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SAMMANFATTNING 

I en IT-värld med växande antal standardiserade API:er så 

uppstår möjligheten med delade tjänster. Istället för att flera 

enskilda bolag utvecklar egna liknande tjänster så kan de 

istället gå samman och tillsammans utveckla en gemensam 

delad tjänst. En sådan tjänst skulle då kommunicera mot 

respektive bolags implementation av ett standardiserat API. 

Tanken är att flera bolag ska kunna använda samma 

applikation men bara se sin egen data. 

Den här studien undersöker hur en sådan applikation ska se 

ut. Vilka funktioner är nödvändiga för att kunna hantera de 

data fås av de olika API:erna. Arbetet delas in i faser där 

man först undersöker vilka funktioner som är nödvändiga. 

Sedan implementeras ett par demoapplikationer för att 

kontrollera att funktionerna fungerar som de ska. Därefter 

skapas en prototyp med alla de funktioner som en delad 

tjänst bör innehålla. 

INLEDNING 
Motivering 

En trend hos bolag idag är att de utvecklar API. 

Tredjepartsutvecklare kan då använda sig av detta API för 

att skapa egna applikationer.  

SABO är en branschorganisation för cirka 

300 bostadsbolag. Tillsammans förvaltar bolagen nästan 

730 000 bostäder [1].  

För att undvika att alla bolagen skapar egna tjänster så kan 

de gå samman och utveckla en gemensam tjänst som alla 

kan använda. En sådan tjänst skulle då spara in mycket 

pengar åt bolagen då de delar på kostnaden.  

SABO har därför utvecklat en standard för hur 

bostadsbolagens API ska se ut. En delad tjänst kan då 

kommunicera med dessa API:er oberoende av vilket bolag 

det tillhör. 

Syfte 

Nyckeladmin är namnet på den delade tjänst som ska 

kommunicera med bolagens API:er. Nyckeladmins primära 

uppgift är att hantera nyckeladministration för elektroniska 

nycklar (RFID-taggar).  

Det här exjobbet syftar till att ta fram en prototyp till 

Nyckeladmin som innehåller att de funktioner som kan 

behövas. För att ta reda på vilka funktioner som behövs så 

genomfördes även en förstudie där möjliga 

användarscenarion analyserades för att ta fram de olika 

funktioner hos applikationen. 

 

Frågeställning 

När man kombinerar data från många olika källor så kan det 

vara svårt att hålla isär resultatet. Informationen måste 

presenteras på ett lättläsligt sätt samtidigt som man får med 

alla detaljer som kan vara intressanta för användaren.  

Nyckeladmin kommer att ha en databas där information om 

bolagen, deras hyresobjekt och API:er till de olika systemen 

sparas. Alla bolag kommer att använda samma applikation 

med samma databas. En utmaning med Nyckeladmin blir 

att hålla isär data så att varje bolag bara ser den data som 

tillhör dem. 

Frågan blir då: Vad ska en sådan delad tjänst innehålla för 

funktioner? 

Hur kan man hålla databasen säker så att användare bara ser 

information som tillhör användarens bolag? 

Avgränsningar 

För att begränsa storleken på arbetet så delades 

kravspecifikationen in i funktioner som ska implementeras 

och funktioner som implementeras i mån av tid. 

Utvecklingen kommer att ske med hjälp av ASP.NET 

MVC. Det är ett ramverk som utvecklats av Microsoft som 

hjälper användaren att skapa dynamiska webbsidor [2].  

Ett krav på lösningen är att det ska vara utvecklat med 

REST, Representational State Transfer, en arkitektur som 

vanligtvis körs med html [3].  

TEORI 

API 

Ett API, Application Programming Interface, är en 

specifikation på hur olika applikationsprogram kan 

användas för att kommunicera med specifik programvara. 

API:et beskriver vilka funktioner som finns för att 

kommunicera med programvaran. Dessa funktioner 

används sedan som byggstenar för att bygga applikationen. 

Vid utveckling av ett API är det viktigt att tänka på 

användbarheten. Användare som inte har tidigare kunskap 

om ett specifikt API ska snabbt kunna sätta sig in i vilka 

metoder som finns i API:et och hur de fungerar [14].  

En viktig del för att användare lättare ska förstå vad ett API 

innehåller är API:ets dokumentation. Dokumentationen är 

till för att hjälpa användaren att hitta sådana funktioner som 

inte är helt uppenbara att de existerar. Det är också ett bra 

hjälpmedel för att visa API:ets syntax [15].  
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Databassäkerhet 

Det är idag viktigt för organisationer att ha tillgång till data 

över internet. I takt med att mer och mer data blir tillgänglig 

så ökar också kraven på säkerhet. Även om en brandvägg 

kan lösa många problem men hot utifrån så kan det 

fortfarande finnas hot på insidan [16].  

