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Abstract  
 
The number of locals in Stockholm who chooses the bike in front of public transport has increased 
significantly in recent years. The product purchaser of this project, Joakim Victorin at Sigma AB, has a 
keen interest in cycling, which resulted in a fairly obvious topic of this project; through a web application 
Sigma AB wanted to make it possible to handle results from professional as well as amateur 
competitions in cycling. 
 
The purpose of this web application is to simplify reporting and handling of competition for both small and bigger 
bicycle races. By providing the users of the system a platform independent client, any available device may be 
used.  
 
This thesis has followed the development principles which prevail on the ASP .NET MVC 3 concept. 
When developing the system the Microsoft Visual Studio 2010 development environment was used. The 
framework and the pattern of ASP .NET MVC 3 is a prominent part of today’s web development. When this 
framework has largely become an industry standard, it was an interesting way for me to go compared to the 
former and less complex variant ASP .NET Web Forms.   
 
The result of the development is a functional but not complete system. Separation of code and proper 
documentation of program components facilitates further development towards a finish product.  
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Sammanfattning 
 
Antalet stockholmare som väljer cykeln framför kollektivtrafiken har ökat markant de senaste åren.  
Produktbeställaren av detta projekt, Joakim Victorin på Sigma AB, har ett stort intresse för cykling vilket 
resulterade i att ämnesvalet på projektet blev ganska självklart; genom en webbapplikation vill Sigma möjliggöra 
hantering av professionella- såväl som amatörmässiga tävlingsresultat inom cykling.  
 
Avsikten med denna webbtjänst är att förenkla inrapportering och hantering av tävlingsresultat för både små och 
stora cykeltävlingar. Genom att tillhandahålla systemets användare en plattformsoberoende klient kan vilken 
tillgänglig enhet som helst användas.    
 
Detta examensarbete har följt de utvecklingsprinciper som råder under konceptet ASP .NET MVC 3. Vid 
utvecklingen av systemet användes utvecklingsmiljön Microsoft Visual Studio 2010. Ramverket och mönstret ASP 
.NET MVC 3 utgör en framstående del av dagens webbutveckling. Då detta i stort sett har blivit en industristandard 
så var det en intressantare väg att gå framför den tidigare och mindre komplexa varianten ASP .NET Web Forms. 
 
Resultatet av utvecklingsfasen är en fungerande men icke komplett webbtjänst. Strikt uppdelad kod och god 
dokumentation av programmets olika delar underlättar vidareutveckling mot en färdig produkt. 
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Förord 
 
Detta examensarbete har utförts på Sigma AB, beläget i Solna. Projektet har genomförts av studenten 
Diana Wikström under en 10 veckors period under vårterminen 2012. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till följande personer som lagt ner tid och engagemang på att hjälpa mig att nå 
mina mål under dessa veckor: 
 
Leif Lindbäck – min examinator och handledare på KTH. 
Christian Bratt – som representerade handledare/projektledare för mitt projekt på Sigma AB. 
Oskar Sandwall – som var mitt bollplank under hela projektets gång på Sigma AB. 
Björn Ericsson – som var mitt bollplank under hela projektets gång på Sigma AB. 
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1. Inledning 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att skapa en första version av ett system, utvecklad i ASP .NET MVC 3 och C#, som 
förenklar hanteringen och registreingen av cykelresultat. Genom att tillhandahålla ett plattformsoberoende 
gränssnitt, kommer systemet att kunna användas på olika typer av enheter. Tanken med detta är att det ska 
möjliggöra för användare att kunna registrera resultat vart de än befinner sig. På detta vis kan det komma att öka 
deras motivation till träning, om systemet är enkelt och lättillgängligt. 

1.3 Bakgrund 
Sigma AB är ett konsultföretag som är verksam inom de två affärsområdena Informationslogistik och IT & 
Management. Sigmakoncernen består av 1400 medarbetare och finns på flertalet platser i Sverige och i totalt nio 
länder

i
. Konsulter sitter både ute hos kund och i Sigmas lokaler belägna i Frösunda, Solna. 

 
Många anställda på Sigma AB ägnar sig kontinuerligt åt någon slags motionsform på sin fritid; en av 
motionsformerna är cykling. Att cykla har blivit allt vanligare i Sverige, och den största ökningen har skett i 
storstäderna. Enligt branschorganisationen Svensk Cykling är det cirka 60 procent fler som cyklar i Stockholm 
jämfört med för tio år sedan, och i snitt cyklar 150 000 cyklister per dygn i Stockholms innerstad

ii
. Med dessa fakta i 

kombination med systemets beställare, Joakim Victorin på Sigma AB, intresse för cykling fick vi idén till att skapa 
ett lättanvänt system som tävlingsaktiva- såväl som amatörcyklister ska kunna använda för att registrera sina 
resultat. 

1.4 Mål 

1.4.1 Affärsmål 

Systemet ska underlätta och ge bättre kontroll av en amatör- eller tävlingsdeltagares resultat. 

1.4.2 Systemmål 

Systemmålet är att få upp en bra grundfunktionalitet. Då systemet kan komma att utvecklas är det viktigt att det 
från början präglas av enkelhet och klarhet i uppdelningen mellan olika lager och moduler. 

1.4.3 Kvalitetsmål 

Systemet ska vara väl dokumenterat på alla nivåer, från systemarkitektur till kodnivå. Detta för att underlätta inför 
framtida utveckling och förvaltning av systemet. 
 
Systemet ska ha passerat tester med avseende på funktionalitet, stabilitet och prestanda. 

1.5 Avgränsningar 
Systemet är inte tänkt att bli ett komplett system efter dessa 10 veckor. Säkerhet, felhantering och 
prestandatester kommer att behandlas i mån av tid. 
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2. Teori 

2.1 Teknologier som använts 

2.1.1 Microsoft Visual Studio 2010 

För utveckling av systemetet valdes utvecklingsmiljön Microsoft Visual Studio 2010. Valet berodde dels på att 
systemet skulle skrivas i C# och ASP.NET MVC 3, men även på att konsulterna på Sigma AB använder denna 
utvecklingsmiljö och version. 

