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Abstract 

This paper is about a bachelor’s thesis and include an analysis and developed 

application processes for Keep Sweden Tidy. We have identified how the 

application process for the ecolabeling Green Key works today and how the process 

are made more efficient with the use of an online system. Parts of the process has 

been automate and other parts has been reorganized and restructured to make the 

application more user friendly for Keep Sweden Tidy’s customers. The result have 

been an online application system which Keep Sweden Tidy may use in order to 

make their current application process more efficient.  

Sammanfattning 

Denna rapport behandlar analys och utveckling av ett ansökningssystem för 

miljömärkning åt Håll Sverige Rent, arbetet utfördes som examensarbete på KTH. 

I arbetet så identifieras hur ansökningsprocessen för miljömärkningen Green Key 

fungerar och hur den kan effektiviseras med hjälp av ett onlinebaserat 

ansökningssystem. Delar i ansökningsprocessen har kunnat automatiseras, andra 

delar har delats upp och organiserats för att underlätta ansökan för Håll Sverige 

Rents kunder. Resultatet har blivit ett komplett onlineansökningssystem som Håll 

Sverige Rent kan använda för att effektivisera deras nuvarande ansökningsprocess.  
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Terminologi 
3NF Ett normaliseringstillstånd för databaser 

Affärslogik 

Den logik som bestämmer hur data skapas, 

visas, lagras och ändras 

Agil Lättrörlig utvecklingsmetodik  

Brute Force 

En metod för att hitta lösningar genom att gissa 

på alla möjliga lösningar 

DTO 

Data transfer object, ett objekt som inkapslar 

flera attribut 

EJB 

Enerprise JavaBeans, ett java ramverk för 

distribuerade objekt 

FEE Foundation for Environmental Education,  

FTI Förpacknings och tidnings insamlingen 

Green Key 

Miljömärkning för hotell, konferens och 

vandrarhem & camping 

HSR Håll Sverige Rent 

Java Ett objektorienterat programmeringsspråk 

Java EE Utvidgning av Java anpassat för webben 

JPA 

Java Persistence API, för entitetsmappning av 

objekt och databas 

JSF 

Java Server Faclets, ett ramverk för att bygga 

komponentbaserade användargränssnitt till 

webbapplikationer 

JUnit 

JUnit, ett ramverk för enhetstestning i java 

miljö. 

MariaDB En avknoppning och vidareutveckling av MySql 

Miljökriterie 

Kriterie som anläggningen måste uppfylla för 

att bli miljömärkta 

Miljömål 

Ett mål som kund sätter upp med ett konkret 

resultat så som att sänka energiförbrukningen 

med x% 

Miljömärkt event Miljömärkning för evenemang 

MVC 

Model, View, Controller, ett designmönster för 

programvaruutveckling 
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MySql En opensource databasmotor för SQL 

Open source 

Programvara med öppen källkod som är fri att 

använda, läsa och modifiera 

Primefaces Ett JSF ramverk med grafiska komponenter 

Proprietär programvara 

Programvara med källkod som har restriktioner 

på hur den får användas, kopieras och 

modifieras 

SCRUM 

Agil och inkrementell 

systemutvecklingsmetodik 

UML 

Unified Modelling Language, ett grafiskt 

modelleringsspråk. Används för att designa 

struktur på databaser och kod 
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1 Bakgrund 

1.1 Problemformulering 

1.1.1 Manuell hantering 

I de existerande ansökningsprocesserna för Green Key och Miljömärkt event krävs 

det mycket manuell hantering och administrering från handläggarna på Håll Sverige 

Rent (HSR). De sköter hela ansökningsprocessen med epost och har således inget 

ärendehanteringssystem utan får föra anteckningar i exceldokument med vad som 

gjorts och ska göras i ansökningarna. Ansökningsfilerna för Green Key är långa 

exceldokument. Det är ibland svårt för kunderna att veta hur de ska fyllas i och det 

krävs att kund skickar tillbaka exceldokumentet via epost när de är klara med 

ansökan. Det gör att epostlådorna blir överfulla och behöver tömmas regelbundet, 

detta moment skapar också mer jobb då de sparar ner filerna på en server istället. 

I en ansökan för Green Key ska följande filer ingå som då mailades mellan HSR 

och kund. 

 Miljökriterier 

 Miljömål 

 Miljöpolicy 

 Avtal 

Om en ansökan inte uppfyller alla krav vid första inlämningen så skickas den 

tillbaka till kund med kommentarer från handläggare på HSR, det är då upp till kund 

att komplettera ansökan och skicka tillbaka den igen. Denna procedur kan ibland 

upprepas flera gånger beroende på hur mycket som behövde kompletteras. Det 

medför även svårigheter med versionshantering av dokumenten.  