För att försäkra sig om att användare bara kommer åt data 

som de har rätt till så krävs någon form av identifiering av 

användare. I Nyckeladmins databas så identifieras 

användare med användarnamn och lösenord. Användaren 

kopplas då också till det bolag där användaren finns 

registrerad. För att försäkra sig om att användaren bara 

kommer åt data som tillhör det egna bolaget så måste någon 

form av säkerhet tillämpas. Användare måste kunna 

identifieras och kopplas till det företag som de tillhör.  

Säkerhet uppnås genom att vid varje anrop till databasen 

filtreras resultatet så att användaren bara kan se den 

informationen som bolaget har tillgång till [4]. 

Användaren skriver aldrig egna SQL-kommandon utan det 

sköts av Nyckeladmin. Nyckeladmin skickar SQL-

kommandon till databasen efter att användaren har 

specificerat ett sökord i Nyckeladmin. SQL-kommandot 

skapas då med hjälp av sökordet samt information om 

användaren. 

FastAPI 

SABO har tillsammans med 23 allmännyttiga kommunala 

bostadsbolag inom ramen för BoIT-projektet (standardiserat 

API) arbetat med att utveckla ett öppet API för 

fastighetssektorn. Det heter FastAPI [5]. FastAPI är en 

förutsättning för att man ska kunna ha delade tjänster 

mellan bostadsbolagen. 

I dokumentationen för FastAPI fanns att läsa att 

kommunikationen mellan klienter och API:et är REST- 

baserad, vilket innebär att data skickas över HTTP. HTTP-

kommunikationen bygger på att klienten skickar ett anrop 

till servern som processar och skickar ett svar tillbaka.  

Filtrering av informationen sker redan i anropet där man i 

http-headern beskriver vilken information man vill hämta. 

Det är till stor nytta, framför allt för stora bostads bolag 

med flera tusen hyresgäster, då mängden data som skickas 

kan hållas nere. Nedan följer ett exempel på hur ett anrop 

ser ut. 

För att få skicka kommandon till FastAPI så krävs det att 

man har en access token. Det är en token som är unik för 

det bolag som användaren tillhör. Access token finns med i 

http-headern. Autentisering med access token påminner om 

OAuth där en användare måste få en access token för att 

komma åt data [6]. 

Figur 1: Exempel på ett anrop.  
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Figur 2: Anrop 

 

Figur 3: Svar 

Svaret är en XML-fil som man sedan får hämta ut 

information ur. XML-formatet gör det väldigt enkelt att 

hämta ut den information som är intressant för just den 

aktuella sökningen.  

Systemtyper 

Det finns två olika typer av system i databasen. 

Anledningen till att man vill ha med systemtyp är att man 

på ett enkelt sätt ska kunna hämta information från flera 

olika system utan att behöva ta reda på vad de har för id i 

databasen. De systemtyper som finns är passagesystem och 

fastighetssystem.  

Båda systemtyperna använder sig av FastAPI för att 

kommunicera utåt.  

Passagesystem 

Passagesystemet är det system som hanterar elektroniska 

nycklar och deras rättigheter. För att en nyckel ska kunna 

öppna ett lås så krävs det att nyckeln finns i det aktuella 

passagesystemet och att nyckeln har de rättigheter som 

krävs. Information som ingår i nyckeln är, bland annat, 

ägare och behörighet.  Ägaren kan vara av olika typ 

beroende på om det är en hyresgäst, en entreprenör eller en 

anställd på bolaget. Beroende på vilken typ av ägare som en 

nyckel har så kan nyckelns rättigheter ha ett slutdatum då 

de slutar gälla.  

I systemet finns också information om portregister och 

porttelefon. Portregistret är en informationstavla som sitter i 

trapphuset som visar namn på de hyresgäster som bor i 

byggnaden. Det är ett alternativ till papperstavlor som 

måste bytas ut varje gång en hyresgäst flyttar in eller ut.  

Fastighetssystem 

Fastighetssystemet innehåller information om alla 

hyresobjekt (lägenheter, förråd, garage) som ett bolag 

förvaltar. Varje hyresobjekt innehåller dessutom 

information om det finns utrymmen i anslutning till objektet 

samt om hyresobjektet har någon speciell utrustning. 

(Exempel på utrymmen skulle kunna vara vindsförråd, 

utrustning skulle kunna vara diskmaskin.) 

Varje hyresobjekt ingår i en byggnad som i sin tur ingår i en 

fastighet. Ett bolag kan ha flera fastigheter. Den här 

strukturen gör att man bara genom att titta på ett specifikt 

hyresobjekt kan få fram byggnad, fastighet och utrymmen. 

Den informationen kan man sedan använda för att ta fram 

vilka nyckelrättigheter en hyresgäst bör ha. 

Implementation 

Implementationen skedde i C# med designmönstret MVC. 

Specifikt så användes ASP.NET MVC vid 

implementationen av Nyckeladmin. 