2.1.2 Microsoft SQL Server 2008 Express Edition 

Jag valde Microsoft SQL Server 2008 Express Edition som databashanterare i projektet. Detta eftersom det smidigt 
nog gick att välja att installera servern när installationen av Microsoft Visual Studio 2010 gjordes. Servern valdes 
även för att den är tillräckligt bra att använda för utvecklingssyfte. I produktion hade servern inte varit tillräcklig, 
men i vårt fall behövdes inte någon mer avancerad server eftersom vi valde att ha allt lokalt på en dator.  

2.1.3 ADO.NET Entity Framework, Code First 

Kommunikationen med den lokala databasen utförs genom att använda ramverket ADO.NET Entity Framework, 
vilket tillåter utvecklaren att programmera mot en relationsdatabas med .NET-objekt och LINQ

iii
. Ramverket 

stödjer en paradigm kallad Code First, som tillåter utvecklare att skapa databastabeller utifrån vanliga .NET-klasser. 
Denna teknologi valde jag framför att skapa databasen först (paradigmen Database First) eftersom den möjliggör 
att databasen skapas ”on the fly”, genom .NET-klasser vilket gör koden flexibel och lätthanterlig.  

2.1.4 LINQ 

LINQ(Language Integrated Query)
iv
, är en Microsoft .NET komponent som lägger på funktionalitet på .NET-språken 

så att de bl.a. kan ställa databasfrågor mot en relationsdatabas. Detta ger utvecklare ett kraftfullt verktyg för O/R 
mappning. Med LINQ kan utvecklare bl.a. ställa frågor mot och filtrera data i arrayer, relationsdatabaser och andra 
datakällor. Det finns olika typer av LINQ och den typ som används i detta projekt kallas för LINQ to Entities som 
tillåter utvecklare att ställa frågor direkt mot Entity Framework. 

2.1.5 ASP .NET MVC 3 Framework 

I uppstarten av projektet resonerades det kring vad för programmeringsspråk som var bäst lämpat för uppgiften. 
ASP .NET och MVC 3 blev det självklara valet, då detta var något som intresserade både mig och uppdragsgivaren.  
 

Vad är MVC 3? 
ASP .NET är ett webapplikationsramverk som utvecklats av Microsoft. Jag valde som sagt att använda mönstret 
och ramverken ASP .NET MVC 3. Tekniken bygger på Microsofts .NET teknologi men skiljer sig dock dramatiskt 
på vissa punkter. ASP.NET MVC 3  använder inte WebControls, PostBack eller ViewState som alla har varit 
väldigt karakteristiska för klassisk ASP .NET, utan tekniken baseras på designmönstret MVC (Model, View, 
Controller)

v
. Syftet med designmönstret MVC är att man vill skilja på Model, som är datalagret och som 

innehåller affärslogik, och View, som är den grafiska representationen av programmet. Mellan dessa två lagren 
ligger en Controller, vilket sköter interaktionen mellan de andra lagren. I figur 1 nedan visas en förenklad bild 
över komponenterna i en MVC-applikation. 
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Figur 1. Viktiga komponenter i MVC-arkitektur

vi
 

Som figur 1 visar ovan har Controller en koppling med både Model och View och fungerar som en slags 
förmedlare mellan dessa två komponenter.  
Pilen mellan View och Model menar på att View är starkt typad mot en Model. Med starkt typad menas att View 
kan komma åt det nuvarande tillståndet på Model. View är inte tänkt att ha någon som helst logik i sig, utan 
denna komponent ska leverera och visa data som den fått från en Controller. Tillståndet på View’s starkt typade 
Model uppdateras via Controller innan View laddas. 
 

Vad är fördelarna med MVC 3? 
I och med denna naturliga uppdelning av koden i MVC 3 tvingas programmeraren redan från start att organisera 
koden i olika lager och ansvarsområden. Programmeraren kan som sagt tidigare även koppla vyn mot en 
datamodell, som är en klass, istället för att vyn ska vara löst typad och kunna ta emot i princip vad som helst. 
Med MVC 3 möjliggörs även s.k. testdriven utveckling, vilket innebär att testfall lätt kan skrivas för varje bit kod 
som skrivs eller ändras. Med klassisk ASP .NET Web Forms teknologi hade detta varit svårare, då program inte är 
uppdelad i samma logiska uppdelning som under MVC 3. Detta är tre av många saker som gör MVC 3 väldigt 
unikt. 
 

Varför valdes MVC 3 över den klassiska teknologin Web Forms? 
Den nyare teknologin MVC 3 valdes framför den klassiska ASP .NET-teknologin med Web Forms, bl.a. för att 
koden blir lättare att följa, den blir bättre strukturerad samt att det kändes som en bättre idé att lägga fokus på 
den nyare teknologin istället för den äldre. Web Forms är dock mindre komplex än MVC 3 och skulle antagligen 
ha varit lättare att komma igång med. Det skulle dessutom ha funnits mer hjälp att få av utvecklarna på Sigma 
om denna teknologi valts, men jag visste att projektet skulle blir mycket intressantare och mer lärorikt om jag 
valde MVC 3. 

2.1.6 HTML 5 och CSS3 

Jag valde att bygga upp sidan i HTML5, som är den senaste standarden för HTML och XHTML från organisationen 
World Wide Web Consortium (W3C)

vii
. Jag komplementerar HTML5 med språket och stilmallen CSS3, vilket 

bestämmer utseendet och stilen på webbapplikationen.  
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2.1.7 Razor 

I HTML-vyerna används syntaxen Razor, vilket är en ASP .NET programmeringssyntax för att skapa dynamiska 
webbsidor. Syntaxen är baserad på programmeringsspråket C#. 
 

 
Figur 2. Razors i .NET hierarkin

viii
 

 
Syftet med Razor är att skapa en optimerad syntax för att kunna generera HTML kod. 
Med Razor är det tänkt att

ix
:  

- Antalet kodrader ska reduceras. 
- Koden ska bli mer lättläst. 
- Det ska vara en lättlärd och smidig syntax, som ska vara snabb att lära sig och använda.  
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2.1.8 Repository pattern 

I projektet används något som kallas för Repository pattern. Mönstret medför att Controller frikopplas från att veta 
om något i databasen. Alla direkta databasfrågor ligger samlade i ett sk. Repository, som är en vanlig C# klass. Alla  
Controller’s i projektet har sedan en koppling till ett interface IRepository och kan på så vis använda de publika 
metoderna i Repository-klassen utan att veta om hur de implementeras.  
 

