låst. För att spara inställningarna krävs ett knapptryck.

Uppgiften går att slutföra med 2st sidvisningar.

5.4.1.2. Demo 2

I den andra uppgiften skulle testpersonen ändra från permit till deny 

för vård- och omsorgsförvaltningen i behörighetsstrukturen. Behörig-

hetstrukturen är direkt åtkomlig under Behörigheter i menyn. Admi-

nistrationsverktyget för behörighetsstrukturen är en Silverlight-appli-

kation och kräver att användaren högerklickar i behörighetsträdet.

Uppgiften genererar många musklickningar men kan slutföras på 3st 

sidvisningar.
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5.4.1.3. Demo 3

Den sista uppgiften i den »gamla« administrationsportalen gick ut på 

att lägga till en ny applikation. Administrationssidan för applikationer 

är tillgänglig under Resurser > Hantera applikationer i menyn och kräv-

de ytterligare en musklick på Visa lägg till för att komma till rätt sida. 

Därefter krävs ett knapptryck för att lägga till applikationen.

Uppgiften går att slutföra på 3st sidvisningar.

5.4.1.4. Papper 1

Den fjärde uppgiften gick ut på att lägga till en ny organisation. Lis-

tan över befintliga organisationer är tillgänglig under Organisationer 

i menyn. Ovanför samt nedanför listan finns en länk Lägg till för att 

komma till sidan för att lägga till en ny organisation. Därefter krävs ett 

knapptryck för att skapa organisationen.

Uppgiften går att slutföra på 3st sidvisningar.

5.4.1.5. Papper 2

Nästa uppgift gick ut på att ta bort ett autentiseringssätt. Listan över 

autentiseringssätt finns i menyn under CESP-ID > Autentiseringssätt 

och i listan finns en länk för att ta bort ett autentiseringssätt. Använda-

ren måste bekräfta borttagningen med en knapptryckning på Ja.

Uppgiften går att slutföra med 4st sidvisningar.

5.4.1.6. Papper 3

Den sista uppgiften gick ut på att byta språk i administrationsportalen 

från svenska till engelska. Möjligheten att byta språk finns tillgänglig 

på alla sidor direkt under menyn.

Uppgiften går att slutföra med 2st sidvisningar.

5.4.2. Utvärdering

Utvärderingen genomfördes genom individuella användbarhetstester 

med 6st av utvecklarna på Cybercom. Viktigt att framhäva är att den 

»nya« administrationsportalen generade fler sidbyten än den »gamla« 
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mycket p.g.a. avgörande skillnader i menysystemet och begränsningar 

i pappersprototypen. Den »gamla« administrationsportalen har en lig-

gande meny där undermenyerna dyker upp direkt när användaren för 

musen över menyposten (s.k. drop-down meny). Det medför att en an-

vändare kan se alla menyposter för alla nivåer genom att föra musen 

över menyn och utan att byta sida, något som utnyttjades flitigt av test-

personerna. Men p.g.a. begränsningar i pappersprototypen går det ej 

att återskapa den funktionaliteten utan testpersonen måste klicka och 

byta sida för att se undermenyn. Det leder till att den »gamla« adminis-

trationsportalen inte generade så många musklick som den borde ha 

gjort.

5.4.2.1. Demo 1

Under den första uppgiften reagerade många på att det inte fanns en 

självklar huvudmeny under vilken administrationen av kontolåsning 

kunde ligga. Nästan alla använde funktionalitetet att föra musen över 

menyposterna för att hitta rätt. Många reagerade även på att det under 

Identiteter fanns två menyposter som har med kontolåsning att göra, 

»Hantera låsta konton« och »Hantera kontolåsning«, men samtliga val-

de rätt alternativ första gången. En ansåg att det inte borde stå »Han-

tera« i menyn medan en annan reagerade på att det inte stod samma 

på menyposten och i rubriken på sidan som laddades.