MVC 

MVC, model view controller, är ett designmönster som 

användes för att få en bra överblick över alla delarna av 

applikationen. Designmönstret går ut på att dela upp 

applikationen i olika delar. Model innehåller all data som 

applikationen bearbetar. View hämtar data från Model och 

visar det för användaren, i det här fallet så är det html-sidor 

som visas för användaren. Controller hanterar händelser 

som ändrar på Model och View.  

 

Figur 4: Beskrivning av MVC. 

MVC valdes främst för förmågan att separera data från det 

man ser. Återigen så är fördelen att man dela upp lösningen. 

En simpel modell är tillräckligt för att bara testa att allting 

fungerar samtidigt som man skulle kunna börja med 

utseendet och basera sina designbeslut på hur det ser ut och 

vad som är möjligt att göra med modellen.  

Visual studio 2013 

Utvecklingen av Nyckeladmin skedde med hjälp av Visual 

studio. Koden var skriven i mestadels i C# men även 

JavaScript och HTML användes. 

Visual studio har stöd för att utveckla webbapplikationer 

och har ett stort urval av mallar som kan användas för att 

skapa projekt [7]. 
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Möjligheten att kunna skapa en ASP.NET applikation 

direkt gjorde att utvecklingen gick mycket snabbare än om 

applikationen hade varit tvungen att skapas från grunden.  

ASP.NET 

ASP.NET valdes som ramverk till Nyckeladmin. Valet 

grundades i att det var det som kunden ville ha. Det fanns 

även många bra tutorials på hur man går tillväga när man 

skapar en webbapplikation och hur man använder den för 

att kommunicera med en lokal databas [8].  

Razor användes för att skapa dynamiska vyer. Razor är ett 

verktyg som används för att generera html-kod som visas i 

vyn [9]. Istället för att skapa vyerna från grunden så 

användes Razor för att snabbt få fram en vy och därefter 

modifiera den så att den såg ut som den skulle.  

METOD 

Det här kapitlet beskriver metoder för hur arbetet har 

genomförts. Kapitlet är uppdelat i förstudie, implementation 

och utvärdering. Varje del av kapitlet beskriver de delar 

som har varit viktiga för att genomföra arbetet. 

Förstudie 

En förstudie gjordes för att undersöka vilka funktioner som 

skulle implementeras i Nyckeladmin. Det ska bara behövas 

en enda applikation för att hantera alla elektroniska nycklar 

och informationstavlor i fastigheter. 

Use-cases 

Det första som gjordes var att skapa use-cases på möjliga 

användarfunktioner. Genom att analysera dessa use-cases 

kunde man sedan komma fram till vad skulle ingå i 

Nyckeladmin.  

Det som redan var bestämt var att det skulle ingå en databas 

i Nyckeladmin. Databasen ser likadan ut för alla som 

använder Nyckeladmin och innehåller information om 

användare, vilka bolag de tillhör samt vilka hyresobjekt och 

system som är kopplade till respektive bolag.  

Use-cases togs fram genom att analysera ett antal 

fördefinierade scenarion [10] som är framtagna av SABO. 

Dessa scenarion beskriver kommunikationen mellan 

Nyckeladmin och de olika systemen. Det som scenariona 

däremot inte beskriver är hur Nyckelamin hanterar den data 

som tas emot samt hur Nyckeladmin kommunicerar med sin 

databas. För att även få med dessa bitar så skapades use-

cases för allt som inte var definierat i något scenario. 

Slutresultatet av förstudien blev ett antal use-cases som 

beskrev både funktioner från SABOs scenarion samt 

funktioner internt i Nyckeladmin och kommunikationen 

med Nyckeladmins databas. 

 

Figur 5: Scenario över vad som händer när en hyresgäst 

flyttar in. Hyresgästen får en elektronisk nyckel som 

registreras i passagesystemet. 

Olika behörighetsnivåer för användare 

Utifrån use-cases kom man fram till att man skulle behöva 

tre olika behörighetsnivåer. Vanlig användare, 

administratör samt systemadministratör.  De olika 

behörighetsnivåerna beskriver vilka delar i databasen som 

användaren har tillgång till samt vad användaren får göra 

med denna data. 

Den vanliga användaren ska kunna kommunicera med de 

API:er som är kopplade till användarens bolag. Dock så ska 

användaren inte kunna uppdatera Nyckeladmins databas. 

För att lägga till en ny elektronisk nyckel krävs inte att man 

ändrar i Nyckeladmins databas då det är passageAPI:erna 

som innehåller information om alla nycklar.  

Administratören har, utöver den vanliga användarens 

rättigheter, även rätt att ändra i Nyckeladmins databas. Det 

är nödvändigt då man vill lägga till nya API:er till bolaget 

samt om man vill skapa en ny användare eller lägga till 

flera hyresobjekt. Både vanliga användare och 

administratörer kan läggas till av en administratör. 

Administratören har dock bara rätt att ändra saker som har 

med det egna bolaget att göra. Administratören har till 

exempel inte rätt att skapa en användare för ett annat bolag. 