 
Figur 3. Överblick över Repository mönstret och hur det kan förenkla unit-testning.

x
 

 
Med detta mönster underlättar man testning av systemet, i och med att man frikopplar kopplingen till databasen 
från Controller. Som figur 3 ovan visar kan man byta ut det riktiga repository:t mot ett s.k. Mock Repository, som 
ska föreställa ett påhittat repository med obetydligt datainnehåll. Då slipper man att påverka riktig data och kan 
instället snabbare och riskfritt testa sin kod mot något som inte har någon egentlig betydelse. 

 
Nedanför visas ett förenklat urdrag ur koden i tre steg på hur Repository Pattern används i systemet, när en 
användare hämtas med hjälp av dess användarid.  
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Steg 1: UserController 
I UserController, som är en av de Controller’s som används i systemet,  finns en metod Details(), som tar ut 
information om en användare. Här anropas en publik metod Repsitory() för att komma åt metoden GetUser(), som 
ligger i Repository-klassen. 
 

 
Figur 4. Kodexempel som visar hur Controller-klasserna kan anropa metoder i Repository-klassen. 

 
Steg 2: SuperController 
UserController, och alla andra Controller’s i systemet, har åtkomst till den publika metoden Repository() genom att 
de ärver från en SuperController. Genom denna publika metod kan alla Controller’s komma åt klassen Repository 
via en interface-referens som fås då metoden Repository() anropas i SuperControllern.   
 

 
Figur 5. Kodexempel som visa hur Repository-referensen skapas i SuperControllern. 
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Steg 3: Repository 
Via interfacet anropas sedan den verkliga Repository klassen, som innehåller referensen och åtkomsten till den 
riktiga databasen.  
 

 
Figur 6. Kodexempel som visa hur Repository-klassen kommer åt databasanslutningen.. 

 

2.2 Problem och vägval i projektet 

2.2.1 Entity Framework, Code first 

Jag hade problem att få Entity Framework med Code First att fungera på rätt sätt i början av projektet. De problem 
som kom att ta mest tid var: 

1. Att få databasen att återskapas automatiskt om modellen ändrats. 
2. Att förstå hur relationer(många-till-många o.s.v.) mellan tabeller fungerade. 

 
Jag hade en del problem med att få databasen att återskapas när jag ändrat något i modellen. Jag löste det tillslut 
genom att först skapade en initieringsklass, som beskriver för Entity Framework vilka tabeller som ingår i min 
datamodell(se exempelkod i figur 20 på sidan 27). Dessa tabeller kunde jag sedan fylla med testdata, genom att jag 
skapade en klass som överskred den inbyggda metoden ”Seed” (se figur 7 på sida 15).  
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Figur 7. Kodexempel på Seed-metoden som fyller min tabell ”Role” med data. 
 
Som figur 7 visar ovan använder jag tillvägagångssättet DropAndCreateDatabaseAlways, som dumpar databasen 
helt och sedan bygger upp den efter varje förändring som gjorts i datamodellen.  

2.2.2 Autentisering och auktorisation 

När ett MVC 3 projekt skapas finns mycket funktionalitet inbyggt, så som inloggning och hantering av användare 
och dess eventuella roller. Till en början verkade detta som en smidig och enkel lösning på ett ganska komplext 
problem, men jag tyckte att funktionaliteten var svår att förstå, så mycket tid gick till att bara försöka förstå 
uppbyggnaden. Denna lösning genererade även onödigt många tabeller i projektet, vilket gjorde att jag tillslut 
bestämde mig för att utveckla en egen användar- och rollhanteringsmekanism med användandet av session-
variabler. Det kändes lite som att uppfinna hjulet igen när jag beslutade mig för detta, men att lägga mer tid på att 
förstå deras lösning, som dessutom kändes onödigt komplex, var inget alternativ för mig. I detta vägval såg jag 
istället en chans och möjlighet till att få lära mig mer om C#, MVC 3 och Entity Framework med Code First.   

3. Metod 

3.1 Projektförberedelser 
Projektet började med ett första möte med min handledare Christian Bratt, på Sigma AB. På mötet fick jag en kort 
presentation om vad examensarbetet skulle omfatta och vad för problem de ville att jag skulle lösa. Efter mitt 
möte på Sigma AB hade jag en grundlig men god uppfattning om vad som ungefär skulle göras. Jag kontaktade 
därefter Leif Lindbäck, min handledare och examinator på KTH, som efter given projektinformation gav mig 
klartecken att påbörja mitt examensarbete. 

3.1.1 Analys- och designfas 

I denna fas togs en första projektdefinition fram, där syfte, bakgrund och mål formulerades för att få en bättre 
förståelse för vad projektet skulle handla om och vad det skulle omfattas av. Projektets krav diskuterades och 
formulerades även grundläggande tillsammans med min projekthandledare, Christian Bratt, och produktbeställare, 
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Joakim Victorin. På våra planerade projektmöten föreslogs även en del tekniska lösningar som skulle kunna 
användas i projektet. Jag utformade även en första interaktionsdesign med hjälp av programmet Balsamiq 
mockups, ett ritprogram för att enkelt kunna visualisera ett systems användargränssnitt. Detta gjordes för att 
enklare kunna se och ta fram systemets krav. 

3.1.2 Informationsinsamlingsfas och installation 

Under denna fas försökte jag få en samlad förståelse för vad som skulle göras och i vilken ordning. En tidplan 
utformades och även en kravspecifikation, som fylldes med alla existerande krav som vi kommit fram till under 
tidigare fas. Genom att ha flera möten, där kraven diskuterades, med produktbeställare och projekthandledare fick 
båda parter möjlighet att ge synpunkter och önskemål. Med tiden fick vi en god bild över vad som skulle ingå i 
projektet. 
 
I denna fas installerades även nödvändiga program och verktyg som skulle användas under projektets gång. 
Program som installerades var exempelvis Microsoft Visual Studio 2010, Microsoft SQL Server 2008 och Balsamiq 
mockups. 

3.1.3 Teori 

Efter att de inledande faserna var gjorda kunde jag börja läsa på om de teknologier jag skulle använda mig av i 
projektet. Jag läste guider och i forum på nätet och diskuterade mycket med utvecklarna på Sigma om jag fastnade 
på något eller undrade över någon särskild lösning eller teknik.  
 