5.4.2.2. Demo 2

Några av testpersonerna förstod inte uppgiften, men de hittade ändå 

rätt antingen direkt eller efter väldigt lite letande. Däremot hade 

Namn Test 1 Test 2 Test 3 Test 4 Test 5 Test 6 Min Medelvärde Lostness

Demo 1 2 3 2 2 2 2 2 2,16 0,074

Demo 2 2 3 3 4 5  3 3 3,25 0,077

Demo 3 4 3 3 3 3 3 3 3,66 0,18

Papper 1 3 3 3 3 3 3 3 3 0

Papper 2 4 4 4 6 5 4 4 4,5 0,111

Papper 3 2 2 2 3 2 2 2 2,16 0,074

Tabell 6: Resultat av användbarhetstesningen
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många väldigt svårt att förstå själva verktyget på sidan. Verktyget är 

en Silverlight-applikation uppdelat i två rutor, där den vänstra visar 

behörighetsstrukturen medan den högra visar knappar m.m. för att 

administrera behörigheter. Uppgiften var att ändra åtkomsten på en 

entitet vilket görs via en meny som kommer upp när användaren hö-

gerklickar på entiteten, vilket är väldigt ovanligt i webbapplikationer. 

Många klickade runt för att försöka hitta rätt reglage innan de till slut 

hittade rätt, detta visas inte i resultatet eftersom Lostness beräknas på 

sidbyten.

För att spara ändringarna krävs ytterligare ett knappklick vilket 

många missade. Två stycken hann gå vidare till nästa uppgift, dessa 

två har strukits ur beräkningen (Test #2 och Test #5). Några personer 

frågade jag i slutet av uppgiften innan de klickat på knappen ifall de 

trodde det var sparat, samtliga utryckte att de utgick från att så var 

fallet.

5.4.2.3. Demo 3

Den tredje uppgiften klarade samtliga utan några större bekymmer. 

Några reagerade på att texten för att skapa en ny applikation var lite 

konstigt formulerad men det klarnades snabbt upp när de tryckte på 

länken. De antog att de inte skulle bli lika förbryllade nästa gång nu 

när de vet hur det fungerar. Länken hette »Visa lägg till« vilket laddade 

ett formulär för att skapa en ny applikation över listan med befintliga 

applikationer. Länken bytte då namn till »Dölj lägg till« med vilken an-

vändaren kunde dölja formuläret igen.

5.4.2.4. Papper 1

Ingen av testpersonerna hade problem med den fjärde uppgiften. En 

reagerade på att det finns två länkar för att lägga till en organisation, 

en ovanför listan och en under, och undrade om det var någon skill-

nad. En kom med förslag att man borde komma tillbaks till »rätt sida« 

efter en organisation lagts till, dvs. borde tabellen visa slutet på listan 

och inte början.
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5.4.2.5. Papper 2

Många hade här svårt att hitta eftersom de inte visste att autentise-

ringssätt hör till CESP-ID. Det blev därför många sidbyten när testper-

sonen letade runt i menyn, något som kraftigt kommer sjunka med en 

interaktiv meny.

När de väl hittat rätt hade ingen testperson några problem med att 

ta bort ett autentiseringssätt, samtliga förstod att ikonen som liknar en 

papperskorg symboliserar borttagning.

5.4.2.6. Papper 3

Endast en person gick först till start-sidan för att försöka byta språk, 

alla andra hittade möjligheten på den aktuella sidan. Många letade 

runt på sidan först, när de blev tillfrågade vad de letade efter svarade 

många att de letade efter flaggor eller liknande i hörn eller på andra 

strategiska platser.

5.5. Diskussion

5.5.1. Utvärdering

Fastän utvecklarna utvecklar CESP eller något av deras omkringliggan-

de komponenter visade det sig under utvärderingen att de inte var så 

bekanta med själva administrationsportalen som man kunde vänta sig. 