I en ansökan för Miljömärkt event ingår följande filer: 

 Ansökan 

 Avtal 

Som för Green Key så händer det även att denna ansökan behöver kompletteras och 

mailas således mellan kund och handläggare flera gånger. 

En förbättrad hantering av ansökningar skulle kunna leda till att HSR kan hantera 

flera kunder och därmed bidra till en bättre miljö. 

1.1.2 Påminnelser 

I Green Key skickar handläggare ut påminnelser till kund när det är 2 månader, 1 

månad och en vecka kvar på deras miljömärkning. Detta administreras i 

exceldokument där de antecknas vem som blivit påmind och när nästa påminnelse 

skall ske.  

1.1.3 Underhåll 

HSR har utryckt en önskan om att systemet skall vara uppdateringsbart och 

förändringsbart utan hjälp av externa konsulter. Detta innebär att miljökriterier, 

kategorier och ansökningsspecifika attribut måste vara möjligt att ändra för HSR.  
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Det ställer stora krav på vårt system så att frågorna inte görs statiska och att 

gränssnittet dynamiskt kan hämta vilka miljökriterier som skall visas för olika 

användare.  

1.2 Miljö/ hållbar utveckling 

1.2.1 Håll Sverige Rent 

Håll Sverige Rent (HSR) är en ideell organisation som verkar för minskad 

nerskräpning, de jobbar även med miljökrav för organisationer och företag. HSR 

finansieras med medel från Returpack och kontrolleras av en styrelse innefattande 

representanter från Naturvårdsverket, FTI mm [1].  

HSRs största och kanske mest kända projekt är skräpplockardagarna där 

hundratusentals barn plockar skräp varje år [2].  

1.2.2 Green Key miljömärkning 

Green Key är en internationell miljömärkning för logi och konferensanläggningar. 

Miljömärkningen visar att anläggningen har ett aktivt miljöarbete och kontinuerligt 

förbättringsarbete med avseende på miljöpåverkan och energiförbrukning. Green 

Key är en frivillig miljömärkning och används således av anläggningar som vill 

påvisa deras aktiva miljöarbete bland annat för att locka kunder. Det kan även leda 

till ekonomiskvinning då mindre energi förbrukas och således minskar 

energikostnaderna. I Sverige är det HSR som administrerar miljömärkningen [3]. 

HSR hanterar ansökningar och gör kontrollbesök.  

Internationellt är ca 2400 anläggningar miljömärkta med Green Key i 44 länder 

spritt över hela världen [4]. Green Key grundandes i Danmark 1994 som en frivillig 

icke vinstdrivande miljömärkning och blev en del av FEE 2002. Miljömärkningen 

är uppbyggd av kriterier som skiljer sig åt mellan olika anläggningstyper (hotell, 

camping, vandrarhem och konferensanläggningar). 

Green Key ansökan består av två huvuddelar, miljökriterier och miljömål. 

Miljökriterierna är beroende på vilken typ av anläggning, i den nuvarande ansökan 

är det totalt ca 80 miljökriterier. Ett miljökriterie består av en fråga där 

anläggningarna kan svara ja, nej eller ej-relevant och skriva en kommentar. Det 

finns obligatoriska och poäng-miljökriterier, för att få förnyad miljömärkning så 

krävs det att man uppnår fler poäng-miljökriterier. Miljömålen utformar den 

ansökande själv, det är konkreta mål med handlingsplaner. Ett mål kan vara att 

sänka energiförbrukningen med 5%, handlingsplanen kan bestå av att byta till 

energilampor i anläggningen. Miljömål kombinerat med miljökriterier utgör 

underlag för HSR om beslut huruvida anläggningen kan miljömärkas eller inte.  

1.2.3 Miljömärkt Event 

Miljömärkt Event är en miljömärkning för evenemang som vill bidra till hållbara 

miljöval och påvisa detta genom en märkning för deras deltagare. Under 2013 var 

det ca 50 evenemang som blev miljömärkta med Miljömärkt Event [5], med event 

så som Vasaloppet, O-Ringen och Medeltidsveckan.  

Miljömärkt Event är till skillnad från Green Key inte del av en internationell 

sammanslutning som utformar frågor och kriterier. Miljömärkt Event har startats 
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av HSR efter att intresse visats från evenemang där de velat ha hjälp med hur de 

kan arbeta för en hållbar utveckling och göra deras evenemang miljövänligare. 