3.1.4 Databasdesign 
Efter teoridelen gjorde jag en första databasdesign av systemet genom en objektmodell, se den slutliga versionen i 
avsnitt 4.4.2.  
 

3.1.5 Implementation 
I denna fas kunde utvecklingen av systemet påbörjas och utföras efter den design och planering som gjorts i 
tidigare steg. För att komma igång med utvecklandet började jag med att följa en ASP .NET MVC 3 guide som jag 
hittade på den officiella ASP .NET hemsidan

xi
. 

3.1.6 Tester och överlämning 

Under denna fas gjordes inga omfattande tester på systemets funktionalitet. Innan överlämning kunde ske 
dokumenterades all kod och packades ihop med projektets alla relevanta dokument. 
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3.2 Projektorganisation 

3.2.1 Styrgrupp 

Styrgruppen är den grupp som formellt godkänner projektstart, projektdirektiv och kravspecifikation. Styrgruppen 
följer det löpande arbetet och deltar i de eventuellt strategiska beslut som skall tas under projektets gång. 
Eventuella ändringar av kravspecifikationen skall godkännas av styrgruppen. 
 
Styrgruppen består av följande personer:  

 Joakim Victorin, Business Unit Manager  (Produktbeställare/Test) 

 Christian Bratt, Competence Unit Manager (Projektledare – Verksamhet /Test) 

 Björn Ericsson, Consultant (Teknisk handledare) 

 Oskar Sandwall, Consultant (Teknisk handledare) 

3.2.2 Projektorganisation 

Projektgruppen består av en projektorganisation från leverantören med projektledare, teknisk projektledare, 
teknisk handledare, testansvarig samt utvecklare. 
 

 
 Figur 8. Projektorganisationens medlemmar 

3.2.3 Ansvar 

Systemet ska uppfylla de krav som leverantör och beställare av systemet kommit överrens om. 
Leverantör och beställare kommer att ha möten minst varannan vecka. I projektmötet kommer eventuella 
problem tas upp samt lösningsförslag och tidplan diskuteras. 

3.2.4 Projektmöten 

Kontakten med uppdragsgivaren Joakim Victorin har skett cirka 1-2 gånger varannan vecka. Kommunikationen har 
skett över Microsoft Lync, ett kommunikationsverktyg som gjort det möjligt att tala och dela skrivbord med 
varandra i realtid, tillsammans med projektledaren Christian Bratt. Vid dessa tillfällen har vi bl.a. gått igenom 
systemets tänkta funktionalitet, bollat idéer, tagit upp hinder och problem samt uppdaterat tidsplan och kravlista. 



Sid 18 av 36 
 

3.2.5 Resursplan 

Resursbehoven i projektet uppdelat på roller uppskattas vara följande: 
Systemarkitekt  8%  början av projektet 
Utvecklare   100%  mitten av projektet 
Utvecklare, databas   20%  hela projektet 
Testledare    8%  slutet av projektet 
Projektledare    15%  hela projektet 
Teknisk projektledare   10%  hela projektet 

3.2.6 Tidplan 

I bilden nedanför visas den initiala tidplanen för projektet. Då projektet har följt Scrum är tidplanen indelad i s.k. 
sprintar, som i sin tur innehöll krav på funktionalitet som skulle lösas och utvecklas. Då tidsplanen, i efterhand, 
visade sig vara väl optimistisk så sköts vissa uppgifter upp. Detta för att grovt kunna hålla tidplanens ramar. Mot 
projektets slut omprioriterades dessa återstående uppgifter och de viktigaste behandlades under den tillagda, sista 
veckan av utvecklingsfasen.    
 
Det som var bra med tidplanen var att den överskådlig gjorde arbetet och gav en klar bild över när moment skulle 
utföras och vara klara. 

 
Figur 9. Projektets initiala tidplan. 
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3.3 Projektmetodologier 

3.3.1 Scrum 

Vi valde Scrum som projektmetodologi. Scrum är en känd metodik för systemutveckling och nedanför visas en 
delmängd av de beståndsdelar som ingår i Scrum

xii
:  

 Product backlog, som besår av alla önskemål om förändringar av produkten.  

 Sprint backlog, som består av en del av ”Product backlog” och som scrum-medlemmarna ska 
implementera under den kommande sprinten. 

 Sprint, som innebär att arbetet delas upp i olika valda tidsperioder. 

 Daily scrum, som innebär att varje scrum-medlem i gruppen får svara på följande frågor:  
- Vad har jag gjort sedan igår? 
- Vad ska jag göra imorgon? 
- Har jag stött på några hinder? 

 
Jag har till större delen Scrum:at med mig själv, vilket har fungerat bra och gjort att jag fått mer struktur och 
ordning i mitt arbete.  
 

 
   Figur 10. Överblick över viktiga aktiviteter i Scrum

xiii 
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4. Omfattning och resultat 

4.1 Projektets uppgift 
Uppgiften är att färdigställa ett system för hantering och registrering av träningsresultat i enlighet med vad som 
specificeras i kravdokumentationen. 

4.2 Implementeringsfasen 
Efter att projektförberedelser gjorts, som beskrivs i avsnitt 3.1, kunde utvecklingen av systemet påbörjas. Jag 
arbetade efter projektmetodologin Scrum, som förklarats under 3.3 Projektmetodologier i rapporten. Det innebar 
kortfattat att jag utförde arbetet i iterationer och hade dagliga reflektioner över hur mitt arbete gått sedan dagen 
innan. Till min hjälp hade jag, i princip alltid, mina två tekniska handledare tillgängliga om jag hade fastnade på 
något eller behövde en extra åsikt. 

4.3 Funktionalitet 
Nedanför beskrivs delar av den viktigaste funktionaliteten i systemet. 

4.3.1. Skapa användarkonto 

Vem som helst kan surfa in på hemsidan och skapa ett användarkonto.  
 

 
Figur 11. Användargränssnittet när användare ska registrera ett användarkonto. 

 
Komponenterna i användarvyn som visas ovanför är kopplad till en modell User, som har vissa parametrar som 
namn, efternamn, telefonnummer o.s.v. I Repository-klassen finns en metod CreateUser() som tar objektet User 
som inparameter. Användaren läggs till i databastabellen Users och får sedan en roll som Deltagare. För att lägga 
till användarrollen hämtas först den önskade rollen, Deltagre, från tabellen Roles med hjälp av LINQ. 
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 Figur 12. Kodexempel på hur en användare skapas. 