Det var bara någon enstaka som kunde hela portalen bra medan resten 

kunde bara en begränsad del eller var helt nya i portalen. Man kan där-

med anta att även resultaten för den »gamla« administrationsportalen 

återspeglar en utvärderingen med en riktig slutanvändare, grundad på 

en teknisk kunnig slutanvändare som är ny i systemet.

5.5.2. Lostness

Valet av Lostness som metod för att utvärdera systemen visade sig i 

efterhand vara ett misstag. Jag insåg för sent (dvs. efter utvärderingen) 

att den »gamla« administrationsportalen var alldeles för liten för att 
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användaren ska kunna virra bort sig. När utvecklarna utryckt att an-

vändaren hade svårt att hantera och navigera i systemet var det inte 

problemet med att hitta rätt utan snarare vad användaren skulle göra 

när de väl hittat rätt.

Som tidigare nämnt hade den »gamla« administrationsportalen den 

stora fördelen att användaren kunde få en överblick över hela porta-

len utan att byta sida, något som inte gick att implementera i den »nya« 

administrationsportalen p.g.a. begränsningar i pappersprototypen. 

Detta borde ha uppmärksammats tidigare och tagits hänsyn till i utfor-

mandet av utvärderingen och användbarhetstestningen.

Det går alltså här att dra slutsatsen att lostness inte lämpar sig att 

jämföra två system som fungerar helt olika.

5.5.3. Resultat

Resultatet visade inte på några stora förbättringar av systemet. Använ-

dartesterna genererade däremot positiv feedback och väldigt många 

tankvärda synpunkter som bör tas i åtanke vid en vidareutveckling.
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6. Diskussion
Avslutandes ges en diskussion kring vad som är kvar att göra i administration-

portalen samt en personlig reflektion kring ifall den »nya« administrationspor-

talen blev enhetlig och lättanvänd.

6.1. Enhetlighet
Under enhetlighet kommer ett försök till att utvärdera systemet enligt 

enhetlighet på en del punkter att genomföras och diskuteras.

6.1.1. Arbetsflöde

Arbetsflödet är enhetligt över systemet med bortseende från ett speci-

fikt fall;

När en användare vill söka efter en organisation byts sidan till en 

sida med enbart ett sökfält, en knapp för att söka och en knapp för att 

avbryta sökningen. När användaren fyllt i en sökterm och klickar för 

att söka så kommer användaren tillbaks till sidan som listar all orga-

nisationer, nu med enbart organisationer som överensstämmer med 

sökningen. Sökformuläret placeras efter sökningen igen över listan. 

Här har alltså arbetsflödet där formulär placeras överst smugit sig in. 

Detta kändes ändå nödvändigt under utvecklingen för att ge använ-

daren en logisk utväg för att avbryta sökningen, nämligen klicka på 

Avbryt-knappen.
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6.1.2. Terminologi

Terminologin är enhetlig, bortsett från grammatiska böjningar, över 

hela systemet. Alla textsträngar ligger lagrat gemensamt så det borde 

inte vara problem att behålla den enhetliga terminilogin då författare 

av nya textsträngar inte behöver leta länge i spridda filer för att finna 

tidigare formuleringar.

6.1.3. Ikoner

Ikonerna är enhetliga då samma ikon har samma innebörd genomgå-

ende över hela systemet. Ingen ikon används för olika funktionalitet på 

flera ställen. Ikonerna är hämtade ut ett gratis arkiv med runt 1000st 

ikoner i två storlekar så behovet av nya ikoner borde vara tillfredställt 

och det ska inte uppstå tillfällen då en ikon används tvetydigt.