Systemadministratören har rätt att ändra på allting i 

Nyckeladmins databas. Det är systemadministratören som 

ansluter ett nytt bolag. Systemadministratören lägger då till 

det nya bolaget i databasen samt skapar den första 

administratören för det bolaget. Den administratören kan då 

i sin tur skapa alla de användare som bolaget vill ha. 

Systemadministratören används endast när man vill ansluta 
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ett nytt bolag till Nyckeladmin. Allt annat går att göra som 

vanlig administratör.  

Implementation 

Under implementationen gjordes flera demoapplikationer 

för att testa de olika funktionerna som skulle vara med. 

Nyckeladmins databas 

En lokal databas skapades i Microsoft SQL Management 

Studio. Databasen innehöll alla de objekt och relationer 

som togs fram i förstudien. Med hjälp av enkla SQL-

kommandon var det möjligt att komma åt informationen i 

databasen. Databasen fylldes sedan med exempeldata för att 

applikationen skulle ha någonting att testa sina funktioner 

emot. 

Databasen innehöll en tabell där alla användare sparades. 

Användaren kom åt data beroende på vilket bolag samt 

vilken behörighetsnivå som användaren hade.  

Kommunicera med Nyckeladmins databas 

En demo av applikationen skapades där den enda 

funktionen var att läsa och skriva till den lokala databasen. 

Applikationen var en webbapplikation med enkelt 

gränssnitt som visade ett textfält som en knapp. Data som 

fanns i en av databasens tabeller skrevs ut på skärmen och 

genom att skriva någonting i textfältet och trycka på 

knappen så kunde man lägga till element i databasen. 

Anropet till databasen innehöll information om vilken 

användare som skickat anropet. Applikationen skickade ett 

anrop till databasen där bara data som användaren hade 

tillgång till kom tillbaka som svar. 

Kommunicera med API:er 

En annan demo skapades för att kommunicera med ett 

exempel-API som var byggt med SABOs standard. 

Applikationen fungerade på liknande sätt som den 

föregående demoapplikationen där det fanns flera textfält 

och en knapp. Information om de data användaren hämtat 

visades på skärmen.  

Eftersom att ett element innehöll väldigt mycket data så 

visades bara ett urval av informationen för varje element på 

skärmen. Informationen som visades var relevant för den 

åtgärd användaren skulle genomföra. För varje element så 

fanns det ett alternativ för att visa mer information. Det 

alternativet användes om användaren ville se mer än den 

givna informationen om en specifik användare. 

Prototyp 

Efter att de båda demoapplikationerna skapats så 

utvecklades en prototyp som innehöll alla funktioner som 

slutprodukten skulle innehålla. Prototypen kommunicerade 

med både den lokala databasen och exempel-API:et. 

Prototypen har en inloggningsfunktion som matchar 

användaren mot användartabellen i Nyckeladmin. 

Användaren tillhör ett bolag och kan endast se data som 

tillhör det bolaget.  

Utvärdering 

Ett exempelAPI användes för att testa att Nyckeladmin 

kunde läsa och skriva som den skulle. API:et innehöll 

exempeldata som Nyckeladmin läste och presenterade för 

användaren. Användaren kunde lägga till eller ta bort data 

och uppdatera API:et. Användaren kunde sedan gå in i 

databasen som Nyckeladmin hade kommunicerat med för 

att kontrollera att ändringarna som Nyckeladmin hade gjort 

faktiskt blev gjorda på rätt sätt. 

 

RESULTAT 

I det här kapitlet beskrivs resultatet från utvecklingen. 

Första delen fokuserar på hur man tog fram use-cases och 

designade databasen. Den andra delen fokuserar på hur 

demoapplikationerna utvecklades. Slutligen beskrivs hur 

prototypen utvecklades och hur den fungerar. 

Förstudie 

Use-cases visar hur användaren kan använda Nyckeladmin 

för att utföra vissa uppgifter. Varje uppgift har ett antal 

aktörer som påverkas av det som användaren gör. Under 

beskrivningen av händelseförloppet beskrivs steg för steg 

vilka databaser och system som skickar eller tar emot data. 

I slutet finns ett förväntat resultat som beskriver det 

förväntade resultat på den lokala databasen samt påverkade 

system. Om verkligheten inte stämmer överens med det 

förväntade resultatet så har någonting gått fel i 

Nyckeladmin. 

Implementation 

 

Nyckeladmins databas 

Den lokala databasen innehåller information om vilka bolag 

som finns och vilka hyresobjekt, byggnader och fastigheter 

som är kopplade till bolaget. Databasen innehåller även et 

eller flera system som är av typen passagesystem eller 

fastighetssystem. Det finns en relation mellan varje 

hyresobjekt och de system som är kopplade till 

hyresobjektet. 

Databasen innehåller information om användare som är 

registrerade i Nyckeladmin. Användare kan endast komma 

åt information som tillhör deras bolag. För att undvika att 

obehöriga kommer åt data så krävs att användare loggar in 

med användarnamn och lösenord. Varje  användare är 

kopplad till ett bolag och kan då bara komma åt de data som 

bolaget har tillgång till. 

