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Sammanfattning 
Målet med detta projekt var att utforma ett tidsrapporteringssystem åt 

Online CC AB för att effektivisera deras kunders tidsrapportering. 

Systemet är en webbapplikation som ska användas till att rapportera in 

tid som framdeles kan exporteras till valfritt lönesystem för lönehante-

ring av personal. Detta system är grunden för ett framtida, fulländat 

system som har utökad funktionalitet. Produkten togs fram med Ex-

treme Programming samt testdriven utveckling. Under utvecklingen 

jobbade utvecklingsgruppen med välkända och beprövade metoder för 

att säkerställa ett system av hög kvalité. Webbapplikationen nyttjar 

moderna teknologier och ramverk för webbutveckling – inklusive 

Microsofts ASP.NET MVC 4 och Entity Framework. Det visade sig att 

apputveckling är ett diffust område där de senaste verktygen inom 

verksamhetsgrenen inte förhållandevis förenklade arbetet. Ett system 

som fungerar såväl på mobila enheter, i form av en hybridapplikation, 

som stationära enheter, som webbapplikation, krävde att utvecklings-

gruppen var erfarna inom respektive områden. I slutet av projektet var 

inte alla ställda krav uppfyllda - men eftersom vi använder oss av 

testdriven utveckling så är systemet fullt operationsdugligt. De krav 

som implementerades, gjordes det till fullo. Till sist så kan det visa sig 

att de senaste teknologierna och ramverken inte alltid är de bästa att 

nyttja. Mer beprövade metoder och teknologier kan i vissa fall vara mer 

lämpliga. 

Nyckelord: Hybridapplikation, Webbapplikation, MVC 4, HTML5, 

ASP.NET, C#, Entity Framework, JavaScript, stationära enheter, mobila 

enheter, PhoneGap. 
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Abstract 
The goal of this project was to design a timesheet system for Online CC 

AB in order to make time reporting more efficient for their customers. 

The system is a web application that is to be used for time reporting in-

which, later on can be exported to a salary system of their choice for 

salary transactions of personnel. This system is the foundation for a 

future, all-in-one system with extended functionality. The product was 

produced using Extreme Programming and Test-Driven Development. 

During development the development team worked with well-

renowned and well-tried methods to ensure a system with the utmost 

quality. The web application utilizes modern technologies and frame-

works for web development – including Microsoft’s ASP.NET MVC 4 

and Entity Framework. It’s shown that app development is a diffuse 

field in which the latest tools within the field do not comparatively 

simplify the work. A system that works on as-well as mobile units, in 

the form of a hybrid application, as stationary units, in the form of a web 

application, demands the development team to be experienced within 

respective fields. At the end of the project not all requirements are met – 

however due to us using Test-Driven Development, the system is fully 

operational. Those requirements that were implemented are done so 

fully. Furthermore, it’s shown that the latest technologies and frame-

works not always are best-suited for usage. More well-tried methods 

and technologies can in some cases be more appropriate. 

 

Keywords: Hybrid application, Web application, MVC 4, HTML5, 

ASP.NET, C#, Entity Framework, JavaScript, stationary units, mobile 

units, PhoneGap. 
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Förord 
Tack till Per Jundin, Raimo Virtanen, Patrick Montgomery, Bertil G. 

Palmquist, John T. Jacobson och Göran Näsman för all er hjälp och 

vänlighet, ett enormt stort tack för att vi fick göra examensarbetet hos er 

på Online CC AB. 

Det har varit ett stort privilegium att få jobba hos er! 
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Terminologi 

Förkortningar och akronymer 

MVC Model-View-Controller. Ett arkitekturmönster som 

separerar presentationslagret från logiklagret. Hörnste-

nen i mönstret är att vyn alltid måste kommunicera med 

en controller för att nå modellen. 

TFS Team Foundation Server. Ett verktyg som fungerar som 

versionshanterare av källkod, projekthantering, krav-

hantering och testning. Har utökat stöd för agila ar-

betsmetoder. Ska ej förväxlas med den webbaserade 

tjänsten Team Foundation Service. 

UML Unified Modeling Language. Ett objektorienterat 

modelleringsspråk som ger en visuell representation av 

det system som ska- eller har utvecklats. 

ORM Komponent som hanterar omvandling mellan klasser i 

kod och tabeller i en relationsdatabas. 

XP Extreme Programming. En systemutvecklingsprocess 

som framtagits för att utveckla system iterativt och in-

krementelt. Räknas som en agil arbetsmetod. 

App Applikation. Syftar till mobil applikation, ett format som 

stödjs på mobila enheter. 

LINQ Language-Integrated Query. Ett frågespråk tillhandahål-

let för att ställa SQL-frågor mot databaser genom Visual 

Studio.  

Termer 

.NET Plattform för utveckling av  Windowsapplikationer. 

ASP.NET Ramverk skapat av Microsoft som ersätter deras äldre 

ramverk Active Service Pages (ASP). 
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1 Inledning 
Arbetet utförs hos Online CC AB där det ska utvecklas ett nytt tidsrap-

porteringssystem, TimeSaverManager. Efter att arbetet har slutförts så 

antvardar projektgruppen systemet till företaget för vidareutveckling. 

Fokus ligger inte på att slutföra systemet utan att bygga den stabila 

grund som krävs för en hållbar utvecklingsprocess. 

Som en före detta del av NCC har Online CC blivit en oberoende aktör 

med lång erfarenhet inom IT-system för bygg-, fastighets- och installat-

ionsbranschen. Det system som projektgruppen ämnar bygga är till för 

företagets kunder, allt från små entreprenörer till stora företag och 

koncerner. 

Den agila arbetsmetoden Extreme Programming kommer att nyttjas för 

att få med företaget i utvecklingsprocessen så att synpunkter kan delas 

mellan båda parter. Det viktigaste är att företagets krav alltid är i fokus. 

Se kapitel 2.1 för en djupare redogörelse av Extreme Programming. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Online CC AB samt dess kunder har använt sig av det traditionella 

tidsrapporteringssystemet under en lång period. Systemet, som åter-

finns i de flesta företag, baserar sig på att varje individuell anställd 

skriver ut sin tidsrapportering för en viss period. Rapporteringen 

vidarebefordras till ekonomiansvarige som för in tiden manuellt i 

lönesystemet. Det finns flera nackdelar med detta system: 

 Risken för fel ökar vid manuella mellansteg. 

 Om fel upptäcks i efterhand är det svårare att korrigera dessa. 

 Stora företag behöver avsevärt större resurser för att hantera 

pappersarbetet. 

 Månadsanställda som inte har avvikande tider i sin tidsrapporte-

ring är tvungna att göra en onödig process. 

 Det är tidskrävande och jobbigt för alla inblandade parter. 
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Därför har utvecklingsteamet blivit involverat i ett projekt som ska ta 

fram ett nytt tidsrapporteringssystem som håller den höga tekniska 

standarden i dagens värld. 

Uppdraget går ut på att ta fram ett system som fungerar på PC, mobila 

enheter och surfplattor. Företaget har analyserat dagens app marknad 

och insett att ett komplett system kräver flera appar, något som inte 

uppskattas av personalen. Systemet som eftersökes är simpelt, effektivt 

och framför allt roligt att använda. Det färdiga systemet kommer att 

åtgärda de nackdelar som finns med det gamla systemet och även 

förbättra arbetsmiljön för de anställda. 

1.2 Övergripande syfte 

Projektets övergripande syfte är att skapa och utveckla ett modernare, 

användarvänligare och grafiskt attraherande tidsrapporteringssystem 

som skall kunna följas upp med ny funktionalitet av företaget. 

Rapporteringen görs individuellt och måste hålla en sådan nivå så att 

alla skall kunna rapportera in sin information utan problem. Arbetsda-

gen ska rapporteras in dagligen via en kalender som är kopplad till 

Internet. Vid slutet av varje månad så kontrolleras alla tidsrapportering-

ar och attesteras av en auktoriserad användare. Denna grafiska kalender 

utgör fundamentet av systemet och är anpassat efter vilken typ av enhet 

användaren nyttjar. 

Skapandet av systemet är till en början en segdragen process som kräver 

mycket resurser. Men i längden så är det mer kostnadseffektivt än att 

köpa licenser och underhålla flera separata system. 

Utvecklingen använder sig av ramverk som är nära associerade till 

företaget. Tack vare kända principer och mönster så skapas kod av hög 

kvalité som med enkelhet kan tas över av kvalificerad personal på 

företaget. 

1.3 Avgränsningar 

Projektet är uppdelat i etapper där endast en bit står för fundamentet. 

Detta fundament är grundbulten i den här rapporten. Det innefattar: en 

komplett databas med stöd för alla framtida etapper, en webbportal för 

tidsrapporteringen samt en version kompatibel för varje typ av enhet 

(PC/smartphone/surfplatta). 



Tidsrapporteringssystem för 

mobila och stationära enheter  

Vicky Gandhi, David Kufa 

1 Inledning 

2014-03-28 

 

3 

Första etappen innefattar tidsrapporteringen och körjournalen. Se Figur 

1.1. Det övriga systemet återges inte i detalj då den finns bara på data-

basnivå. Se Bilaga C: Helhetsperspektiv av det framtida systemet för en 

överblick av hela systemet. 