 

4.3.2. Logga in 

En användare kan efter att ha registrerat sig logga in i systemet, hon/han får då tillgång till mer funktionalitet via 
”Mina sidor”.  

 
Figur 13. Användargränssnittet när användaren ska logga in.  
 
För att hålla reda på vem som loggat in sätts en sessionvariabel med användarens användarnamn när denne loggar 
in. Sedan skapas eller sätts en variabel _loggedInUser som alla Controller-klasser kan komma åt genom 
superklassen de alla ärver ifrån, SuperController. Genom variabeln _loggedInUser kan sedan användarens id, 
användarnamn och användarroller hämtas ut. 
 

Figur 14. Kodexempel som visar hur inloggning- och sessionvariabler används i systemet. 
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4.3.3. Skapa, ändra och ta bort en tour 

När en användare registrerat sig och loggat in, kan denne välja att skapa en tour. När en tour skapats får 
användaren rollen ”TourAdmin” för touren, vilket innebär att hon/han kan gå in och editera inställningarna för 
touren. Användaren kan även ta bort touren.  
 
 

 
Figur 15. Användargränssnittet när användaren ska skapa en tour. 
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4.3.4. Skapa, ändra och ta bort ett etapplopp 

Efter att en tour skapats kan en användare välja att skapa ett tillhörande etapplopp/deltävling till touren. När 
etapploppet skapats kan användaren sedan gå in och editera inställningarna för etapploppet. Användaren kan 
även ta bort etapploppet. 

 
Figur 16. Användargränssnittet när användaren ska skapa ett etapplopp. 

 
  



Sid 24 av 36 
 

4.3.5. Anmäla sig till en tour samt ändra och ta bort anmälningen  

Finns det skapade tourer i systemet kommer en inloggad användare att kunna anmäla sig till en tour. Efter att 
användaren har valt att anmäla sig till en viss tour får användaren sedan välja vilken klass hon/han vill tävla i och 
för vilken klubb som hon/han vill tävla för. 

Figur 17. Användargränssnittet när användaren ska anmäla sig till en vald tour. 

4.4 Logisk uppdelning 

4.4.1 Flödet i systemet och MVC 

Systemet är uppbyggt på ramverket och mönstret MVC 3, vilket innebär att det finns tre lager; View, Controller och 
Model. I bilden nedanför visas ett interaktionsdiagram, som ger en förenklad överblick över hur informationen 
flödar i programmet när en användare t.ex. registrerar ett nytt konto. 
 

Figur 18. Dataflödet i en MVC applikation
xiv

. 

En användare interagerar med vyn som visualiserar skapandet av en användare. När en användare fyllt i alla fält 
och klickat på ”Registrera” knappen, fångas detta anrop av vyn och vidarebefordras vidare till rätt controller och 
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metod som ett HTTP POST. I controllern valideras de data som användaren har skickat och vidarebefordrar sedan 
detta till modellens metod CreateUser(). Metoden lägger in den nyregistrerade personen i databasen och notifierar 
vyn om att en ändring har gjorts. Modellen har ingen aning om hur vyn ser ut, men i bakgrunden finns en 
”observer” relation som innebär att vyn har en referens till modellen och när ändringar sker i modellen skickas 
uppdateringar till vyn. Det är detta som sker i de tre stegen ”Notify Changes”, ”Ask for changes” och ”Update User 
Model” i figur 18 ovanför. Efter att vyn uppdaterats returneras vald vy till användaren. 

4.4.2 Objektmodell 

Nedanför visas en förenklad objekmodell av systemet som beskriver hur tabeller relaterar till varandra. 

 
Figur 19. Objektmodell över systemet 

  



Sid 26 av 36 
 

4.4.3 Hur ska ny funktionalitet läggas till? 

MVC 3 är i sig själv en bra vägvisare på hur man ska utveckla sin webbapplikation. Kod kan, som nämnts tidigare, 
inte läggas till hur som helst i en MVC 3 applikation då tydliga uppdelningar finns och måste följas, till viss del.  
 
Ska nya vyer läggas till i projektet är en rekommendation att vyerna har svagt kopplade modellklasser, så att 
värden i input fält lätt kan hämtas och sättas. Det går nämligen att hämta fältens värden ute i vyn med hjälp av ett 
Request-objekt som lever i webbsidan, se exemplet nedanför. Detta tillvägagångssätt är inte att rekommendera då 
det är ett föråldrat utvecklingssätt och dessutom försvårar förståelsen och vidareutveckligen av koden.  
 

I vyn:   <input type=”text” name=”username” value=”diana” /> 

I controllern:  String username = Request[”username”]; 

 
Ska ny controller-klasser läggas till så är det viktigt att all kod som direkt använder sig av databasinstansen läggs i 
Repository-klassen istället för i controllern. Detta för att underlätta och bibehålla enkelheten vid testning av 
systemet.  
 
När nya modellklasser, som ska representera nya databastabeller, ska skapas vill jag rekommendera att validering 

läggs till på alla kolumner. Det görs genom att man använder s.k. ”data annotations”. Vill man exempelvis att en 

kolumns värden ska vara skilt från värdet null lägger man till datanotationen [Required] ovanför tabellattributet. 

4.5 Säkerhet 

4.5.1 Rättigheter 

Systemet har tre olika användarnivåer: 
1. Användare 
En Användare blir man när man registrerat sig. Som Användare kan man inte ändra eller radera data i andras 
skapade tourer, utan kan bara se valda delar i dessa. En användare kan dock skapa en egen tour och även 
anmäla sig till andras tourer. 
2. TourAdmin 
En Användare får även rollen TourAdmin efter att en Tour skapats. Denne kan då ändra och radera i sina egna 
skapade tourer.  
3. SuperAdmin 
En Användare som har rollen SuperAdmin kan skapa nya tourer samt ändra och radera i alla tourer som finns i 
systemet. 

4.5.2 Inloggning 

En användare som registrerat sig kan logga in i systemet, och på så vis få åtkomst till sina egna inställningar och 
skapade tourer. 

4.5.4 Kryptering & loggning 

Ingen hänsyn har tagits till att kryptera och logga dataflöden i systemet. 