 (Grönt plus) Lägg till ett nytt objekt

 (Penna) Uppdatera ett objekt

 (Rött minus) Ta bort ett objekt

 (Blått frågetecken) Hjälptext

 (Penna med röd symbol) Obligatoriskt

 (Förstoringsglas) Sök

 (Tummen upp) Positivt svar

Figur 13: Exempel på genomgående terminologi
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 (Tummen ner) Negativt svar

 (Grön bock) Fortsätt med vald operation

 (Rött kryss) Avbryt vald operation

6.1.4. Färger

Färgerna är enhetliga över hela systemet då notifieringar alltid står 

i grönt ifall operationen gick igenom och rött ifall operationen miss-

lyckades eller stoppades. Det finns även förberett gula notifieringar för 

neutral information med detta används inte ännu någonstans i porta-

len. Inte heller finns det några ikoner som symboliserar status på ett 

objekt, t.ex. om detta är aktiv, inaktiv eller vilande, då dessa brukar 

vara färgkodade.

6.2. Efterarbete
Efter examensarbetet kvarstår ett visst arbetet i administrationspor-

talen. Utöver det mest uppenbara, såsom fortsätta implementera gam-

mal funktionalitet och integrera portalen med det övriga systemet, är 

följande delar extra prioriterat.

6.2.1. Interaktiv meny

Under utvärderingen framkom att det är mycket viktigt med en inter-

aktiv meny där användaren kan få överblick över hela systemet utan 

att byta sida. Menyn borde även göras om så att alla menyposter häm-

tas dynamiskt från en konfigurationsfil och inte är statiskt definierade 

som idag.

6.2.2. Utbyte av sidmall

Systemet är anpassat för att det ska vara lätt att byta huvudsidmallen 

för att ändra utseende. Detta är dock ej testat och borde testas och be-

kräftas innan vidare implementering.
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6.2.3. Språkstöd

Systemet saknar idag språkstöd på valideringsmeddelanden vid auto-

matisk validering av indata i formulär. Den automatiska valideringen 

hämtar sin information om hur datan ska valideras och visa ev. fel-

meddelande ifrån datatypens implementation. Datatypen kommer 

från webbtjänsten och dess underliggande databas och har inte varit 

tillgänglig för mig att ändra under examensarbetet. Dessutom måste 

systemet göras om för att hämta valideringsmeddelanden ifrån syste-

mets språkresurser.

Dessutom så borde resurserna som innehåller textsträngarna place-

ras i ett eget projekt för att lättare läsa in resurserna i andra projekt.
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7. Slutsats
Slutsatserna försöker ge ett svar på ifall frågeställningarna har besvarats i exa-

mensarbetet och -rapporten samt ger en sammanställning av dess resultat.

7.1. Vad är det som fungerar dåligt i den »gamla« 
administrationsportalen och vilka delar är det som 
måste göras bättre?
Det som framkom ur undersökningsfasen kan konkretiseras i två punk-

ter; enhetlighet och utvecklarstöd.

Utvecklarna ansåg att administrationsportalen inte var användar-

vänlig för att den inte var enhetligt uppbyggt. Formulär såg annorlun-

da ut, knappar var placerade på olika ställen och terminologin blan-

dades friskt. Det leder till att slutanvändaren för varje gång den ska 

använda administrationsportalen får tänka efter hur den fungerar och 

inte hittar det dem söker.

För att få en enhetlig administrationsportal som även förblir enhetlig 

när den vidareutvecklas är det viktigt med tydliga riktlinjer för hur ad-

ministrationsportalen ska se ut, fungera och upplevas. Men det kräver 

också att det ska vara lätt för utvecklarna att följa riktlinjerna, t.ex. 

genom färdiga hjälpfunktioner, bild- och ikonarkiv och exempelkod. 

Utvecklarna önskade klara riktlinjer och bra verktyg för att följa rikt-

linjerna.
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7.2. Vilka förändringar i administrationsportalen 
kan göras för att göra denna bättre?
För att tillmötesgå utvecklarnas första önskemål så inriktade sig de-

signfasen på att hitta en enhetlig layout som fungerar lika bra i alla 

lägen. Det gällde att hitta en huvudlayout med kompletterande sido-

layouter som fungerar bra och likadant oavsett vilken entitet sidan ska 

visa och administrera.