1.3 Litteraturstudie/förstudie 

1.3.1 Teknik 

För att stödja vår process och ge oss förutsättningar för att leverera ett så bra system 

som möjligt var det viktigt att välja rätt programmeringsspråk och ramverk som 

skulle passa in med våra förkunskaper och projektets behov. Att användarna av 

systemet lätt skulle kunna använda det med minimal installation/ uppstartstid var 

väldigt viktigt. För att stöda det så undersökte vi vilka alternativ vi hade med hur vi 

skulle leverera systemet till användarna. Med en webbsida så kan användarna 

använda valfri webbläsare för att komma åt systemet oavsett fysisk plats. 

Från HSR fick vi tillgång till en server med Windows Server 2008 installerat. Det 

innebar att vårt valda programmeringsspråk var tvunget att stödja Windows Server 

2008, ett krav som är väldigt vanligt i liknande projekt och i industrin.  

I tidigare projekt på KTH hade vi framförallt använt Java EE [6] och fått 

uppfattningen att det går att programmera flexibla och robusta webbplatser med 

hjälp av det. Det ända orosmoment kring Java EE var att det kan vara lång 

uppstartstid med många konfigurationsfiler och inställningar innan systemet 

fungerar som tänkt. 

1.3.2 Utvecklingsmetodik 

I mjukvaruutvecklingsprojekt arbetar man ofta agilt och iterativt eller sekventiellt. 

I sekventiella utvecklingsprojekt kallar man oftast metoden för Vattenfallsmodellen 

[7], de utmärkande dragen jämfört med en agil utvecklingsmetod är att 

vattenfallsmodellen är fas-driven. I vattenfallsmodellen så skriver man t.ex. 

kravbilden i början av projektet för att sedan kunna följa den i hela det resterande 

projektet. Problemet med detta är att man inte alltid vet var problemen finns i början 

av projektet och därför blir kravbilden felaktig. Man väntar även med testning av 

systemet till sist av allt, det innebär att man inte vet om någon del fungerar förens 

all kod är skriven. Vad som blivit en reaktion på den sekventiella 

utvecklingsmetodiken kallas idag för agilutveckling eller lättrörlig.  

I Agil mjukvaruutveckling så fokuserar man på en del av systemet åt gången, man 

gör en del, testar och levererar den osv. Det gör att risken för att avsluta projektet 

utan att någon del av systemet fungerar blir minimerad, även om projektet kanske 

inte blir helt klart så finns det delar som är färdiga och fungerar. Agil 

mjukvaruutveckling ställer också krav på både kund och utvecklare, kund måste 

finnas tillgänglig under hela projektet och utvecklare måste kunna kommunicera 

nära med kund om mål och förändringar i systemet.   

1.3.3 Modellering 

Modellering används för att designa struktur och flöde i systemet innan det 

implementeras i kod. Detta underlättar för utvecklarna då en färdig design finns att 

förhålla sig till och det oftast blir en bättre kod när den är genomtänkt från början. 

Vanligen används ett grafiskt modelleringsverktyg för att representera olika delar i 

koden, klasser metoder och relationer. Det vanligaste verktyget är UML [8] där man 



Analys och utveckling av  1.Bakgrund 

ansökningssystem för miljömärkning   Erik Javelius;Konrad Robertz 

 

6 

 

framförallt använder språket till att göra klass, sekvens och systemdiagram. En bra 

modell gör att utvecklingen av system kan ske parallellt av flera utvecklare då det 

är tydligt definierat hur olika delar av systemet skall kommunicera med varandra 

och deras uppgift.  

Med en grafisk modell kan även personer som inte är insatta programmerare få en 

förståelse för hur programmet kommer fungera och dess funktionalitet.  

1.3.4 Processtudie 

För att få ett lyckat resultat måste beställare och leverantör ha en gemensam bild av 

de nuvarande processerna och hur de kan se ut när ett system är levererat.  Detta 

görs genom att leverantör studerar hur processerna ser ut innan utvecklingen inleds. 

Leverantören får då en bild av hur ett IT-system kan förbättra och underlätta 

processerna.  