 

Figur 1.1 Helhetsperspektiv över arkitekturen, teknikaliteter är inte åskådliggjorda 

De teknologier och ramverk som projektet täcker är robusta och väl 

använda inom företaget: Microsoft ASP.NET MVC 4, SQL Server 2012. 

Detta var ett krav från företagets sida men samma system kan uppföras 

genom andra utvecklingsmiljöer däribland Java, PHP och Visual Basic. 

Således är detta en specialiserad lösning skräddarsydd för företaget. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Systemet är centrerat runt en webbportal som har samma funktionalitet 

oberoende av vilken typ av enhet man använder. Genom att autentisera 

sig så når man en dynamisk kalendervy. Denna vy är kopplad till 
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diverse delsystem, t.ex. körjournal, tidsrapportering och administrativa 

verktyg. Se Bilaga H: Skärmdumpar. 

Företaget har som krav att webbportalen skall vara intuitivt att använda 

och även ha en mobil-app som fungerar mot systemet. Ett annat krav är 

att systemet ska använda MVC mönstret (Model-View-Controller) för att 

separera presentation från logik. Genom att använda oss utav ASP.NET 

MVC 4-ramverket så får vi hjälp med att följa detta mönster. I och med 

detta så nyttjar vi Entity Framework, vilket är en ORM (Object/relation 

mapper) som används för databasåtkomst i modellen. 

Kravet med att få fram en mobil-app i samhörighet med webbportalen 

har lett till att båda parter har kommit överens om att använda ramver-

ket PhoneGap till just detta ändamål. Denna och diverse andra teknolo-

gier kommer att beskrivas mer utförligt i kapitel 2.3. 

1.5 Översikt 

Kapitel 1 Inledning – Fastställer projektets intention: att utveckla ett 

system för tidsrapportering. 

Kapitel 2 Bakgrundsmaterial – Beskriver de teknologier och metoder 

som används i projektet mer ingående. Läsare som söker upplysning om 

de beskrivande teknologierna och metoderna hänvisas till detta kapitel. 

Kapitel 3 Metod – Ger en utförligare beskrivning av utvecklings-

processen i projektet. Arbetssätt, utvecklingsmetoder och verktyg 

behandlas samt den mjukvara som nyttjar redan etablerade teknologier 

såsom ramverk och färdigskrivna bibliotek.   

Kapitel 4 Utförande – Återger systemets struktur i flera steg. Kapitlet 

behandlar områdena: arkitektur, design och problem. Underkapitlet 

arkitektur beskriver systemets olika delar och hur de samverkar med 

varandra. Design tar upp föregående beskrivna delar och beskriver de i 

mer detaljerade ordalag på kodnivå. Problem omskriver de största 

svårigheterna och hur de hanterades. 

Kapitel 5 Resultat – Beskriver det system som antvardas till företaget för 

vidareutveckling. Det tas upp hur väl man efterföljt de angivna proces-

serna samt slutsatser om målen, som beskrivs under kapitel 1.4. 
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Kapitel 6 Diskussion - Delger utvecklingsgruppens personliga åsikter 

om projektets metoder och resultat. Övriga aspekter av projektet 

behandlas även här, t.ex. hållbar utveckling. 
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2 Bakgrundsmaterial  
I detta kapitel kommer diverse processer och teknologier beskrivas för 

läsaren, så att denne ska få en bra förståelse för hur systemet byggts 

samt hur projektets processer fungerar i teorin. 

2.1 Projekttriangeln 

Detta är en av projektmetodikens grundbultar. På ena sidan av triangeln 

finns tiden (projektet har x antal timmar till förfogande), den andra 

sidan resurserna (kostnader som tillåts för projektets välmående) och 

den sista sidan funktionaliteten (vad slutprodukten förväntas innehålla) 

[1]. Inuti triangelns centrum finns en fjärde del vilket står för kvalité. Att 

ha tid + budget + funktionalitet = kvalité, vilket innebär att förändringar 

som sker på någon av sidorna direkt påverkar kvalitén. Det bör noteras 

att kvalité definieras per projekt. För vissa företag är det viktigaste 

kvalitetsmåttet att projektet hålls inom budgeten medan för andra 

företag definieras det som att produkten tar sig ut på marknaden i tid 

[2]. 

 

Figur 2.1 Visuell representation av projekttriangeln. (Källa: [3].) 

I de flesta projekt så är minst en sida fixerade, dock inom detta projekt 

är tiden (400 arbetstimmar) och antalet resurser (två utvecklare) fixerade 

- detta påverkar direkt mängden funktionalitet som kan implementeras 

samt kvalitén av systemet [2]. Mängden funktionalitet i slutprodukten 

beräknas därmed vara den mer flexibla sidan. Det har förts en dialog 

mellan utvecklingsgruppen och kunden där kvalitetsmåttet definierats 

som en bra grund som kan utvecklas vidare, d.v.s. räknas som ett lyckat 

projekt. Viss funktionalitet som inte är implementerad är därmed 

acceptabelt. 
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2.2 Extreme Programming (XP) 

XP är en systemutvecklingsmetodik som baseras på 5 värderingar: 

kommunikation, enkelhet, återkoppling, mod och respekt.  

Genom att ha kunden på plats så har man en kontinuerlig kommunikat-

ion mellan utvecklarna och kunden. För att förhindra komplexitet så bör 

det skapas så få dokument och filer som möjligt samt att utvecklarna 

ständigt reviderar och omstrukturerar sin kod. Mod och respekt avser 

förhållandet mellan medarbetarna: utvecklarna ska vara uppriktiga om 

sina kunskaper så att inte projektet äventyras, kod som tillhör en annan 

utvecklare bör beaktas med omtanke. Innan ett nytt arbetsmoment 

påbörjas så delges information om hur det är planerat att se ut. När 

arbetsmomentet är klar så presenteras en prototyp av det fungerade 

systemet. Båda delar förutsätter god kommunikation med kunden 

under utvecklingsprocessen då denne kan framföra sina synpunkter och 

önskemål. Det medför att delarna följer kundens krav samtidigt som 

man bygger de delar som är viktigast för kunden [4]. 

 

Figur 2.1 Generaliserat XP schema. (Källa: [5].) 
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2.2.1 Testdriven utveckling 

En av grundpelarna till XP är testdriven utveckling. Detta innebär att 

tester skrivs innan koden och att ingen kod blir godkänd innan de 

passerat alla tester. Utvecklingen drivs därmed av tester och inte 

tvärtom. Varje test ska helst motsvara ett krav på en komponent och 

vara begränsat till en enhetstest. Första gången testet körs så kommer 

den att misslyckas eftersom det inte finns någon kod skriven för att 

hantera testet. Efter det börjar själva utvecklingsprocessen genom att 

skapa de klasser och metoder som krävs för att passera testet. Man ska 

skriva så lite kod som möjligt för att få testet att bli godkänt [6]. Detta är 

en iterativ process som gäller för alla krav, vilket kallas Rött, Grönt och 

Refaktorisera [6]. 

 

Figur 2.1 Generaliserat XP schema. (Källa: [7].) 

Rött, Grönt och Refaktorisera är den cykel som driver testdriven ut-

veckling och beskriver olika faser i utvecklingsprocessen. Under den 

röda fasen så har man skrivit ett nytt test eller kört ett test som miss-

lyckats. Vidare kommer detta att resultera i ett felmeddelande som 

indikerar att testet inte är godkänt. Det innebär att utvecklaren måste 

åtgärda felet eller lägga till den nya funktionalitet som krävs för att 

testet ska bli godkänt och därmed gå över till nästa fas, den gröna. 

Under den gröna fasen så skriver utvecklaren så lite mängd kod som 

möjligt för att få testet ska godkännas [8]. Här läggs ingen energi på att 

skriva välorganiserad eller städad kod, utan all fokus ligger på att få 

testet godkänt. Efter godkända enhetstester så kommer refaktoriserings-

fasen. Skriven kod ska bli städad och välorganiserad så att den blir mer 
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läsbar, lättförståelig och höjer kodkvalitén. Medan man gör detta så ska 

man regelbundet köra testerna som skrivit för att säkerställa att all 

funktionalitet är intakt trots kodändringarna. Till slut håller koden en 

väldigt hög standard samt får godkänt på alla sina tester, vilket medför 

att utvecklaren börjar om med nya krav i den röda fasen [8]. 

2.2.2 Team Foundation Server 

Team Foundation Server är en Microsoft produkt för projekthantering. 

Full spårbarhet och framsteg blir synliga för alla involverade i ett 

projekt. Genom att logga in på en TFS med fördefinierade konton, så får 

man tillgång till dem senaste projektfilerna och strukturerna som 

fungerar fullständigt. TFS stödjer agila arbetsmetoder såsom Extreme 

Programming vilket förenklar arbetsprocessen. Produkten har extra 

funktionalitet som dock inte ger något för utvecklingsgruppen [9]. 