4.6 Datalagring 
Data lagras lokalt på maskinen i en SQL Server 2008 databas, som ingår i programsamlingen MS Visual Studio 2010. 
Systemet skriver till- och läser ifrån den lokala databasen enligt ramverket Entity Framework och Code First. 
 
I MS Visual Studio finns en fil vid namn ”Web.config”, där bl.a. lokaliseringen av databasen ställs in i en 
anslutningssträng. Genom denna sträng kan en klass sedan skapas, som representerar alla tabeller i databasen.  
Förutom att deklarera databasens tabeller i denna klass kan även tabellrelationer, tabellnycklar och andra 
inställningar ställas in för de olika tabellerna. Nedanför visas ett utdrag ur koden som visar detta. 
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Figur 20. Deklaration av tabeller och relationer. 

4.7 Fysisk uppdelning 
Under utvecklingsstadiet har samtliga delar av systemet körts på en och samma maskin.  

 

 
Figur 21. Systemets logiska uppdelning.   

public class BicycleTourDB : DbContext 
{  
           public DbSet<Etapplopp> Etapplopp {   get;   set;   }  
           public DbSet<Tour> Tour {   get;   set;   }  
           public override void OnModelCreating(DbModelBuilder modelBuilder) 
           { 
                       ModelBuilder.Entity<Tour>() 
                .HasMany(e => e.etapplopp) 
                .WithMany (t => t.Tour) 
                .WillCascadeOnDelete(true); 
           } 
} 
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4.8 Implementation 

4.8.1 Mappar och filer i projektet 

 

Content 
I denna mapp finns all css filer. 
 

Controllers 
Här ligger alla controller klasser. 
 

Models 
Här ligger klasser som beskriver och avspeglar databasens tabeller. Här finns också modellklasser, som inte är 
databastabeller, utan som vissa vyer är starkt typade emot. För att Entity Framework ska vet om min 
databastaballer, tabellrelationer mm finns det en fil ”BicycleTourDB.cs”. Det finns också en fil ”DBInitializer.cs” vars 
syfte är att fylla min databas med testdata varje gång modellen ändras.   
 

Scripts 
Under denna mapp finns bl.a. jQuery- och Ajaxscript. (Inga ändringar har gjorts i denna mapp) 
 

ViewDataModels 
Här finns det flera klasser som vissa av vyerna är starkt typade emot. 
 

Views 
Här finns .cshtml vyerna. 

5. Avgränsningar 
Jag har inte tagit hänsyn till att använda transaktioner i systemet, vilket innebär att rader med data kan lämnas 
kvar i databasen om exempelvis en databasoperation misslyckas mitt i en rad av operationer. Jag tog inte heller 
hänsyn till att skydda systemet mot attacker som exempelvis SQL injection eller liknande.  
 
Det ska bara gå att skapa publika tourer, dvs endast ”riktiga” tourtävlingar ska kunna skapas som alla kan se. Till en 
början var det även tänkt att det skulle gå att skapa privata tourer, så att även de som inte tävlade, skulle kunna 
skapa en tour och rapportera in sina resultat. Tanken med var att det skulle bli lite som en ”träningsdagbok” eller 
som en rolig intern tävling bara för kompisgänget. 
 
Vyerna i systemet var till en början tänkta att kunna ändra bredd och höjd efter vad för enhet(surfplatta, mobil, 
osv) som användaren använde. Det var något som jag valde bort till slut eftersom jag insåg att tiden inte skulle 
räcka till. 
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6. Slutsatser 
 
Det var ett utvecklande och lärorikt examensarbete som innebar många utmaningar. Jag hade tidigare inte jobbat 
med ASP .NET MVC 3 eller någon annan av teknologierna jag tagit upp i avsnitt 2.1, med undantag för Scrum. 
Systemutvecklarna på Sigma hade mest erfarenhet av ASP .NET Web Forms, vilket gjorde att det blev lite klurigt att 
lösa vissa problem ibland. 
 
Det var svårt att jobba efter Scrum i projektet eftersom jag i princip hade alla scrumroller, men jag kan tänka mig 
att det hade fungerat bättre i en grupp . Problem hade säkert lösts snabbare, då man i Scrum har korta dagliga 
möten i gruppen om hur det gått, vad man fastnat på och vad man planerar att göra nästkommande dag.  
 
Det fanns en viss brist på kommunikation och planering i projektet. Vi hade exempelvis  kunnat sammanfatta 
projektets faser, och utvärderat arbetet efter varje avslutad sprint. På så vis hade jag kanske kunnat undika att 
göra om misstag och fått ett effektivare arbetssätt efter varje fas och sprint. 
 
Att ha en bra kravdokumentation som grund till arbetet har visat sig vara otroligt viktigt.  Det förenklar arbetet på 
många sätt om prioriteten och beskrivningen på kraven specifierats och diskuterats klart och tydligt. 
 
Hade jag fått göra om examensarbetet hade jag inte stressat upp mig lika mycket som jag gjorde denna gången. 
Jag hade t.e.x. gett mig mer tid till att planera, fundera ut vilka krav som ska vara med,  klura på olika lösningar och 
lägga upp en mer ingående tidplan med fler milstolpar. Hade jag gjort om mitt examensarbete så hade jag med 
säkerhet hunnit med mer och haft en lättare och positivare inställnig. 

7. Framtida arbete 
 
Säkerhet 

 Läggs systemet upp på en riktig server, alltså inte på en lokal, gör då så att MS SQL Servern använder 
SSL (Secure Sockets Layer) för att kryptera data som skickas på nätverket mellan SQL Servern och en 
klientapplikation. 

 Lägg till kod som förhindrar attacker av olika slag, t.ex. SQL Injection.  

 Lägg till felhantering på alla metoder i systemet, nu finns det bara i en klass. 

 Kryptera lösenord som sparas i databasen. 
 

Användarfunktionalitet 
Lägg till funktionalitet så att man bland annat kan: 

- Lägga till, ändra och radera startgrupper med olika starttider i ett etapplopp. 
- Rapportera in tävlingsresultat samt ändra och radera i dessa. 
- Beräkna poängställningen för en tour. 

 
Se Bilaga A för fler tips på ny funktionalitet.  
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8. Ordlista 
 

Tour En tour representerar en tävling och innehåller ett eller flera etapplopp. En tour 
kan bara vara publik. Med publik menas tävling, där alla personer kan delta i 
touren.  Ett annat ord för tour är tävling. 