Alla tabeller, förutom systemtyp och behörighetsnivå, 

innehåller en referens till tabellen Bolag. Detta för att se till 

att användaren endast hämtar data som den har tillgång till. 
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Tabellerna Hyresobjekt, Byggnad och Fastighet fylls med 

element hämtade från fastighetssystemet. Data som hämtas 

matchas med de bolag som de anropade API:erna tillhör.  

Nyckeladmin innehåller en databas som är till för att hålla 

koll på kopplingar mellan hyresobjekt och system. 

Kopplingen är det som binder samman passage- och 

fastighetssystemen. Med hjälp av den här kopplingen kan 

man lätt se vilka passagesystem som finns i anslutning till 

ett hyresobjekt. Det är till stor nytta när man skapar nycklar 

till nya hyresgäster.  

När man ansluter ett nytt bolag till Nyckeladmin så lägger 

man även till information om bolagets olika system. 

Fastighetssystemen anropas sedan och information om alla 

bolagets hyresobjekt med tillhörande byggnader och 

fastigheter läggs till i databasen. Därefter skapas en 

användare för det bolaget. Behörighetsnivån för den 

användaren är Administratör. 

Kommunicera med Nyckeladmins databas 

Den första demoapplikationen kommunicerar med den 

lokala databasen genom att skicka SQL-kommandon och 

läsa resultatet från databasen. Applikationen börjar med att 

hämta det som finns i vald tabell och låter sedan 

användaren lägga till, ändra eller ta bort element från 

tabellen.  

För att komma åt Nyckeladmins databas så krävs en 

inloggning. Användaruppgifterna som anges vid inloggning 

kontrolleras mot Nyckeladmins databas för att säkerställa 

att användaren har tillgång till databasen. 

Kommunicera med API:er 

Den andra demoapplikationen kommunicerar med ett 

exempelAPI som är implementerat med SABO-standard. 

Applikationen hämtar data från API:et och presenterar på 

skärmen. Användaren har liksom i den förra 

demoapplikationen möjlighet att lägga till, ta bort eller 

ändra på element. 

Prototyp 

Prototypen kräver att användaren loggar in. Användaren 

måste finnas i den lokala databasen. Den information som 

användaren kommer åt är den som användarens bolag har 

tillgång till.  

Prototypen kan kommunicera med både den lokala 

databasen och de ett API:er som är implementerade med 

SABO-standard. 

Användaren kan endast skriva till den lokala databasen om 

behörighetsnivån är Administratör eller 

Systemadministratör. En vanlig användare kan endast läsa 

information från den lokala databasen. 

 

 

Nyckeladmin 

Nyckeladmin är namnet på applikationen vars funktioner 

framtas. Nyckeladmin kommer att användas för att lägga 

till rättigheter på elektroniska nycklar.  

Nyckeladmin ska innehålla en databas med information om 

de olika bolag som är kopplade till den. Till varje bolag 

finns det ett eller flera API:er kopplade. API:erna är någon 

av två typer. FastighetsAPI, som innehåller information om 

hyresgäster i en fastighet. PassageAPI, innehåller 

information om elektroniska nycklar. 

Nyckeladmin ska läsa in en elektronisk lås-tagg. En modell 

av lås-taggen skapas i Nyckeladmin och fylls med 

information. Informationen kommer sedan att skickas till ett 

eller flera passagesystem, beroende på vilka rättigheter som 

nyckelägaren behöver.  När man lagt till alla rättigheter som 

användaren ska ha så skickar man modellen till de 

passagesystem som nyckelägaren ska ha tillgång till. Efter 

att ha uppdaterat passagesystemen så är nyckeln klar att 

användas. 

En annan funktion som Nyckeladmin ska ha är att 

uppdatera informationstavlor. Informationstavlan sitter i 

trapphuset och visar vilka hyresgäster som bor i vilka 

lägenheter. Nyckeladmin kommer åt den informationen 

genom att kommunicera med bolagets passagesystem. 
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Figur 6: Illustration av kopplingen mellan Nyckeladmin, 

databasen och de olika systemen. 

Utvärdering 

Genom att använda Nyckeladmin för att ändra i passage- 

och fastighetssystemen och kontrollera resultatet i deras 

databaser kan man avgöra om applikationen fungerar som 

den ska. Innehållet i databaserna jämförs med det som 

skrivs ut i Nyckeladmin för att kontrollera data har lästs 

korrekt. Data som hämtats presenterades sedan av 

Nyckeladmin för att försäkra sig om att även utskriften av 

data blir rätt. 

Nyckeladmin användes även för att lägga till och ta bort 

innehåll i den egna databasen. En funktion som sällan 

används i den färdiga versionen. Det förväntade resultatet 

jämfördes sedan med det faktiska resultatet i databasen för 

att se om ändringarna gjorts på rätt sätt. 