2.3 MVC-Mönster (Model – View – Controller) 

Detta är ett designmönster som används till systemutveckling. Mönstret 

bygger på att systemet uppförs i separata lager:  

1. Model – Innehåller affärslogiken samt lagrar och hämtar data. 

2. View – Innehåller användargränssnittet (GUI). 

3. Controller – Anrop från användaren skickas hit som sedan hante-

ras och returneras med en uppdaterad vy.  

Controller lagret fungerar som en länk mellan affärslogiken och använ-

dargränssnittet. På så sätt är modellen och vyn separerade från 

varandra som ger en bättre arkitektur med låg sammankoppling [10]. 

 

Figur 2.2 MVC:s design mönster. OBS: modifierad bild. (Källa: [10].) 
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2.4 Ramverk 

Bibliotek som är förskrivna för att lösa generella problem åt mjukvara. 

Genom att nyttja dessa utvecklade bibliotek så slipper man implemen-

tera in en massa funktionalitet med egen kod. I utbyte så ger man upp 

en del kontroll över sitt system. Nedan förklaras de viktigaste ramver-

ken som används i detta projekt. 

2.4.1 ASP.NET 

Detta är ett ramverk som är till för att skapa dynamiska webbsidor och 

är skapat av Microsoft. Ramverket erbjuder sofistikerade lösningar för 

MVC mönstret där den senaste stabila versionen (MVC 4) ger utökade 

möjligheter för mobila applikationer. Mönstret kan användas i flera 

olika språk men här körs det ihop med programmeringsspråket C# [11]. 

2.4.2 PhoneGap 

PhoneGap är ett mobilt utvecklingsramverk som möjliggör byggnaden 

av mobila applikationer med hjälp av webbaserade utvecklingsspråk 

(HTML5, CSS3 och JavaScript). Man slipper att programmera i enhets-

specifika språk som Objective-C för Apple eller Java för Android-

enheter. Applikationer kategoriseras som en av följande: native-, webb- 

eller hybridapplikation [12]. 

En applikation som utvecklas i ett enhetsspecifikt språk kallas för 

native-applikation. Dessa applikationer fungerar bara på en plattform, 

därmed måste man utveckla samma applikation flera gånger för att nå 

ut till andra plattformar. Fördelarna med detta är att de är smidigare 

samt att enhetens funktioner står till fullt befogande, t.ex. kamera, 

mikrofon, kalender, kontaktbok och sparade bilder. En applikation som 

utvecklas på nätet kallas för webbapplikation och är plattforms-

oberoende. Fördelen med detta är att alla med en webbläsare har 

tillgång till applikationen. Den klara nackdelen är att man förlorar 

samtliga native-funktionaliteter [13].  

Den webbapplikation som kapslas in med PhoneGap blir en hybrid 

mellan native- och webbapplikation. Hybridapplikationen innehåller 

därmed det bästa ur två världar. Med en hybridapplikation så har 

koden för applikationen bara skrivits en gång med de webbaserade 

utvecklingsspråken och man har full tillgång till det mesta på enheten 

[14]. 
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Ett välkänt faktum är att mobilers och surfplattors webbläsare tidigare 

efterlever W3C standarden än webbläsare för PC. Därför är smartpho-

nes och läsplattor de rätta plattformarna för HTML5/CSS3-

webapplikationer [13]. 

2.4.3 HTML5 

Hyper Text Markup Language 5 är en framtida standard för HTML och 

XHTML. Den femte versionen introducerar nya pragmatiska element 

som ska tillföra en semantisk nivå till språket. Nya tekniker för bland 

annat: ljud, video och grafik, kommer att förenkla och förstärka webbsi-

dor. Detta språk håller på att arbetas fram men har redan tagit steget in i 

den mobila världen [15].  

2.4.4 CSS3 

Cascading Style Sheets är ett språk som används för att formatera och 

anpassa webbsidor efter användarens enhet. Den tredje versionen 

lanserar ett nytt tankemönster med moduler. CSS3 har splittrat det äldre 

CSS i moduler, man använder sig endast av de moduler som behövs på 

sidan. Språket har implementerat nya moduler med ny teknik som kan 

förgylla ens hemsida ytterligare [16].  

2.4.5 JavaScript 

JavaScript är ett skript språk som kan användas till att få en hem-

sida/applikation att bli mer dynamisk. Språket används i webbläsaren 

och exekveras i dess JavaScript-motor. Eftersom språket har samma 

funktionalitet på en mobil enhet som på en PC så behåller koden sin 

struktur oavsett vilken enhet den används på [17]. 

2.4.6 DHTMLX Scheduler 

DHTMLX är ett HTML ramverk och JavaScript bibliotek med AJAX 

komponenter. Företaget som har skapat Dhtmlx tillhandahåller flera 

produkter, varav ett av dem är Scheduler. Produkten är en schema-

läggare som kan skräddarsys efter egna behov, har full support för 

pekskärmar och uppdateras regelbundet med nya funktionaliteter [18].  

Före initialisering av Scheduler har man en massa konfigurations-

möjligheter där man bland annat specificerar varifrån data ska hämtas. 

Se Figur 2.3 och 2.4. 
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Figur 2.3 Scheduler blir konfigurerad till att förvänta sig datum i en viss formate-

ring för XML-formatet, att den ska visa en förloppsindikator vid laddning av data 

till användaren och att en markering ska visas på nuvarande klockslag. 

 

Figur 2.4 Scheduler blir konfigurerad till att anropa Calendar controllern och dess 

underliggande ”Data”-metod vid initialisering och då förvänta sig data tillbaka i 

XML-format. 

Vid initialisering av Scheduler så använder man en DataProcessor som 

uppmärksammar alla förändringar som sker i vyn (skapa, ändra, ta bort 

tidsrapportering) och skickar ner dessa förändring till servern för 

behandling. Se Figur 2.5.  

 

Figur 2.5 Scheduler initialiseras med en DataProcessor som anropar Calendar 

controllern och dess underliggande ”Save”-metod vid förändringar. 

De metoder som förväntas bli anropade för uthämtning samt lagring av 

data måste dock implementeras och hantera anropen till fullo om 

produkten ska fungera som tänkt. 

2.5 PAXml 1.0 

PAXml är ett växande standardformat som används av försystem för att 

föra över löneunderlag till lönesystem. PA är en förkortning för perso-

naladministration och XML för Extensible Markup Language.  

Det existerar flera filformat för att flytta över denna typ av information. 

PAXml skapar ett generellt filformat (XML) som klarar av att överföra 

arbetstider, personuppgifter, konteringsinformation och kan importeras 

in i många lönesystem [19]. 

Överföring av lönedata sker genom att skicka en tid- eller lönekod som 

berättar för lönesystemet vilken typ av löneunderlag som gäller. Koden 

är standardiserad i detta format så att försystemet inte behöver veta hur 

lönen hanteras. All hantering handhas av lönesystemet gällandes 

scheduler.config.xml_date = "%Y-%m-%d %H:%i"; 
scheduler.config.show_loading = true; 
scheduler.config.mark_now = true; 

var dp = new dataProcessor("/Calendar/Save"); 
dp.init(scheduler); 

scheduler.load("/Calendar/Data", "xml"); 
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fördelning ur löneunderlag på rätt lönearter beroende på t.ex. personal-

kategori, kollektivavtal eller regler för sjukfrånvaro och semester. 

Ett standardformat försimplar kommunikationen mellan två skilda 

programvaror. Ju fler som ansluter sig till detta filformat desto enklare 

är det att strukturera för- och lönesystemen [19]. 

Alla XML dokument som följer denna standard omslutas med ett 

rotelement <paxml></paxml>. Rotelementet kan innehålla följande 

element (Obs. att * innebär obligatorisk och # ej obligatorisk): 

Element Betydelse 

<header> *) Allmän information om innehållet 

<dimensioner> #) Sätter namn på en dimension 

<resultatenheter> #) Lista på resultatenheter per dimension 

<tidtransaktioner> #) Närvaro- och frånvaroinformation 

<lonetransaktioner> #) Löneunderlag övrigt 

<schematransaktioner> #) Arbetstidsschema 

<personal> #) Personaluppgifter 

Tabell 1: Tillgängliga element under rotelementet. 



Tidsrapporteringssystem för 

mobila och stationära enheter  

Vicky Gandhi, David Kufa 

3 Metod 

2014-03-28 

 

15 

3 Metod 
I detta kapitel kommer de teknologier, ramverk, mönster och utveckl-

ingsmetoder, som systemet har utvecklats med, att beskrivas. Hur dessa 

har brukats under systemutvecklingen kommer även att redogöras för 

läsaren. 

Kunden är en ”Microsoft Certifierad Partner” som betyder att produkter 

från företaget är högkvalitativa och är byggda i utvecklingsmiljöer som 

kommer från Microsoft. Verktyg som Visual Studio och Visio tillhör 

Microsoft och är en naturlig del i kundens vardag. Med dessa verktyg så 

kan man utveckla programvara i flera språk och modellera med enkel 

finess. System som .NET plattformen och TFS [9] är även de ett stående 

inslag i kundens vardag. Skapta av Microsoft så är dessa produkter 

länkade till varandra och kan därmed försimpla processer. Med detta 

robusta arsenal, som redan används av kunden, så har valen av verktyg 

reducerats avsevärt. Kunden har en stab på specialister inom detta 

område som både kommer kunna hjälpa utvecklingsgruppen samt 

förvalta systemet efter slutfört uppdrag. 