Den huvudlayout som till sist valdes är en centrerad layout med en 

sidhuvud, toppmeny och notifieringsutrymme överst vilket ger gott om 

utrymme för resten av sidan. Layouten ger frihet för övriga element på 

sidan och är samtidigt väldigt lätt att anpassa efter kundernas önske-

mål och grafiska profil.

I den »nya« administrationportalen finns tre typer av sidolayouter; 

listning, administration (för att lägga till och uppdatera) samt borttag-

ning. Samtliga sidolayouter är utformade för att lätt anpassas till att 

visa olika entiteter, då t.ex. viktiga knappar, ikoner och text är place-

rade på så sätt att de förblir på samma plats oavsett hur stor plats om-

kringliggande element tar.

7.3. Hur kan dessa förändringar implementeras?
Alla beslut kring hur administrationsportalen ska se ut och fungera för 

att göra den mer användbar togs under designfasen, men det kvarstod 

frågan om hur administrationsportalen ska bli lätt att utveckla och an-

passas efter kundens behov.

Detta har gjorts med designmönstret MVC där data- och presenta-

tionslagret är helt särskilda med ett mellanliggande lager som kom-

municerar mellan dessa två. Detta gör att det är väldigt lätt att byta ut 

utseendet på administrationsportalen men även lätt att utveckla då de-

larna kan utvecklas separat. Det valda ramverket, ASP.NET MVC, kom-

mer dessutom med en stor mängd hjälpfunktioner för att underlätta 

utvecklingen och fler har skapats under implementeringen för att göra 

det mer enhetligt.
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7.4. Blev det bättre med avseende på åsikterna som 
uppkom under undersökningen?
Den »nya« administrationsportalen blev i min mening mycket bättre 

med avseende på åsikterna som uppkom under undersökningsfasen. 

Administrationsportalen är snyggare, mer enhetlig med hänsyn på for-

mulär, terminologi och färger. Många av utvecklarnas önskefunktio-

ner har realiserats såsom språkstöd och tydligare notifieringar. Admi-

nistrationsportalen är även mycket mer modulär, både med hänsyn på 

utseende och funktionalitet.

Men detta visade sig vara svårt att mäta och misslyckades med un-

der utvärderingsfasen. Utvärderingen fokuserades för mycket på hur 

mycket användaren »gick vilse« i administrationsportalen och utvär-

derades med en metod som kallas »Lostness«, vilket mäter antal sidby-

ten. Utvärderingen blev ofördelaktig p.g.a. avgörande skillnader i hur 

användaren navigerade i den »gamla« respektive »nya« portalen. Den 

gamla genererade inte tillräckligt med sidbyten och den nya generade 

onödiga sidbyten. Vad utvecklarna menat när de uttryckt att använda-

ren »har svårt att hitta i portalen« hade missuppfattats att användaren 

hade svårt att hitta i portalen, dvs. navigera i menyn, snarare än att 

användaren har svårt att navigera i den aktuella sidan.
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9. Bilagor
Under Bilagor listas de bilagor som refereras till i examensrapporten samt 

skärmbilder på några designskisser och den »nya« administrationsportalen för 

att visa hur projektet urartat sig.

9.1. Frågor inför gruppintervjun
Vad fungerar dåligt?

•	 Vilka problem ser du i CESP idag?

•	 Vilka problem tycker du är viktigast att adressera?

•	 Vilka problem stöter kunder/användare ofta på?

Vad fungerar bra?

•	 Vad fungerar bra med CESP idag?

•	 Vilka funktioner är viktiga att behålla?

•	 Vilka funktioner klarar kunder/användare av bäst?

Hur vill vi att det ska fungera?

•	 Hur skulle drömversionen av CESP se ut/fungera? Sky’s the limit

•	 Är funktioner såsom AJAX, Lightbox, smoothing och liknande vik-

tiga?

•	 Vad ska det ligga mest fokus på? Organisation/användare/attribut 

osv.

•	 Ska det gå att ändra fokus?

•	 Ska det finnas olika profiler beroende på användaren?