DISKUSSION 

Det här kapitlet ägnas åt diskussion och analys av resultatet. 

Efter det så följer ett stycke om problem i utvecklingen 

samt hur man kan vidareutveckla Nyckeladmin. Slutligen så 

följer ett stycke som diskuterar metoden som använts i 

rapporten. 

 

Resultat 

Use-cases 

Som grund till förstudien så fanns det flera scenarion som 

tagits fram av SABO. Dessa scenarion beskrev vilka 

funktioner som de ville ha med i Nyckeladmin och hur 

anropen skulle se ut [10]. För att skapa egna use-cases så 

analyserades SABOs scenarion och bröts ner i enklare 

funktioner. De funktioner som togs fram var de som senare 

implementerades i prototypen.  

De use-cases som togs fram beskriver i detalj vad som sker 

i Nyckeladmin och vad som skickas till databasen och vad 

som skickas till passage- och fastighetssystemen.  

Analys av use-casen visade att det skulle behövas tre 

behörighetsnivåer. Anledningen var att en vanlig användare 

inte har något behov av att ändra i databasen då varken 

nycklar eller hyresgäster sparas där. 

Nyckeladmins databas 

Databasens var också ett resultat av att analysera SABOs 

scenarion. Databasen var nödvändig för att hålla isär olika 

bolag och spara information om deras API:er. Tanken om 

att även spara hyresobjekt, byggnader och fastigheter kom 

av att de är väldigt statiska. Det är sällan som en ny 

byggnad byggs och nya hyresobjekt blir tillgängliga. När ett 

bolag läggs till i Nyckeladmin så läses alla bolagets 

hyresobjekt in och sparas i databasen. Man slipper då söka i 

fastighetssystemen varje gång man vill komma åt ett 

hyresobjekt. Samtidigt öppnar det för möjligheten att skapa 

en relation mellan hyresobjekt och passagesystem i 

Nyckeladmins databas. 

Trots att det finns skydd mot att användare kommer åt 

information som de inte har tillgång till så är det viktigt att 

komma ihåg att säkerheten kan brista på annat sätt. Det är 

sällan en direkt attack lyckas knäcka säkerheten. Det är ofta 

de oförutsedda metoderna som lyckas bäst [17]. 

Demoapplikationerna 

Demoapplikationerna skapades för att illustrera hur de olika 

funktionerna skulle fungera. Att göra en demo som hade ett 

begränsat antal funktioner gjorde att det fanns någonting att 

presentera efter varje demo. Arbetet blev även mer 

överskådligt då det hela tiden fanns kortsiktiga mål att gå 

efter.  

Demoapplikationerna testade de funktioner som togs fram i 

förstudien. Demoapplikationerna slogs sedan samman för 

att skapa en prototyp. 

Kopplingen mot Nyckeladmins databas var relativt enkel att 

genomföra. Det som demoapplikationen gjorde var att den 

kopplade upp sig mot SQL-servern som databasen låg på 

och skickade ett SQL kommando till databasen. SQL-

kommandot skapades av demoapplikationen och innehåller 

en söksträng som användaren har definierat. Svaret från 

databasen togs om hand om av demoapplikationen och 

presenterades på skärmen. Användaren kan välja att lägga 

till, ändra eller ta bort element. Vid en sådan handling så 

skickades ett nytt SQL-kommando till databasen för att 

utföra användarens önskning. Därefter hämtades databasen 

igen för att visa att ändringen faktiskt hade blivit 

genomförd. 

Den andra demoapplikationen fungerade ungefär som den 

första men istället för att kommunicera med en SQL-

databas så kommunicerade den med ett SABO-API. 

Demoapplikationen skickade en GET-request till API:et 

som svarade med att skicka tillbaka den data som 

användaren begärde.  

För att få skicka förfrågningar till ett API krävs att man har 

en access token. Alla användare på ett bolag använde 

samma access token för att komma åt data i passage- och 

fastighetssystemen. Det var en säkerhetsåtgärd för att 

obehöriga inte ska kunna komma åt data som de inte har 

tillgång till. Anropen skede över http och svaret kom i 

XML-format. Det enda som stoppade obehöriga att skicka 

egna förfrågningar till API:er är att det krävs en access 

token. 

Prototyp 

Prototypen kombinerade funktionerna från de båda 

demoapplikationerna och implementerar även ett 

inloggningssystem. Inloggningssystemet kontrollerade 

användarnamn och lösenord mot Nyckeladmins databas där 

alla användare finns lagrade. Prototypen innehöll alla de 

funktioner som togs fram med hjälp av use-cases. 
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Funktionerna som fanns i prototypen var samma funktioner 

som skulle finnas i Nyckeladmin. 

Eftersom att prototypen sparade information om 

hyresobjekt i Nyckeladmins databas så fick man ner 

mängden data som skickas till och från fastighetssystemen. 

Den minskade datatrafiken gjorde att prestandakraven på 

fastighetssystemen inte blev så höga. Sökningar efter 

hyresgäster var den trafik som dominerade.  