3.1 Utvecklingsmetoder 

Systemet kommer att utvecklas med Extreme Programming. Varje 

iteration är satt till fem dagar där en dag är beräknad till fyra timmars 

arbete [4].  

Utvecklingsgruppen består av oss två studenter, projektgruppen av 

utvecklingsgruppen samt två handledare. Önskemål om förändringar 

tas upp i slutet av varje vecka. Funktionaliteten i den nuvarande iterat-

ionen kan bytas ut mot önskemålet om båda är av samma utförande 

storlek. Varje funktionalitet har sin prioritering och måste övervägas 

noga. 

Tillsammans med Extreme Programming så kommer test-driven ut-

veckling att följas med vissa avvikelser: användarberättelser (eng. user-

stories) kommer att användas som både kravspecifikation på funktion-

alitet samt som test-cases eftersom vår input måste kunna komma ut och 

in i systemet genom vyer. Dessa användarberättelser kommer att 

skrivas av utvecklingsgruppen vid möten med kunden istället för att 
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kunden skriver dem [4, 7]. Till följd av dessa val så kommer parpro-

grammering att vara normen under utvecklandet. Emellertid så kan 

utvecklingsgruppen jobba på separata lager vid behov. 

3.2 Utvecklingsmiljö 

Utvecklingsmiljön omfattar endast Microsoftprodukter. Kodskrivning 

och exekvering sker i Visual Studio 2012.  

Visual studio har stöd för de flesta verktyg och filformat som är rele-

vanta för detta projekt. Den har inbyggd textformatering och Intelli-

Sense, ett verktyg som erbjuder realtidskontroll av kod. Det förenklar 

programmeringen genom att visa användaren de klasser, metoder och 

fält som är relevanta när man kodar [20]. Möjligheten till att integrera 

befintliga ramverk, paket och bibliotek är en okomplicerad process 

genom Visual Studios nuget-hanterare som både kan hämta och uppda-

tera ovannämnda objekt [21]. 

3.3 Versionshantering och förvaringsplats 

Kunden erhåller en TFS som ska användas som versionshantering och 

förvaringsplats (eng. repository).  

Koden som skickas in måste hålla en hög kodkvalité. Detta efterlevs 

genom att kravsätta den inskickade koden - kod som checkas in måste 

fungera till fullo. Det här säkerställer arbetsprocessen för projektmed-

lemmarna eftersom den senaste strukturen (eng. build) alltid kan erhål-

las från TFS:en [9]. 

3.4 Dokumentation 

Microsoft står återigen för produktsamlingen. I dess breda sortiment 

finner man: Access 2013, Word 2013, Visio 2013 och TFS. 

TFS bidrar till dokumentationen med krav och delmål som är uppsatta 

av utvecklingsgruppen. Servern håller datan och visar hur de är för-

delade över fördefinierade sprintar. Den mängd arbete som utförs vid 

varje sprint och relationen till den sprintens planerade tid kallas för 

burndown. En burndown hjälper att hålla uppsikt över arbetet och 

minskar risken för oplanerad övertid.  

Databasmodelleringen sker i Access där lättillgängliga verktyg för-

grovar arbetsprocessen. Modellen processas via en konverter som flyttar 
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över hela modellen (inkl. relationer mellan tabeller) till Microsoft SQL 

Server 2012. I Visio utförs merparten av den modellerade system-

designen i Unified Modeling Language (UML), ett standardiserat språk för 

modellering [10]. Modeller som skissas upp på fysiska föremål som 

papper eller tavla kan enkelt avbildas i Visio. 

Utvecklingsgruppen eftersträvar, enligt god branschpraxis, att kod som 

skrivs bör vara självdokumenterande och tydlig att följa samt har 

beskrivande variabelnamn. Eftersom systemet kommer att vidare-

utvecklas så är det ett bra komplement till dokumentationen. Oavsett 

om personen är insatt i systemet eller inte så reducerar lättförståelig kod 

framtida bekymmer. 

3.5 Databasmodellering 

Databasen följer, enligt god branschpraxis, bra form med hjälp av 

normalisering. Detta är en teori för relationsdatabaser som används för 

att se till att man inte får en dålig design på databasen. Varje normal-

form anger, i ökande grad av strikthet, ett antal krav på databasens 

utseende i vilket redundans försvinner och ökar databasens integritet 

[25].  

 1NF – Varje cell i en tabell måste innehålla atomära värden, d.v.s. 

ett värde. 

 2NF – (Måste uppfylla ovannämnda villkor.) Det får inte finnas 

några fullständigt funktionella beroenden, mellan delar av primär-

nyckeln och attribut i tabellen. 

 3NF – (Måste uppfyllda ovannämnda villkor.) Det får inte finnas 

några fullständigt funktionella beroenden mellan attribut utanför 

primärnyckeln. 

 4NF/5NF/6NF/BCNF – Andra former som ej kommer att imple-

menteras. 

Ett fullständigt funktionellt beroende innebär dels att ett attribut är 

beroende av ett eller flera andra attribut och att de attribut som styr 

beroendet är så minimala utan att beroendet upphör [25]. 

En väldigt abstrakt version av databasmodelleringen kan ses i Bilaga D: 

Abstrakt modellering av framtagen databas. 
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3.6 Ramverk och bibliotek 

Systemet utvecklas med ett flertal ramverk och bibliotek. Microsoft 

.NET MVC 4 är grundpelaren i projektet. 

Basen är en serverapplikation skriven i programspråket C#. Den skall 

fungera oberoende av fysisk enhet. MVC 4 stödjer dynamiska sidor med 

hjälp av Razor-motorn, till skillnad från äldre versioner av MVC som 

använder sig av den föråldrade web forms-motorn. Som databashante-

rare används det valbara ramverket Entity Framework. Via NuGet 

finner man bland annat Entity Framework [21]. 

Utvecklingsgruppen kom överens om att använda Entity Framework 

eftersom det är ett välkänt och beprövat ramverk.  

3.6.1 Ramverk för klientsidan 

Eftersom systemet ska stödjas på mobila enheter, huvudsakligen i form 

av en app, så används dhtmlxScheduler som är byggd på JavaScript 

istället för det skräddarsydda .NET systemet [18]. PhoneGap kräver ett 

HTML5 baserat skal som inte innefattas av .NET:s funktionalitet. 

Vidareutveckling av kundens system kommer att kräva ett rikt Java-

Script utbud för att säkerställa samma prestanda på mobila- som 

stationära enheter.  

dhtmlxScheduler bygger upp en händelsebaserad kalendervy i Java-

Script. Vyn kan sedan användas till att tidsrapportera med hjälp av 

inbyggda funktioner för sparande av data. Det finns två versioner av 

schedulern: en förfinad .NET version för enheter som bara kommer att 

använda sig av kalendern genom en vanlig webbläsare och standard 

versionen för de som vill skapa mobila vyer [18]. Den förstnämnda 

versionen kan inte användas i detta arbete ty en mobilversion måste 

kunna existera. Därför är det sista alternativet det enda alternativet. 

Serverkod som skrivits tidigare kan återanvändas. Det som huvudsakli-

gen förändras mellan dessa versioner är hur kommunikationen mellan 

klientsidekoden och serversidekoden hanteras. Standard versionen, som 

även gäller mobiler, använder sig av XML/JSON-kommunikation. 

3.6.2 Ramverk för serversidan 

Entity Framework har valts som databasmodell, den förenklar kopp-

lingen till databasen. Genom en database-first approach [22] skapar Entity 
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Framework de entiteter och relationer som simulerar databasen och dess 

tabeller för serverkoden. Man kan sedan lägga till/uppdatera/ta bort 

information från motsvarande tabeller i SQL Server databasen. 

3.7 PAXml 

Det råder ingen brist på lönesystem och de flesta har sitt egna format för 

att kunna exportera och importera löneunderlag. Genom att få ut 

löneunderlaget på ett standardiserat filformat för personal-

administration, så ökar chansen att även dessa lönesystem kan impor-

tera in detta format. Istället för att konstruera ett specifikt lönesystem 

för varje filformat så använder man ett filformat som kan konverteras 

till valfritt format. 

Efter att ha gått igenom samtliga format med kunden så beslutades det 

om, med inrådan från utvecklingsgruppen, att fortsätta med PAXml-

formatet för personaladministration. 

3.7.1 Revidering till 2.0 

Version 1.0 är det mest dokumenterade formatet och är menat att 

användas. Det nyare formatet 2.0 har mer funktionalitet men saknar 

systemdokumentation - den versionen är mindre användbar för utveckl-

ingsgruppen. Dock så kommer version 2.0 att användas med system-

dokumentationen för version 1.0. Vidareutveckling med ett kommande 

standardiserat format är möjligt efter leverans av systemet [19]. 
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4 Konstruktion 
I detta kapitel beskrivs systemets utformning och struktur. Problem som 

har stötts på under utvecklingsfasen belyses här samt våra lösningsför-

slag. 