1.4 Avgränsning 
Vid analysen av ansökningsprocessen för hur Green Key och Miljömärkt event 

fungerar idag är det uppenbart att projektet behöver avgränsas till att leverera ett 

system antingen Green Key eller Miljömärkt event. Det beslutades tillsammans 

med HSR att arbetet kommer fortsätta med Green Key då vinningarna för HSR 

kommer bli störst med förbättringar av den processen. Detta då Green Keys 

ansökningsprocess är mer omfattande, den är en återkommande ansökan som man 

måste återansöka om varje år. Green Key har även fler aktiva kunder än Miljömärkt 

event.  
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2 Metod 

2.1 Lösningsförslag 
För att hjälpa HSR att förbättra arbetet med ansökningarna för Green Key 

ansökningsprocesser presenteras tre olika förslag på hur man kan underlätta 

processen.  

2.1.1 Förbättra mailstödet 

Då en del av problemet är översvämmade mailkorgar och krånglig hantering med 

att flytta filer från mail till filservrar är ett av förslagen att förbättra befintlig 

mailserver eller installera en dedikerad mailserver för Green Key. Detta underlättar 

på det sättet att handläggare då kan använda mailservern som arkiv med tidigare 

ansökningar. Genom att ha en mappstruktur med en mapp för varje ansökan hade 

de enkelt kunnat se hur den utvecklats från år till år. Fördelen med denna lösning 

är att det innebär små förändringar i deras nuvarande process men ändå uppnå en 

smidigare hantering. Nackdelar med denna lösning är att den blir begränsad och 

endast underlättar för handläggarna, dvs. kunden ser ingen skillnad. 

2.1.2 Online dokumenthantering 

Med online dokumenthantering får man bort mycket av belastningen på 

mailservern. Med denna lösning så kommer kund och handläggare kunna ladda upp 

och ner filer till en gemensam plattform där filerna delas. Detta kommer innebära 

att kund och handläggare inte behöver maila fram och tillbaka stora filer med små 

förändringar. De kommer kunna ändra direkt i dokumentet likt Google Docs. 

Fördelarna med denna lösning är att de kan ha kvar existerande 

ansökningsdokument och man skulle enkelt kunna schemalägga automatiska 

mailutskick. Nackdelen är att denna lösning blir komplex då filformat kan skilja, 

hur man löser transaktionshantering och flera användare ändrar i dokumentet 

samtidigt.  

2.1.3 Helhetslösning med online ansökningssystem 

Denna lösning innebär en webbplats där kund och handläggare sköter hela 

ansökningsprocessen. Det eliminerar ansökningsdokumenten och ersätts med 

formulär som enkelt kan fyllas i online. Genom att ha ansökningarna i ett online 

system kan man även göra automatiska mailutskick för påminnelser när 

miljömärkningen håller på att gå ut. 

Systemet konstrueras med en databas med de olika delarna av ansökan. Systemet 

kommer att presentera olika miljökriterier för kunder beroende på vilken typ av 

anläggning kunden har. Systemet kommer hantera miljökriterier och miljömål som 

webbformulär. Miljökriterier med svar och miljömål lagras i databasen. Miljöpolicy 

och Avtal kommer hanteras som filer som delas mellan kund och HSR, dessa filer 

kommer även dom att lagras i databasen. 

2.1.4 Val av lösning 

För att skapa den bästa lösningen för HSR och deras kunder så faller valet på en 

helhetslösning med online ansökningssystem. Val av lösning grundas på vilken 

lösning som kommer ge bäst resultat. Förbättring av mailstödet underlättar 

handläggarens arbete men skapar inga förändringar för kunderna som fortsatt får 
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arbeta i stora excel filer. Online-dokumenthanteringen skulle var en komplex 

lösning där det finns stora risker att systemet inte hinner färdigställas. Med 

helhetslösning med online ansökningssystem så kommer arbetet effektiviseras för 

både kunder och handläggare, skapa tydligare översikt för handläggare och skapa 

ett bättre intryck hos kunder. Istället för att kunden ska arbeta med olika 

exceldokument så får dom ett webbsystem att arbeta med vilket ger ett 

professionellare intryck. 

2.2 Teknik 

2.2.1 Utecklingsspråk och ramverk 

För att stödja den lösning som vals är det viktigt att välja en teknik som vi snabbt 

kan börja producera med i ett högt tempo, för att minska riskerna med att systemet 

i slutet av projektet inte skulle hinna bli klart. Viktigt är också att utvecklingsspråket 

stödjer alla funktionalitet som systemet kräver. Språk som är aktuella är ASP.net, 

PHP och Java EE. Här föll kompetens och licens kostnader in som viktiga faktorer. 

Valet blir att utveckla systemet med Java EE för att det är inom Java EE som vi 

som utvecklare har mest erfarenhet och kompetens. Vi inkluderar även ramverk 

som följer: 

Java Persistence API [9] (JPA) använde vi för att sköta mappningen av OR lagret 

mot databas. Med JPA representerar man en tabell i databasen som ett objekt i OR 

lagret. Objekten har även referenser till de relationer som tabellen har i databasen. 