Databasens prestanda 

Eftersom att alla bolag har sina egna fasighets- och 

passagesystem så kan man utan problem ansluta ett stort 

antal bolag till Nyckeladmin. Det blir då inga större 

begränsningar på Nyckeladmin som bara skickar och tar 

emot data från systemen.  

Lösningen är exempel på en decentraliserad databas där 

informationen finns på flera olika platser för att undvika ett 

högt tryck på en enda databas. Lösningen klarar att ha flera 

bolag kopplade till sig utan att prestandan påverkas [11].  

Det som eventuellt skulle kunna vara en begränsning är 

inläsningen av hyresobjekt. Alla hyresobjekt som läses in 

sparas i Nyckeladmins databas. Ett stort antal ansluta 

företag medför då en stor mängd hyresobjekt. Sökningen i 

denna tabell i databasen kan då ta tid och bli en flaskhals.  

Värsta fallet som skulle kunna inträffa är om alla bolag som 

ingår i SABO skulle vara registrerade i Nyckeladmin. 

Antalet hyresobjekt skulle då uppgå till cirka 700 000 

stycken. Det betyder att det finns 700 000 element i tabellen 

för hyresobjekt. En så stor databas kommer ändå med 

marginal under gränsen för vad databasen klarar av [12].  

Svårigheter i utvecklingen 

MVC 

Det som har varit svårast med att utveckla Nyckeladmin har 

varit att få den att följa MVC. Mallen som användes för att 

skapa projektet var mycket detaljerad och det var lätt hänt 

att alla funktioner hamnade på samma ställe, det vill säga 

samma URL.  

Ett mål med Nyckeladmin var att man utifrån att titta bara 

på URL:en skulle veta var i applikationen man befann sig. 

Genom att skapa flera olika vyer så uppnåddes det målet. 

Varje ny vy representerar en ny URL och genom att till 

exempel klicka på en nyckel så ska man komma till en ny 

vy där alternativ för den nyckeln visas. 

 

Figur 7: Exempel på URL när användaren är i huvudmenyn. 

 

Figur 8: Exempel på URL när användaren ändrar på en 

nyckel. 

Kommunicera med API 

Ett problem som uppstod när förfrågningar skickades till 

exempelAPI:et var att API:et ibland vägrade svara. 

Problemet uppstod vid oregelbundna tillfällen och skickade 

tillbaka felkod 400. Av meddelandet som följde gick att 

utläsa att det var ett okänt fel som hade inträffat i systemet.  

Detta fel orsakade stor irritation då det betydde att inga 

tester kunde göras mot API:et. 

Lösningen på problemet blev att starta om hela systemet 

och på nytt fylla det med exempeldata. Då kunde API:et 

åter ta emot förfrågningar och skicka svar tillbaka. 

Tolka resultat från API 

Svaret från API:et kom i form av XML-kod. Som visats 

tidigare så är alla poster tydligt uppradade efter hur de ser 

ut i systemets databas. Dokumentationen beskriver vad 

systemen ska innehålla för information. Det är nödvändigt 

för att utvecklaren ska förstå hur systemen är uppbyggda 

[15]. 

Metod 

Säkerhet i Nyckeladmins databas 

Vanliga användare hämtar information från databasen 

genom att anropa tabeller. Eftersom att vanlig användare 

inte får ändra i databasen så kan det ses som en 

säkerhetsrisk att de hämtar informationen direkt ifrån en 

tabell då det egentligen inte finns någonting som hindrar att 

tabeller ändras.  

Lösningen på det problemet i Nyckeladmin blev att 

användare inte får skriva sina egna kommandon. Det 

medför att ingen användare kan göra något som inte 

Nyckeladmin tillåter. På så vis kontrollerar man även att 

användaren inte försöker komma åt information som tillhör 

ett annat företag. 

Ett annat alternativ på lösning, som skulle öka säkerheten 

ännu mer skulle vara att skapa vyer för de tabeller som 

användare hämtar information ifrån. Då man inte kan ändra 

information i en vy så eliminerar man helt risken att 

användare ändrar på information i databasen. 

Man skulle utan problem kunna implementera vyer i den 

nuvarande lösningen men det har inte bedömts som 

nödvändigt ännu.  

Som ett skydd mot att andra klienter skickar SQL-

kommandon till databasen så krävs det att man loggar in 

först. Varje bolag har varsin inloggning till SQL-servern. 

Den inloggningen används varje gång ett kommando ska 

skickas till databasen. Inloggningen gör databasen säkrare, 

inte bara mot att användare ändrar på data, utan även att 

användare endast kan komma åt den data som de har rätt 

till. Det kan kanske tyckas som ett onödigt steg att ha en 

inloggning men det är för tillfället den säkraste lösningen 

på problemet. 
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En alternativ lösning till att ha en inloggning skulle kunna 

vara att SQL-databasen bara kan ta emot förfrågningar som 

är skickade från Nyckeladmin. Lösningen påminner om en 

inloggning med den enda skillnaden att det är Nyckeladmin 

som loggar in på servern vid varje anrop istället för att 

användaren loggar in. 