4.1 Arkitektur 

Systemet är uppdelat i två delar: klientsidan och serversidan (eng. front-

/back-end). Kommunikationen mellan de båda sidorna är säkrad med 

HTTPS [23]. Klienten kan lägga till, ta bort och uppdatera data som 

finns i databasen via servern - dock så begränsas tillgången för varje 

användare med hjälp av roller. En roll ger användaren behörighet till 

viss databas funktionalitet. Det är upp till kunden att definiera sina egna 

roller - exempel på vanligen använda roller är användare och administ-

ratör. Klientsidan, serversidan och databasen skapar en trelagersarkitek-

tur, se Figur 4.1. 

 

Figur 4.1 En visuell representation av trelagersarkitektur. 

Hur klienten samarbetar med servern vid initialisering av kalendern 

samt uthämtning av data finns illustrerat i Bilaga B: Startsekvens för 

dhtmlxScheduler. 
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4.1.1 Klientsidans arkitektur 

Webbapplikationen är uppdelad i två versioner: den första fungerar 

som ett datorprogram som körs i en webbläsare och nyttjar all funktion-

alitet som webbläsaren har att erbjuda för att på ett säkert sätt kommu-

nicera med servern över Internet. Den andra fungerar som en mobilap-

plikation riktad mot mobila enheter i allmänhet och smartphones, 

surfplattor i synnerhet. Detta medför att webbläsar-versionen av webb-

applikationen kan åskådliggöras dynamiskt: vyerna skapas med HTML, 

kalenderlogiken är skriven i JavaScript och stilsättningen av vyerna 

utförs med CSS. App-versionen, som skapas medelst PhoneGap, kräver 

att sidorna är statiska (fördefinierade). Det betyder att JavaScript står för 

huvuddelen av kommunikationen mellan klienten och servern för att 

kunna rendera dynamisk information till användaren. 

Gemensamt för båda dessa versioner är ramverket dhtmlxScheduler 

som har kraftigt påverkat designbesluten. Data ska kunna hämtas och 

sparas plattformsoberoende, något dhtmlxScheduler har inbyggt och 

kan hantera. För att kunna röra sig fritt bland vyerna krävs att Java-

Script är kodat. Skriptet används till att skicka JSON/XML-data till 

servern samt kunna ta emot i dessa format bland vyerna för navigering 

och dynamisk information. 

4.1.2 Serversidans arkitektur 

Serverns huvuduppgift är uppdelat i ett flertal större uppgifter: 

 Generera dynamiska vyer som ska skickas tillbaka till använda-

rens webbläsare. 

 Möjliggöra exportering av data i form av JSON-objekt till app-

versionen, d.v.s. dess motsvarighet till dynamiska vyer. 

 Se till att mängden funktionalitet för varje användare baseras på 

rollerna denne har i databasen.  

 Exportera tidsrapporteringar för varje företag och dess anställda 

i PAXml-formatet. 

Dessa uppgifter sköts via klasser benämna controllers. De är uppkallade 

efter ett ASP.NET MVC-koncept för hantering av HTTP(S)-anrop. 

Controllers får vid sitt skapande, genom dependency injection, referenser 

till klasser rörande domän- och applikationslogik och databasåtkomst. 
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Genom att lyfta ut domän- och applikationslogik till egna mindre 

gränssnitt med implementationer i hjälpklasser vidhåller vi en låg 

koppling mellan klasserna. I och med att logiken separeras från control-

lern erhålls en högre sammanhållning. 

4.2 Design 

Varje ramverk som används i detta projekt ställer krav och därmed 

påverkar de designbesluten som tas. Ramverk är förskrivna bibliotek för 

att lösa en viss uppgift. Därmed vill man nyttja ramverken i högsta 

möjliga grad samt koordinera dem med varandra utan att förlora 

funktionalitet. Eftersom vi inte kan förändra på ett ramverk (som bäst 

bara på de saker som är inställningsbara genom ramverket) återstår 

enbart att rätta sig efter de och deras begränsningar. Ett exempel är 

Entity Framework, ramverket som används för databasåtkomst på 

serversidan. Via database-first approach [22] ska entiteter i form av klasser 

skapas för varje motsvarande tabell i databasen. Tillhörande associat-

ioner ska automatiskt flyttas med i överföringen, men så går det inte till. 

Vissa associationer flyttas med automatiskt medan andra måste tilläggas 

manuellt beroende på tabellens struktur. Det finns även en del associat-

ioner som är omöjliga att flytta över till serversidan, även om den finns 

associerad i databasen. Det här medför att modellen av databasen måste 

i vissa avseenden specificeras av användaren, hur relationen mellan 

tabellerna går ihop där associationerna inte är flyttbara. 

Designprocessen mynnar ut i att utvecklingsgruppen gör sitt bästa för 

att skapa god design men tvingas ibland göra anpassningar och i värsta 

fall kompromisser för ramverkens skull. 

4.2.1 Klientsidans design 

Vyer är nästan alltid länkade till en modell, en representation av ett 

objekt som kan innehålla data. Denna modell kan antingen härstamma 

direkt från en representativ klass i databasmodellen eller från en egen-

definierad vymodell. Oavsett vilken som används så finns det ett strikt 

krav: endast en modell får visas per vy. Riktlinjerna är att man håller sig 

till vanliga modeller tills det krävs mer information än vad som kan 

tillhandahållas. Då skapar man sin egna vymodell som måste definieras 

manuellt. För att nå modellerna använder man Razor syntax. 
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Modellerna populeras med data i en controller och skickas vidare upp 

till vyn där dessa data kan hämtas ut. Modellen kan populeras i vyn och 

skickas tillbaka ner till controllern igen. Se Figur 4.2. 

 

Figur 4.2 Sida1 har en vanlig modell som baserar sig direkt på en entitet i databas-

modellen. I exemplet ovan kommer namnet från den populerade modellen att visas. 

Sida2 har en vymodell istället. Konceptet är detsamma för de båda. 

Att skapa en vymodell kräver att man skapar en klass. Att skapa klasser 

för små saker kan vara en illa vald metod. Till det så finns det så kallade 

ViewBag/ViewData som kan hålla data dynamiskt. Det finns risker med 

dessa, den största är att fel som påträffas kan vara svåra att åtgärda då 

man inte tar med i beräkningarna att en ViewBag kanske står för felet. 

Felmeddelanden kan nämligen inte relateras till ViewBags ty de står 

utanför kompilatorns kontroll. Fördelarna är desto bättre många och 

även om det är praxis att hålla sig till modeller så kan ViewBags för-

simpla småsaker avsevärt. Se Figur 4.3. 

 

Figur 4.3 En ViewBag som har fått namnet FullName i en Controller och blivit 

populerad kan nu nås av vyn. Om datan inte är satt så dyker inga felmeddelanden 

upp. I bästa fall dyker inte informationen upp, i värsta så kan andra satser haverera. 

dhtmlxScheduler kan designas på sina egna villkor, huvuddelen i 

JavaScript [18].  Den hanterar inte Razor syntaxer utan kräver 

JSON/XML/PHP format vid anrop till databasen. Förutom kalendern så 

hanterar alla andra sidor Razor och har tillgång till modeller, vymo-

deller och dynamiska ViewBag/ViewData. 

<div> 
   Välkommen @ViewBag.FullName! 
</div> 

Sida1.cshtml 
@model TimeSaverManager.Models.WorkAccount 
… 
<div> 
   @Html.DisplayFor(model => model.name) 
</div> 
… 
 
Sida2.cshtml 
@model TimeSaverManager.Models.LoginViewModel 
… 
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4.2.2 Serversidans design 

Modeller och vymodeller är baserade på serverns och databasmodellens 

utseende. Controllers populerar i huvudsak modellerna och skickar upp 

de. Om data ska tas emot så skickas samma modell nedåt där den 

hanteras på samma sätt. Se figur 4.4 och Bilaga E: Servervymodeller. 

 

Figur 4.4 Detta är ett exempel på hur en metod i en Controller tar emot en modell, 

modifierar ett värde, lägger till modellen i en entitet och sparar. Sist men inte minst 

så returneras användaren till en annan vy. 

Modellen blir automatiskt genererad med hjälp av Entity Framework 

Database First. Detta innebär att klasser skapas för att avbilda varje 

enskild tabell i databasen i form av helt vanliga C#-klasser (med tillhö-

rande relationer mellan tabeller). Det är upp till ramverket att tolka 

dessa som en databasmodell som man sedan kan spara data mot. En 

nackdel med detta tillvägagångsätt är att dessa avbildningar auto 

genereras vid förändringar. I modellen blir det svårt att sätta in egna 

valideringsregler och inbyggd logik som t.ex. uthämtning av alla 

tidsrapporter under en viss tidsperiod i klasserna då dessa försvinner. 

Att spara undan alla valideringsregler och inbyggd logik bara för att 

behöva göra om det vid varje förändring av modellen blir snabbt 

oerhört repetitivt. En lösning till detta finns då i form av kompisklasser 

(eng. buddy class) [24] som är en del av den auto genererade klassen. 

Kompisklassen fungerar som en konfigurations-klass, i regel en per 

klass i modellen. Därmed kan vi lägga till mer logik till klasserna samt 

validering utan att behöva göra om allt vid nästa generering av klasser-

na.  