Etapplopp Ett etapplopp ingår i en Tour. Ett annat ord för etapplopp är deltävling. 
 

Deltagare En deltagare kan ha rollen ”Participant” och ”TourAdmin”.  

Touradmin En person med denna roll kan både delta i och administrera den tour denne 
skapat. Med administrera menas ändra/uppdatera, radera, diska medlemmar 
mm.  

SuperAdmin En person med denna roll kan både delta i och administrera alla tourer. Med 
administrera menas ändra/uppdatera, radera, diska medlemmar mm. 

Tävlingstillfälle Ett tävlingstillfälle representerar en tour och dess underliggande etapplopp. 
 

Tour – tid En tour som är baserad på tid innebär att personens resultat i alla etapplopp 
registreras i form av tid(antal tim/min/s). Beroende på vilken plats personen kom 
på eller om personen vann ”spurt” eller ”bergspris” så får personen olika mycket 
avdrag på sin sluttid.  

Tour – poäng En tour som är baserad på poäng innebär att man inte räknar med tiden över 
huvudtaget i poängsystemet. Beroende på vilken plats personen kom på eller om 
personen vann ”spurt” eller ”bergspris” så får personen olika mycket poäng.  

Spurtpris Pris som ges till den person som först nått en viss stäcka. 
 

Bergspris Pris som ges till den person som först nått en viss höjd. 
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10. Bilaga A – Funktionella & icke funktionella krav 
 

10.1 Funktionella krav 
 

Skapa användarkonto 

SAK-05 Vem som helst kan skapa ett användarkonto. HIGH PRIO 
 

KLAR 

SAK-10 När en användare skapar ett konto skall ett email skickas till 
personen med länk för aktivering. 

MEDIUM 
PRIO 
 

EJ 
KLAR 

 
Logga in 

LI-05 Alla personer som har ett aktivt användarkonto kan logga in. 
 

HIGH PRIO KLAR 

LI-10 En person som inte är SuperAdmin kan bara se information om 
tourer där han är anmäld. Han kan dessutom se info om all 
publika tourer. 

LOW PRIO KLAR 

LI-15 En person som är inloggad som SuperAdmin kan se information 
om alla tourer. 

LOW PRIO KLAR 

 
Skapa/Ändra/Radera tourer 

TOUR-05 Alla personer med ett aktivt användarkonto skall kunna skapa 
en ny tour. 

HIGH PRIO KLAR 

TOUR-10 Per default är det den person som skapade touren som är 
TourAdmin. 

HIGH PRIO KLAR 

TOUR-15 Det skall vara möjligt att välja en eller flera personer som 
TourAdmin. Endast personer anmälda till touren kan väljas. 

LOW PRIO EJ 
KLAR 

TOUR-20 Arkitektoniskt förberett i DB och Objektmodell för att kunna 
lägga upp flera TourAdm. 

MEDIUM 
PRIO 

KLAR 

TOUR-25 Som TourAdmin ska man kunna skapa, ändra och radera sin 
tour. 

HIGH PRIO KLAR 

TOUR-30 Som super-admin ska man kunna skapa, ändra och radera alla 
tourer. 

HIGH PRIO KLAR 
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TOUR-35 När en tour skapas ska det gå att välja synlighet på touren, 
publik eller privat. Detta värde skall kunna ändras när som helst. 

LOW PRIO EJ 
KLAR 

TOUR-40 När en tour skapas ska det gå att välja om den ska vara av typen 
tid eller poäng. 

HIGH PRIO KLAR 

TOUR-45 Om en tour skall vara av typen tid och/eller poäng kan ändras 
fram till dess att ett reslutat är registrerat.  

MEDIUM 
PRIO 

EJ 
KLAR 

TOUR-50 Endast en person skall kunna väljas som kontaktperson för 
touren. Default är att den som skapade touren är 
kontaktperson. 

HIGH PRIO KLAR 

TOUR-60 En eller flera klasser (baserat på värdeförråd i DB) kan väljas för 
en tour. 

HIGH PRIO KLAR 

TOUR-62 Så länge som ingen har anmält sig till klassen är det möjligt att 
plocka bort klasser från touren. 

MEDIUM 
PRIO 

EJ 
KLAR 

TOUR-65 Användaren skall kunna välja om hon vill kunna lägga upp 
startgrupper för touren eller inte. 

LOW PRIO EJ 
KLAR 

TOUR-70 Det skall vara möjligt att välja en eller flera startgrupper (baserat 
på värdeförråd i DB) för en tour. 

LOW PRIO EJ 
KLAR 

TOUR-75 Det skall vara möjligt att flagga för att endast TourAdmin och 
SuperAdmin skall kunna registrera in resultat. 

HIGH PRIO KLAR 

TOUR-80 Det skall vara möjligt att flagga för att deltagande kräver 
godkännande (default). Detta skall kunna ändras. 

MEDIUM 
PRIO 

KLAR 

 
Skapa/Ändra/Radera etapplopp 

ETAPP-05 Som TourAdmin ska man kunna skapa, ändra och radera 
etapplopp och de poängobjekt som ingår i etapploppet. 
Etapploppet tillhör den tour som tourAdmin skapat. 

HIGH PRIO KLAR 

ETAPP-10 Som SuperAdmin ska man kunna skapa, ändra och radera 
etapplopp och de poängobjekt som ingår i etapploppet. 
Etapploppet tillhör den tour som TourAdmin skapat. 

HIGH PRIO KLAR 

ETAPP-15 Det skall vara möjligt att lägga upp olika starttider för olika 
startgrupper. 

LOW PRIO EJ 
KLAR 

ETAPP-20 Endast poängobjekt definierade i värdeförråd i DB kan läggas 
upp för ett etapplopp.  

HIGH PRIO KLAR 
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ETAPP-25 Flera poängobjekt kan läggas upp för ett etapplopp, men endast 
ett per instans i värdeförrådet i DB. 

MEDIUM 
PRIO 

KLAR 

ETAPP-30 Det ska gå att flagga för vilka poängobjekt i etapploppet som är 
spurtpris, bergspris och övrigt pris. Detta för att förstå vilken typ 
ett visst poängobjekt är. 