Ytterligare en lösning skulle kunna vara att göra databasen 

lokal. Då sparar man bara den data som bolaget själv äger 

och undviker på så sätt riskerna med att obehöriga tar del av 

informationen. Ett stort frågetecken med den lösningen är 

dock var man vill spara databasen. Vill man ha den på varje 

dator som har tillgång till Nyckeladmin? Vill man ha den i 

bolagets interna datasystem? Kan man i så fall komma åt 

databasen utifrån om man skulle vilja det? 

Den nuvarande och tänkta lösningen är nu i alla fall att det 

är en gemensam databas som sköts av SABO.  

Arbete i ett vidare sammanhang 

Om nu den här typen av delad tjänst skulle visa sig vara en 

succé så kan man tänka sig att utvidga den till flera 

områden än bara nyckelhantering. Ett exempel skulle kunna 

vara att hyresavier i databasen. Man skulle även kunna ha 

elförbrukning och annan information som kan vara 

intressant att veta om hyresgästen.  

En delad tjänst som tillhandahåller information om 

hyresobjekt och dess hyresgäster skulle kunna vara 

intressant även för hyresgästen. I det fallet där man sparar 

hyresgästens elförbrukning så skulle hyresgästen själv 

kunna logga in med sina egna uppgifter och ta del av 

informationen. Det skulle behövas en till behörighetsnivå 

som bara kan läsa information om en enskild hyresgäst men 

det är fullt möjligt att implementera. 

EU-kommissionen har beslutat att Sverige ska införa krav 

på mätning och debitering av värme och varmvatten [13]. 

Det här är data som med fördel kan sparas i en delad tjänst 

där även hyresgästen själv kan ta del av informationen. Det 

skulle öka hyresgästens kunnande om den egna 

förbrukningen samtidigt som EU-kraven tillgodoses.  

Den här typen av delad tjänst har långt många fler 

användningsområden än bara bostadsbolag. Alla branscher 

där man kan tänkas kommunicera med ett eller flera API:er 

är möjliga kunder för en sådan här lösning. Den stora 

fördelen med en sådan här tjänst är att all information 

samlas på ett ställe samtidigt som databaserna är 

decentraliserade.  

Ett möjligt användningsområde för en sådan här tjänst 

skulle kunna vara en applikation som har kontakt med flera 

restauranger. Applikationen skulle då kunna kommunicera 

med var restaurangs API och hämta menyer samt eventuellt 

även kunna göra beställningar.  

Möjligheterna för delade tjänster är enorma och den 

potentiella nyttan som de kan göra är av stor betydelse för 

framtiden. 

SLUTSATSER 

Det här kapitlet beskriver slutsatser som dragits från det 

utförda arbetet. Slutsatserna grundar sig i det arbete som 

utförts samt de resonemang som förts i texten. 

Det som gjorts i det här arbetet är att utveckla en delad 

tjänst. Applikationen kallas för Nyckeladmin och har till 

uppgift att hantera elektroniska nycklar åt flera 

bostadsbolag. Information om nycklar hämtas ur bolagens 

passagesystem som innehåller information om alla bolagets 

nycklar samt nycklarnas rättigheter.  

Nyckeladmin innehåller en databas som är till för att spara 

bolag och information om varje bolags fastighets- och 

passagesystem. Databasen innehåller även information om 

alla hyresobjekt som bolaget förvaltar och har även koll på 

vilka passagesystem som är kopplade till vilka hyresobjekt. 

Som svar på frågan hur en sådan här tjänst kan realiseras så 

att flera bolag kan använda den. Slutsatsen blir att det är 

möjligt men att problemet med att hålla isär bolagens data 

måste lösas. I det här arbetet beskrivs lösningen att varje 

bolag ska ha en egen inloggning till databasen och genom 

den inloggningen endast ha tillgång till data som de har rätt 

till.  

Svaret på frågan hur databasen hålls säker kan man dra 

slutsatsen att ett inloggningssystem är en relativt enkel och 

säker metod för att hålla databasen säker. Andra metoder 

tas upp i texten men för att se till att inga obehöriga SQL-

klienter kommer in och ändrar data så är en inloggning ett 

effektivt skydd. En inloggning per bolag gör också att 

användare bara kan läsa det egna bolagets data. 

Förbättringar inom säkerheten är möjliga att göra. Främst är 

det ett system där användare läser från vyer istället för 

tabeller som bör implementeras.  

Nyckeladmin som helhet är ett enkelt sätt att komma åt data 

från flera olika källor utan att behöva gå direkt till källorna 

och hämta data. Nyckeladmin presenterar en smidig lösning 

som lätt kan utökas. Både med flera bolag och flera 

funktioner för att bli mer flexibelt.  
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