… 
[HttpPost] 
public ActionResult SaveSomething(Person model) 
{ 
   using (var db = new TimeSaverManagerDBEntities()) 
   { 
      model.name = “David”; 
      db.Person.Add(model); 
      db.SaveChanges(); 
 
      return RedirectToAction(“Index”); 
   } 
} 
… 
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För tillgång till data i databasen behövs ingen SQL. Entity Framework 

skapar istället en speciell klass som ärver från en klass som EF tillhan-

dahåller, en databaskontext, som ställer frågor mot databasen. Under 

denna klass läggs en massa fält med så kallade databasset, ett per tabell 

som finns i databasen och som skall vara tillgängliga med tidigare 

nämnda C#-klasser. Vid auto generering av klasserna från modellen blir 

man tillfrågad om man vill att namnen på klasserna ska vara i singular, 

dessa små inställningar sätts då i databaskontexten. Allt som krävs för 

åtkomst till databasen är en referens till databaskontexten som då 

avslöjar sina databasset och därmed även tabellerna i databasen.  

Därefter är det bara att använda sig av LINQ to Entities, eller vanlig 

LINQ om man så önskar, så sköter EF transaktionen genom att nyttja ett 

databasset. Se Figur 4.5. 

 

Figur 4.5 Här används databaskontexten (”db”) som innehåller databassettet 

(”Timesheet”) för tidsrapporteringar. Via detta sätt så hämtar EF ut alla tidsrappor-

teringar och sorterar dessa enligt kolumnen ”createdDate”. 

Således följer det att all databasåtkomst sker via en klass, databaskon-

texten. Alla controllers använder sig av databaskontexten för åtkomst 

till databasen, dock så håller man det inkapslat så att varje controller 

bara kontaktar de tabeller som direkt eller indirekt gäller dem. Se Bilaga 

F: Abstrakta controllers för uppbyggnaden av controllerna. 

4.3 Problem 

De stora problem som stötts på under utvecklingsprocessen beskrivs 

här. Det är främst de problem som har uppstått från de krav som ställts 

av kunden som redovisas. Se Bilaga A: Kravspecifikation för tidsrappor-

teringssystemet. Även särskilda problemlösningar som gemensamt 

beslutats fram mellan utvecklingsgruppen och kunden tas upp. 

4.3.1 Webbapplikation och app 

Ett krav som ställs är att systemet ska ha en fungerande webbapplikat-

ion samt dess motsvarighet i appformat. Dock orsakar detta ett problem. 

… 
using (var db = new TimeSaverManagerDBEntities()) 
{ 
   IEnumerable<Timesheet> allTimesheets = db.Timesheet.OrderBy(n => 
                                                       n.createdDate); 
} 
… 
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Webbläsare kan hantera dynamiska sidor som genereras med hjälp av 

Razor-motorn - PhoneGap kräver statiska sidor skapta i HTML5, CSS3 

och JavaScript som redan existerar i förväg vid kompilering av appen. 

Figuren nedan ger en enkel illustration över PhoneGaps byggprocess för 

appar. 

 

Figur 4.6 PhoneGap byggprocess. (Källa: [11].) 

Eftersom utvecklingsgruppen saknar de kunskaper av den magnituden 

så kom kunden och utvecklingsgruppen överens om att stryka huvud-

delen av detta krav. Under utvecklingen av systemet så torde man hela 

tiden ha i åtanke att bygga det på ett sådant sätt att alla komponenter är 

återanvändbara. När kunden väl bestämmer sig för att göra appen så 

ska det mesta av systemet kunna återanvändas för utbyggnad.  

Huvudkravet skiftades från en tvåpartslösning till webbapplikationen ty 

alla webbläsare, oberoende av enhet, klarar av att hantera dynamiska 

sidor. Läsaren bör förstå att vid varje förändring av en statisk hemsida, 

så skulle appen behöva kompileras om och distribueras bland använ-

darna. Vilket för oss till att det är enklare att ha webb-applikationen klar 

och efteråt skapa alla statiska sidor samt implementera deras funktion-

alitet. 

4.3.2 PAXml-output 

Exportering av förgående månads tidsrapporteringar kommer ut i det 

standardiserade PAXml-formatet. Fast PAXml är byggt för att, obero-

ende av lönesystem, möjliggöra förflyttning av löneunderlag från 

försystem till lönesystem - så har det huvudsakliga problemet varit att 

formatet inte är så bra dokumenterat. Exemplen som ges i dokumentat-

ionen är ej tillräckliga för en programmerare. Det krävs expertis från 

ekonomiavdelningen - en person som är kontaktbar för förklaringar, 

vilket i sin tur saktar ner arbetet. 

Problemet löstes relativt enkelt då kunden har en anställd som enbart 

jobbar med ekonomin på företaget. Person var tillgänglig vid behov och 

kunde tydliggöra vissa termer för utvecklingsgruppen. Dock bör det 
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nämnas att vissa fel är förväntade ur PAXml-outputen eftersom det inte 

är enkelt att förstå dokumentationen. 

4.3.3 Funktionell kod oberoende av enhet 

Webbapplikationen använder sig direkt av MVC-mönstret för tillgång 

till systemet och all dess data, något som inte kan sägas om mobilappli-

kationen. 

Appen kan bara använda sig av HTML5, CSS3 och JavaScript. För att 

appen ska kunna fungera så måste en ny controller skapas enbart för 

appen, medan metodanrop ner till databasen för uthämtning av data 

kan delas mellan webbapplikationen och appen. Det som skiljer sig åt 

mellan de vanliga controller:na för webbapplikationen och appen är att 

datahanteringen sker på olika sätt. För appen så måste all data skickas 

och hämtas i form av JSON-objekt medan webbapplikationen klarar av 

att få det färdigserverat dynamiskt genom webbläsaren. 

Lösningen till detta problem är att alla metodanrop ner till databasen för 

hantering av data måste flyttas ut ur alla controllers och stoppas in i en 

eller flera klasser. Dessa klass(er) anropas av controller:na för databas-

tillgång. Outputen får sedan varje controller sköta om, innan den 

returneras tillbaka till app användaren för vidare instruktioner. 
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5 Resultat 
I detta kapitel tas de mest centrala resultaten fram. Utvecklingsgruppen 

implementerar krav i den ordning de är prioriterade. Även om det inte 

går att uppfylla samtliga krav som tagits fram, på grund av att det ligger 

utanför tidsramarna för detta projekt, så medför TDD att samtliga krav 

som uppfyllts har gjort det på ett fullgott sätt. De krav som implemente-

rats under projektets gång sammanställs i Tabell 2. 

Krav Beskrivning 

Systemet skall ha ett 

inloggningsförfarande 

Genom att begränsa åtkomst så 

säkerställs att användaren är den dem 

påstår sig vara vid tidsrapportering. 

HTTPS-kryptering som 

förebyggande säkerhet för 

användaren gentemot icke 

auktoriserade människor 

Användaren ska kunna lita på 

applikationen med hjälp av 

kryptering av anslutningen samt SSL-

certifikat.  

Skapa databasmodellen med hänsyn 

till framtida utvecklingsetapper 

För att möjliggöra utveckling av 

andra etappen på samma plattform 

bör kraven för etappen finnas med i 

tankarna även vid utveckling av 

första etappen. 

Språket i webbapplikationen för 

första etappen skall vara på svenska 

För att avgränsa omfattningen ska 

webbapplikationen enbart vara på 

svenska för första etappen. 

Webbgränssnitt för de olika 

behörigheterna som använder 

systemet 

Användare med olika behörigheter 

skall ha tillgång till mer eller mindre 

funktionalitet beroende på 

rollinnehav. 

Dynamisk åtkomst till diverse 

webbgränssnitt i realtid 

Som administratör ska personen 

kunna ändra på sina anställdas 

behörigheter utan att de sedan 

behöver logga ut och in för att de ska 

appliceras. 

Användare skall ha individuella 

medarbetarprofiler som 

överensstämmer med deras 

arbetstillstånd 

Varje användare kan vara heltids-, 

deltids- eller timanställd och därmed 

ha villkor som inte är gemensamma. 

Dessa ska administratören kunna 

sätta för varje användare på sitt 

företag. 



Tidsrapporteringssystem för 

mobila och stationära enheter  

Vicky Gandhi, David Kufa 

5 Resultat 

2014-03-28 

 

30 

Systemet skall automatiskt kunna 

beräkna en normal arbetsdag för 

användare och kunna tidsrapportera 

detta 

Användare som inte har några 

avvikande tider för en dag ska kunna 

få en tidrapport inskriven i systemet 

med hjälp av en enkel checkbox. 

En månadsanställd ska kunna 

rapportera in en hel arbetsmånad 

med ett knapptryck om man inte har 

några avvikande tider under 

månaden 

Eftersom en månadsanställd ofta inte 

har någon avvikande tid att 

rapportera skall systemet kunna 

producera tidsrapporteringar för 

varje arbetsdag i månaden med ett 

knapptryck och rapportera dessa på 

standardkontot för företaget. 