MEDIUM 
PRIO 

KLAR 

 
Skapa/Ändra/Radera startgrupper 

SGRP_05 
 

Listning av samtliga deltagare med möjlighet att på en sida 
”massändra” vilken startgrupp de skall starta i. Historik över 
startgrupp använd för tidigare etapplopp är inte av intresse. 

LOW PRIO EJ 
KLAR 

 
Godkännande av deltagare 

APPR-05 Listning av samtliga deltagare med möjlighet att på en sida 
”massändra” anmälningars status avseende om de är godkända 
eller inte. 

LOW PRIO EJ 
KLAR 

 
Anmälan till tävling 

APPL-05 
 

Samtliga personer med ett aktivt användarkonto kan anmäla sig 
till en tour. 

HIGH PRIO 
 

KLAR 

APPL-10 Om det är satt att touren inte kräver att deltagare skall 
godkännas sätts de till godkända, annars inte. 

HIGH PRIO EJ 
KLAR 

APPL-20 
 

Tävlingsdeltagarens hemma klubb föreslås som klubb för 
touren. Kan överridas. 

HIGH PRIO 
 

KLAR 

APPL-25 
 

Om klubbtillhörighet krävs för touren, måste deltagaren välja 
klubb då han anmäler sig till touren. 

HIGH PRIO 
 

EJ 
KLAR 

APPL-30 
 

En person måste vara TourAdmin för touren eller SuperAdmin 
för att kunna ändra en anmälan efter att touren har startat 
(något resultat har registrerats). 

HIGH PRIO 
 

EJ 
KLAR 

APPL-35 
 

En person måste vara TourAdmin för touren eller SuperAdmin 
för att kunna ändra status ”Diskad”. 

HIGH PRIO 
 

KLAR 

APPL-40 
 

En person måste vara TourAdmin för touren eller SuperAdmin 
för att kunna ändra status till ”Godkänd deltagare”. 

MEDIUM 
PRIO 

KLAR 

APPL-45 
 

Som SuperAdmin skall man kunna ändra och radera samtliga 
anmälningar. 

HIGH PRIO 
 

EJ 
KLAR 
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APPL-50 Som TourAdmin skall man kunna ändra och radera samtliga 
anmälningar för de tourer där man är TourAdmin. 

HIGH PRIO 
 

EJ 
KLAR 

APPL-55 En person skall kunna önska en startgrupp om startgruppen 
tillåter det. Detta värde kan ändras under tävlingen gång. 

MEDIUM 
PRIO 

EJ 
KLAR 

APPL-57 TourAdmin eller SuperAdmin godkänner önskan om en specifik 
startgrupp. Efter att startgrupp är godkänd, är den låst. 

MEDIUM 
PRIO 

EJ 
KLAR 

APPL-60 Går endast att anmäla sig till en tour av typen tid innan 
tävlingen har startat. Ingen begränsning för poängtävlingar. 

HIGH PRIO 
 

EJ 
KLAR 

 
 
Registrera, uppdatera och rader resultat 

RES-05 Som TourAdmin ska man kunna registrera, uppdatera och 
radera sina egna och andra tour-medlemmars resultat. 

HIGH PRIO EJ 
KLAR 

RES-10 Som super-admin ska man kunna registrera, uppdatera och 
radera alla deltagares resultat. 

HIGH PRIO EJ 
KLAR 

RES-15 Som godkänd tävlingsdeltagare som inte är diskad ska man 
kunna registrera, uppdatera och radera sina egna resultat OM 
touren inte är satt att endast Admin kan uppdatera poäng. 

HIGH PRIO EJ 
KLAR 

RES-20 Endast en deltagare per etapplopp kan aspirera på ett specifikt 
poängobjekt om det är flaggat som unikt. Exempel: ”Har en 
person kryssat för poängobjektet att denne kom först i mål, får 
nästa person som anger det ett felmeddelande”. 

HIGH PRIO EJ 
KLAR 

 
Tävlingsresultat och nyheter på hemsidan 

NEWS-05 Alla ska kunna surfa till hemsidan och se publika resultat och 
tävlingar. 

HIGH PRIO EJ 
KLAR 

NEWS-10 Alla ska kunna surfa till hemsidan och se aktuella tourer. HIGH PRIO KLAR 

NEWS-13 Endast de tourer som inte är avslutade skall visas under aktuella 
tourer. 

MEDIUM 
PRIO 

EJ 
KLAR 

NEWS-14 Under aktuella tourer på hemsidan skall det stå status på touren 
(”Avslutad, Påbörjad” osv). 

MEDIUM 
PRIO 

EJ 
KLAR 
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NEWS-15 För tidstävlingar skall det per tour vara möjligt att se: 
Ledaren för: Tidstävling, Spurttävling, Bergstävling, Klubbtävling. 
Under ovanstående info skall det fullständiga resultatet finnas 
för respektive tävlingstyp (Tidstävling, Spurttävling, 
Bergstävling, Klubbtävling). 

HIGH PRIO EJ 
KLAR 

NEWS-20 För poängtävlingar skall det per tour vara möjligt att se: 
Ledaren för: Poängtävling, Spurttävling, Bergstävling, 
Klubbtävling 
Under ovanstående info skall det fullständiga resultatet finnas 
för respektive tävlingstyp (Poängtävling, Spurttävling, 
Bergstävling, Klubbtävling). 

HIGH PRIO EJ 
KLAR 

 
Övrigt 

ÖVR-05 Visning av video from YouTube och/eller Vimeo (på 
förstasidan?) baserat på tag som administrator konfigurerar. 

LOW PRIO EJ 
KLAR 

ÖVR-10 Grafisk presentation av tävlingsresultat. (På inbäddad Google 
karta eller något slags diagram) 

LOW PRIO EJ 
KLAR 

 

 

10.2 Icke funktionella krav 
 

Icke funktionella krav 

ICKE-05 Det ska vara lätt för användaren att använda systemet 
 

LOW PRIO KLAR 

ICKE-10 Systemet ska ha något slags skydd mot intrång som exempelvis 
SQL-injections.  

LOW PRIO EJ 
KLAR 

ICKE-15 Systemet ska vara lättunderhållet, det vill säga kod bör vara 
dokumenterad, snyggt strukturerad och lättförstådd.  

HIGH PRIO KLAR 
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