•	 Ska det gå att administrera flera delar samtidigt, t.ex. användare 
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och attribut?

Vad är viktigast?

•	 Rangordna/lista de delar och funktionalitet i CESP som är viktigast.

Övriga frågor

•	 Ska det krävas att javascript är aktiverat?

•	 Ska det finnas utskrifts/exportera till PDF-möjligheter?

•	 Ska/finns det stöd för att exportera och importera användare, attribut osv.?

•	 Ska det finnas stöd för mobila plattformar?

•	 Ska det finnas stöd för pekskärmar?

•	 Ska det finnas stöd för att gå fram och tillbaka (statefull)? I AJAX?

•	 Ska det finnas inbyggd hjälp, t.ex. tooltips eller hjälptexter?

•	 Kan det finnas andra alternativ än »Skapa«, »Ändra« eller »Radera« på de olika de-

larna?

•	 Ska det finnas en »Start«/»Välkommen«-sida, och vad skulle den innehålla i så fall?

•	 Ska det finnas »tomma« sidor som inte gör något. T.ex. huvudsidan i en toppmeny 

eller startsidan.

•	 Har det fungerat bra med Silverlight? Vad var anledningen till att det las in? Prak-

tiskt?

•	 Ska det finnas stöd för flera språk?

9.2. Prioritetslista efter gruppintervjun
•	 Organisation

•	 Hantera organisationer

•	 Identiteter

•	 Hantera användare

•	 Hantera låsta konton

•	 Attributkälla

•	 Hantera attribut

•	 Hantera subjektattribut

•	 Resurser
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Uppgifter under användbarhetstestningen

•	 Hantera applikationer

•	 Hantera resursattribut

•	 Översikt

•	 Hantera federationer

•	 Policies

•	 CESP-ACCESS

•	 Behörigheter

•	 CESP-ID

•	      Hantera kontolåsing

•	      Hantera konfiguration

•	      Visa användarattribut

•	      Hantera autentiseringssätt

•	 CESP-PKI

•	 Verktyg

•	 CESP-Audit

•	 Infrastruktur

•	 CESP-LOG

•	 Tjänstekomponenter

•	 Start (ej inloggad)

9.3. Uppgifter under användbarhetstestningen
Demoportalen

•	 Uppdatera kontolåsning (t.ex. antal minuter)

•	 Ändra från permit till deny för vård- och omsorgsförvaltningen

•	 Skapa en ny applikation

Pappersprototypen

•	 Skapa en ny organisation

•	 Ta bort autentiseringssätt

•	 Byt språk
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9.4. Kodexempel

9.4.1. Dependency Injection med setters injection

public class SettersInjection 

{ 

 public delegate int Function(int left, int right) 

 { 

  public set; 

  private get; 

 } 

 

 public int Calc(int left, int right) 

 { 

  return Function(left, right); 

 } 

} 

 

class Program 

{ 

 public static int Sum(int left, int right) 

 { 

  return left + right; 

 } 

 

 static void Main() 

 { 

  SettersInjection sum = new SettersInjection(); 

  sum.Function = new SettersInjection.Function(Sum); 

  Response.Write(sum.Calc(2, 3)); // Prints 5 

 } 

}
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9.4.2. Dependency Injection med constructor injection

public class ConstructorInjection 

{ 

 public delegate int Function(int left, int right); 

  

 ConstructorInjection(Function function) 

 { 

  Function = function; 

 } 

 

 public int Calc(int left, int right) 

 { 

  return Function(left, right); 

 } 

} 

 

class Program 

{ 

 public static int Product(int left, int right) 

 { 

  return left * right; 

 } 

 

 static void Main() 

 { 

  ConstructorInjection product = new ConstructorInjection(new Con-

structorInjection.Function(Product)); 

  Response.Write(product.Calc(2, 3)); // Prints 6 

 } 

}
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9.4.3. Webbtjänst repositoryt »WebServiceOrganisationsRepository«

public class WebServiceOrganisationsRepository :  