En estetiskt tilltalande kalender med 

möjlighet att bläddra mellan dagar, 

veckor och månader 

Användaren måste känna att det är 

enkelt och närmast roligt att 

rapportera in sin arbetstid/arbetsdag 

så att tidsrapporteringen görs i tid 

med färskt minne. 

Användare skall ha tillgång till en 

körjournal ifall företaget tillåter 

dessa 

Företagets administratör bestämmer 

ifall företagets anställda ska kunna ha 

tillgång till körjournalen för att kunna 

rapportera in bilresor (för att få ut 

milersättning eller för 

förmånsbeskattning). 

Tid skall rapporteras per konto 

(konto = projekt nr, kostnadsställe), 

men skall även rapporteras som 

avvikande aktivitet (VAB, sjukdom, 

komp, föräldraledigt, löneart, o.s.v.) 

Varje tidsrapportering ska kopplas 

mot ett konto hos företaget samt ha 

en löneart vilket följer PAXml-

standarden. 

Vid slutet av månaden ska en knapp 

dyka upp för attestering av 

månadens tidsrapportering 

Varje användare har en knapp som 

vid nedtryckning skickar in 

månadens tidsrapportering för 

attesteraren att gå igenom. Antingen 

så godkänner denne rapporteringen 

eller så skickas den tillbaka till 

användaren för korrigering. 

Användare ska kunna ha personliga 

anteckningar 

Anteckningarna ska kunna vara för 

personligt bruk men även kunna 

länkas till tidsrapporteringar som ett 

PM (promemoria). 

Varje företag ska kunna ha centrala 

inställningar som enbart påverkar 

dess användare 

Administratörer skall kunna sätta 

centrala inställningar, t.ex. 

körjournalens tillgänglighet för sina 

anställda eller antalet timmar som är 

standard för heltidsanställda. 
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Varje företag får bara använda ett 

användarnamn en gång, men globalt 

så kan dessa upprepas 

Användare ska inte behöva ha ett 

annorlunda användarnamn bara för 

att en annan användare på ett annat 

företag redan använder det. 

Användarnamnet måste enbart vara 

unikt för företaget.  

Användaren ska enbart se de konton 

som denne har behörighet att 

rapportera på 

Användare ska inte behöva se alla 

konton som finns på företaget, utan 

bara de som direkt gäller denne. 

Administratörer ska kunna lägga till 

användare från sitt företag till 

systemet och ha behörighetskontroll 

Administratörer ska kunna bestämma 

vilken funktionalitet de vill utdela 

sina användare genom att ge ut 

behörigheter i form av roller som 

användare, attesterare och även 

administratör. 

Attesterare skall kunna se vilka som 

har skickat in sina tidsrapporter för 

månaden och kunna attestera dessa 

Attesterare måste kunna se vilka 

människor som tillhör gruppen han 

kan attestera och med hjälp av 

färgkoder se vilka som skickat in en 

tidsrapportering för månaden. 

Systemet ska kunna exportera 

tidsrapporteringarna för varje 

enskilt företag för föregående månad 

Administratörer på varje företag skall 

kunna exportera föregående månads 

attesterade tidsrapporteringar i 

PAXml-formatet. 

Användare ska kunna fylla in mer 

information angående sig själva 

efter att deras konton skapats 

Administratörer ska inte behöva 

skriva in all information angående 

varje anställd, hellre bör de få en ”för-

första gången” login-vy som ber dem 

att fylla in all information innan de 

kan gå vidare. 

Tabell 2: Samtliga krav som uppfyllts under projektets gång samt deras beskriv-

ningar. 

Det system som tas fram under projektet utgör bara grunden till ett 

komplett system som ska vidareutvecklas efter att det antvardats till 

kunden. För vidareutveckling så har modelleringen till viss del tagit 

hänsyn till övriga etapper och krav. Projektets produkt är en webbap-

plikation som uppfyller samtliga ovanstående krav. Denna webbappli-

kation kan Online CC bygga vidare på för att få till den allt-i-ett system 

som de önskade sig ha för sina kunder. Inloggningsskärmen visar den 

första vyn användaren kommer att se. Se figur 5.1. 
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Figur 5.1 Inloggningsskärm. 

Personen fyller in sina uppgifter och autentiserar sig mot ett företag. Vid 

lyckad autentisering vidarebefodras man till en vy man har behörighet 

till (kalendervyn är standard). Se Figur 5.2.  

 

Figur 5.2 Kalendervy. 

Man bör observera att systemet enbart går att kontakta med HTTPS för 

säker kommunikation mellan användaren och systemet. Ett icke giltigt 

certifikat alarmerar användaren. Se Figur 5.3. 

 

Figur 5.3 HTTPS verifiering i Google Chrome.  
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För ett bättre helhetsperspektiv av användargränssnittet var vänligen 

och se Bilaga H: Skärmdumpar. 

ASP.NET MVC 4 har säkerställt att MVC mönstret har efterföljts enligt 

kraven. Ramverket är byggt på ett sådant sätt att det är väldigt svårt att 

kringgå mönstret. 

App-versionen, som skulle skapas i Phonegap, blev aldrig av. Systemet 

som byggdes fungerar temporärt som en webbapplikation som kan 

användas av enheter med webbläsare. Kunden kommer att vidareut-

veckla systemet med hjälp av Phonegap. En hybridapplikation som är 

mer skräddarsydd för mobila enheter kommer att adderas till det 

nuvarande systemet. 

5.1 Upptidsberäkning 

Upptid är en viktig del av varje systems utformning. Om systemet inte 

är uppe så kan varken användare eller administratörer logga in för att 

göra sina uppgifter - vilket drar ner på användningen då systemet inte 

är uppe vid behov. 

För detta system har nertiden beräknats vara 2 timmar under en tidspe-

riod på 30 dagar. Nertiden är framtagen av kundens administratör. Se 

Figur 5.4 för detaljerad formel. 

 

Figur 5.4 Formel för att beräkna procentuell upptid av system. 

Resultatet av beräkningen blev en upptid på 99.72% vilket är bra. Detta 

motsvarar en nertid på 0.28% vilket är ca en dags nertid per år, som är 

acceptabelt. Se Bilaga G: Diagram över upptid. 

 

Formel: 
 

P = (U / T) × 100 

U = T - D 
 

där P = procentuell upptid, U = upptid, T = totaltid och D = nertid. 
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6 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras de slutsatser som dragits under slutet av 

projektet och kommenteras utvecklingsgruppens metoder, resultat, 

projektets plats i en hållbar utveckling samt de sociala och etiska 

aspekterna för projektet. Kapitlet är skrivet i subjektiv bemärkelse. 

6.1 Metod 

Det har nämnts åtskilliga gånger, men är fortfarande viktigt, att vi har 

använt oss av ett flertal ramverk under projektets gång för att tillföra 

funktionalitet till systemet utan att återuppfinna hjulet. I slutändan 

brukar de allra flesta ramverk ha fler för- än nackdelar - men det finns 

ramverk som är mer till besvär än nytta. Valet att använda dhtmlxSche-

duler i JavaScript är en av dessa, om än nödvändig sådan. Detta ram-

verk gav oss stora initieringsproblem eftersom dokumentationen och 

även de som utvecklar ramverket inte kunde förklara varför den inte 

initierades som dokumenterat. Det ledde till att enormt många arbets-

timmar försvann i att lösa detta. Dock så går vi ut med en liten vinst 

eftersom valet att använda dhtmlxScheduler i JavaScript förenklar 

mobilutvecklingen avsevärt. Tack vare schedulern i JavaScript så slapp 

vi designa nya saker enbart för de mobila delarna. Om mobilapplikat-

ionen för systemet inte varit nödvändig så hade valet fallit på dhtmlx-

Schuler utvecklat i ASP.NET för att göra den ännu mer dynamisk och 

användarvänlig. Arbetstiden hade kunnat förkortas ned väsentligt. 

Ett ramverk som verkligen stått upp till sitt ord är Entity Framework. 

Även om det har stötts på några problem under vägen så har EF ändå 

kunnat förenkla mycket av databasåtkomsten. Genom diverse mapp-

ningar mellan tabeller har inte någon SQL-query behövts skrivas, detta 

görs automatiskt av EF. Mappningen mellan tabellerna är av en sådan 

kvalité att vi kan hitta alla associerade objekt i andra tabeller baserat på 

ett grundobjekt. 

Modellering av databasen kunde ha skötts bättre. Eftersom andra 

etappen skulle finnas i åtanke, även under första etappen vid modelle-

ringen av databasen, så saknades en massa relevant information gäl-

lande just exakt vad dessa tabeller skulle innehålla som i efterhand 

designades. Detsamma gällde för etapp ett. Hur modelleringen skulle se 
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ut beroende på systemkraven och de krav som tillkom från kunden, 

gjorde att modellen förändras under hela projektets gång. Istället för att 

avsluta modelleringen var vi tvungna att lägga till och omdefiniera 

tabeller. Många arbetstimmar gick åt detta innan vi i slutet av projektet 

valde att sluta modifiera modellen och fortsätta med det som var 

viktigare, att leverera ett funktionellt tidsrapporteringssystem. 