 IOrganisationsRepository, BaseWebServiceRepository 

{ 

 private CespEntityStoreProxy _proxy; 

 

 WebServiceOrganisationsRepository() 

 { 

  // Located in BaseWebServiceRepository 

  this._proxy = GetProxy(); 

 } 

 

 public Collection<Organisation> GetOrganisations() 

 { 

  return this._proxy.GetOrganisations(); 

 } 

 

 public Organisation GetOrganisation(int id) 

 { 

  return this._proxy.GetOrganisation(id); 

 } 

 

 public void AddOrganisation(Organisation organisation) 

 { 

  this._proxy.AddOrganisation(organisation); 

 } 

 

 public void  UpdateOrganisation(Organisation organisation) 

 { 

  this._proxy.UpdateOrganisation(organisation); 

 } 

 

 public void RemoveOrganisation(int id) 
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 { 

  this._proxy.RemoveOrganisation(id); 

 } 

}

9.4.4. Falska repositoryt »FakeOrganisationsRepository«

public class FakeOrganisationsRepository : IOrgansationsRepoitory 

{ 

 private static Collection<Organisation> _fakeOrganisations { 

  new Organisation() { id = 1, Name = "Organisation" }, 

  new Organisation() { id = 2, Name = "Suborganisation", fk_Parent-

OrganisationId = 1 }, 

 } 

 

 public Collection<Organisation> GetOrganisations()  

 { 

  return this._fakeOrganisations; 

 } 

 

 public Organisation GetOrganisation(int id) 

 { 

  return this._fakeOrganisations.FirstOrDefault(x => x.Id == id); 

 } 

 

 public void AddOrganisation(Organisation organistion) 

 { 

  this._fakeOrganisations.Add(organisation); 

 } 

 

 public void UpdateOrganisation(Organisatio organisation) 

 { 

  this.RemoveOrganisation(organisation.Id); 

  this.AddOrganisation(organisation); 
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 } 

 

 public void RemoveOrganisation(int id) 

 { 

  if (this._fakeOrganisation.Any(x => x.Id == id) 

  { 

   this._fakeOrganisation.Remove(this.

GetOrganisation(id)); 

  } 

 }

9.4.5. Språkstöd i routningen

public static void RegisterRoutes(RouteCollection routes) 

{ 

 routes.IgnoreRoute("{resource}.axd/{*pathInfo}"); 

 routes.MapRoute( 

  "Controller and action", 

  "{controller}/{action}", 

  new { culture = Culture.se.ToString() } 

 ); 

 

 routes.MapRoute( 

  "Just controller", 

  "{controller}", 

  new { culture = Culture.se.ToString(), action = 

"Index" } 

 ); 

 

 // Add l10n in routing 

 foreach (Route r in routes) 

 { 

  if (!(r.RouteHandler is SingleCultureMvcRouteHand-

ler)) 



69
Bilagor 

Kodexempel

  { 

   r.RouteHandler = new MultiCultureMvcRouteHand-

ler(); 

   r.Url = "{culture}/" + r.Url; 

 

   if (r.Defaults == null) 

   { 

    r.Defaults = new RouteValueDictionary(); 

   } 

 

   if (!r.Defaults.ContainsKey("culture")) 

   { 

    r.Defaults.Add("culture", Culture.

se.ToString()); 

   } 

 

   if (r.Constraints == null) 

   { 

    r.Constraints = new RouteValueDictionary(); 

   } 

   r.Constraints.Add("culture", new 

CultureConstraint(Culture.se.ToString(), Culture.

en.ToString())); 

  } 

 } 

}
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9.5. Skärmdumpar

9.5.1. Layoututkast
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9.5.2. Pappersprototyp av välkomstssidan
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9.5.3. Färdiga versionen av välkomstssidan
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9.5.4. Pappersprototyp av organisationslistningen
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9.5.5. Färdiga versionen av organisationslistningen
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9.5.6. Exempel på felinmatat formulär
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