Parprogrammeringen har fungerat som tänkt, även om vi gjort vissa 

modifikationer. Under första halvan av systemutvecklingen så krävdes 

det att båda förstod de viktiga delarna som systemet skulle ha som 

grund - därefter så använde vi parprogrammering när något komplext 

skulle utvecklas. Förutom det så övergav vi parprogrammeringen så att 

vi kunde sitta och utveckla systemet från olika håll mot ett gemensamt 

mål. 

Vad angår testdriven utveckling så har det visat sig att det inte alltid är 

så lätt att testa kod vars uppbyggnad vi ej känner till på förhand. I och 

med att många av ramverken, som vi använder oss av, är helt nya så har 

det varit svårt att skriva tester för den kod som använder dessa ram-

verk. Beteendet på koden påverkas av de ramverk som används och 

detta beteende är delvis det som testas. Med denna svårighet att blanda 

TDD med nya ramverk har vi struntat i att använda oss utav TDD i 

vissa fall. 

6.2 Resultat 

Eftersom vi har använt oss av utvecklingsmetoderna TDD och XP, och 

precis som projekttriangeln förutspådde, så har antalet uppnådda krav 

varit någorlunda begränsat - dessa metoder är inte utformade för snabb 

utveckling, utan främst för höjning av kodkvalitén. Vår brist på erfaren-

het inom TDD, XP, hela utvecklingsmiljön under Microsoftprodukter 

samt de olika ramverken har bidragit till en långsammare utvecklings-

takt. Vi har varit tvungna att lära oss och implementera dem i projektet 

under samma arbetstid. Onekligen så har vi inte nyttjat teknologierna 

till dess fullständiga potential utan enbart skrapat på ytan på alla deras 

funktionaliteter. Det bör noteras att även om utvecklingsgruppen haft 

erfarenheten och använt sig av mindre tidskrävande metoder så hade 

alla krav inte hunnit bli uppfyllda. Under XP bör inte funktionalitet 

tidsplaneras utan bara ge en uppskattning av den mängd tid som 

behövs för varje funktionalitet.  
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Att systemet utvecklats med användning av följsam design och de 

senaste teknologierna till en fullt fungerande, dynamiskt webb-

applikation gör att systemet använder sig av det mest aktuella bland 

webbutvecklingskretsar. Att ha fått möjligheten till att utveckla grunden 

till ett äkta företagsverktyg, med de senaste teknikerna i en autentisk 

företagsmiljö, är ett privilegium tycker vi. 

Blickar vi bakåt så inser vi att den väg vi valde varken var den enklaste 

eller mest rättframmaste väg mot slutmålet - i gengäld så gick vi en mer 

utmanande och berikande rutt. Tack vare handledarna, som lät oss välja 

och besluta över de flesta saker, så har vi lett oss in på den vägen och 

det är vi tacksamma över. 

Vi inser även att man inte skall lita blint på ett ramverk. Som tidigare 

nämnt, så betedde dhtmlxScheduler sig inte som tänkt, även med all 

dokumentation och support från ramverkets supportpersonal. När detta 

löstes till slut visade det sig att det var ramverket (med tillhörande 

dokument och personal) som hade fel, vilket vi påpekade till utvecklar-

na av ramverket så att de skulle lösa detta till nästa release. Detta visar 

att man kan ha förtroende för ett ramverk, men att man aldrig ska visa 

blind lojalitet för en produkt. 

6.3 Hållbar utveckling 

Kvalité och hållbar utveckling har varit projektets mål. Projektet kom-

mer att fortgå i flera etapper så det är viktigt att produkten håller måttet 

och kan stå som grund för de utbyggnaderna. I dagens läge så uppdate-

ras programvara regelbundet – det vore oansvarigt att ignorera detta. 

Koden som är skriven är tänkt att ersätta flera system som annars kan 

vara helt separata och även på separata enheter. På detta vis har man en 

hållbar utveckling, istället för att ha en massa system som gör separata 

saker som måste underhållas var för sig – driftkostnaderna kommer att 

skjuta i höjden. Alla typer av enheter ska kunna koppla upp sig mot 

systemet och få sin tidsrapportering gjord. Detta säger oss att kvalitén 

som önskas ur detta system ska uppnås genom att sträva efter ett mer 

långlivat system. 

Det finns en direkt korrelation mellan kvalitén på en produkt och hur 

länge den beräknas hållas levande. En högkvalitativ produkt beräknas 

leva väldigt länge innan ett systembyte krävs då en massa utgifter i 

form av tid och pengar krävs för att ersätta systemet. Detta bör varje 
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ledningsgrupp inom företag men även individuellt, ha i åtanke när man 

balanserar pris mot kvalité. 

6.4 Sociala och etiska aspekter 

Systemet är uppbyggt sådan att inga sekretessbelagda uppgifter finns 

lagrade. Endast de uppgifter som krävs för att systemet skall kunna 

identifiera användare till sina tidsrapporteringar samt för nuvarande 

och framtida etapper av funktionalitet skall kunna fungera. Detta så att 

personens integritet bibehålls, även om någon lyckas bryta sig igenom 

säkerheten.  

Eftersom många olika enheter och nätverk (företagsnätverk, hotspots, 

mobila nätverk, etc.) skall kunna användas vid bruk av systemet så finns 

det alltid en risk för en man in the middle attack vid vanlig HTTP-

förbindelse - därför har förebyggande åtgärder vidtagits för att bibehålla 

säkerheten.  Genom att använda HTTPS-förbindelse, så krypterar vi all 

kommunikation mellan klienten och servern med hjälp av certifikat. 

Detta är påtvingat, d.v.s. man måste använda denna kommunikations-

förbindelse för allas säkerhet. 
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Bilaga A: Kravspecifikation 
 Kunna exportera ut lönetransaktioner i form av PAXml-format 

till valfritt lönesystem. 

 Tidsrapporteringssystemet består av en app, som fungerar på iOS 

och Android, ett webbgränssnitt, ett admingränssnitt och en da-

tabas. 

 Systemet skall fungera för både timanställda och månadsan-

ställda. 

 En månadsanställd som icke har avvikande timmar att rapportera 

på en dag behöver inte ange någonting alls den dagen. 

 Systemet ska kunna beräkna en vanlig arbetsdag för månadsan-

ställda och dessa timmar ska belastas på hemkontot. 

 Systemet skall ha ett inloggningsförfarande 

 Systemet skall ha en kalenderfunktion som gör det möjligt för 

anställda att bläddra mellan dagar, veckor eller månader. 

 Man skall kunna föra körjournal för att få ut milersättning eller 

för förmånsbeskattning. 

 Det skall vara möjligt att lägga in resmål i systemet och dessa ska 

kunna sparas undan för återanvändning genom AJAX. 

 Tid skall rapporteras per konto men även som avvikande aktivi-

tet. 

 Det skall finnas en knapp där den anställde kan godkänna måna-

dens lönerapport och därmed skicka in den. 

 Databasen skall ligga under MS SQL Server. 

 Företag skall kunna sätta normal arbetstid centralt genom admi-

nistrationsvyn. 

 Man skall kunna styra när och hur ofta tidsredovisningen sker. 

 Man skall kunna skilja på anställda genom medarbetarprofiler. 

 Man skall kunna föra personliga anteckningar. 

 Användare skall bara kunna se de konton som de skall kunna 

rapportera till. 

 Företag skall kunna lägga till användare till systemet. 

 Företag skall kunna välja vilka lönetyper som finns tillgängliga 

för sina anställda. 

 Företag ska kunna ha sina egna inställningar för sina anställda. 

 Företag skall kunna sätta helgdagar i systemet som skall visas i 

kalendervyn för sina anställda. 

 Super administratör skall kunna hantera företag i systemet. 
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 Olika behörighetskontroller skall finnas i systemet. 

 Systemet skall ha en attesterarvy där man attesterar personalens 

månadsrapporteringar. 

 Attesterare skall kunna se vilka människor de kan attestera, samt 

ifall de har fått några månadsrapporteringar att attestera. 

 Attesterare skall kunna välja hur frekvent de vill ha påminnelser 

om attestering för varje konto. 

 Anställda med flextid skall kunna ha ett tidskonto för ± balans. 

 Systemet skall ha en automatisk påminnelsefunktion för icke in-

lämnade månadsrapporter. 

 Systemet skall vara på svenska. 

 Skapa databasmodellen med hänsyn till framtida utvecklingse-

tapper. 

 Kryptera lösenord i databasen samt ha kryptering för kommuni-

kation mellan användare och server. 

 Attesterare skall kunna ha färgkoder på tillgängliga användare 

för att se vilka som har skickat in månadsrapporteringar. 
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Bilaga B: Startsekvens för 

dhtmlxScheduler  
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Bilaga C: Helhetsperspektiv av det 

framtida systemet 
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Bilaga D: Abstrakt modellering av 

framtagen databas 
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Bilaga E: Servervymodeller 
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Bilaga F: Abstrakta controllers 
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Bilaga G: Diagram över upptid 
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Bilaga H: Skärmdumpar 
Kalendern – veckovy: 
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Rapporteringsexempel: 

 

 

Körjournal: 
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Super administratörsvy: 
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Administratörsvy: 
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Attesterarvy: 

 