JPA gör det enkelt att representera data och det blir enkelt att förstå vilken data som 

hamnar var förutsatt att man gjort en bra databasmodellering.  

Enterprise JavaBeans Technology [10] (EJB) använde vi i modellagret för att sköta 

systemets affärslogik. Med EJB kan vi skriva schemalagda metodanrop som vi 

använder för automatiserade mailutskick. 

Primefaces [11] är ett JSF ramverk som innehåller utökade funktioner och 

komponenter jämfört med original JSF. 

2.2.2 Databassystem 

Intressenterna har efterfrågat programvara som inte har några licenskostnader. 

Vilket utesluter det stora proprietära programvarorna, Oracle, Microsoft m.fl.  Då 

är en opensouce lösning aktuell. Vi valde MariaDB som är en vidareutveckling av 

MySQL. Databasen använder standardiserade SQL uttryck och stödjer 

relationsdatabaser. MariaDB anses som en stabil databas med tillräckliga 

funktioner och prestanda för att hantera system som är i drift 24/7 [12].  

2.3 Arkitektur 
För att koden ska kunna förvaltas och vidareutvecklas av andra utvecklare efter 

projektet så är det viktigt att koden följer ett mönster som är enkelt att sätta sig in i. 

Koden för systemet följer MVC-mönstret för att dela in och strukturera koden. 

Lösningen som implementeras har två tillägg från en klassisk MVC arkitektur då 

den även inkluderar ett OR-lager och DTO-lager. DTO, Data transfer object 

innehåller objekt för att överföra data mellan lagren. Fördelen med DTOer är att 

man undviker långa parameterlistor då man bara skickar referenser till objekt som 
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innehåller datan. OR lagret innehåller entitetsklasserna från JPA och sköter 

databasmappningen.  

All grafiskkod ligger placerad i View-lagret. Controller-lagret innehåller tillstånds 

variabler för aktuella sessioner. Modell-lagret innehåller äffärslogik och sköter 

framförallt mappning mellan entitetsklasser och DTOer.  

2.3.1 Dynamiskt gränssnitt 

Då HSR efterfrågat möjlighet till att kunna ändra och uppdatera kriterier är det 

kritiskt att detta krav tas med vid modellering av databas och systemet. Detta löses 

genom att ha en tabell som innehåller informationen om vilka kriterier som ingår i 

vilken ansökan. När och om ett kriterie läggs till eller tas bort får heller inte gammal 

data i systemet ändras, tidigare svar måste finnas kvar och kriterierna måste 

överensstämma med svaren. Detta är en stor utmaning om databasen inte designas 

för att stödja detta i ett tidigt skede av utvecklingen.  

Systemet måste hantera att lägga till nya kritierer utan att de nya kriterierna kommer 

in i gamla ansökningar, gamla ansökningars svar får heller inte ändras. Detta kan 

lösas man genom att ha frågeformulär där varje frågeformulär tillhör en 

ansökningstyp och har ett skapande datum. Systemet väljer sedan att visa det 

senaste frågeformuläret för varje ansökningstyp när en ny ansökan skapas. 

2.4 Processmetod 
För att nå ett så lyckat resultat som möjligt är det viktigt att förstå vad som ska 

utvecklas och vad vår produkt kan stödja i Green Key ansökningsprocess. För att 

veta vad som behöver utvecklas är det viktigt att i ett tidigt skede få en djup och bra 

förståelse för den nuvarande processen. Genom att intervjua nyckelpersoner, 

processägare för Green Key och så skapas en förståelse för hur ansökningen 

fungerar.  

Under intervjuerna så får processägare gå igenom de steg som processen innefattade 

idag, från det att kunden har visat intresse till att dom blir miljömärkta. Under 

intervjun diskuterade vi även de ansökningsdokument som används idag vilket ger 

en bild av vilken data som behöver hanteras av systemet.  

För att säkerställa att uppfattningen av processerna stämmer överens och att inga 

steg har blivit förbisedda modelleras processerna i UML för att skapa en översikt 

av processerna se bilaga 6.6.1.1. Modellen för den befintliga processen presenteras 

för processägarna som då kan bekräfta att vår uppfattning av hur processen fungerar 

stämmer överens med verkligheten. Denna modell ligger till grunden för 

processanalysen och hur processen ser ut med ett system se bilaga 6.6.1.2. 

processen som används vid ansökan av Green Key innehåller en del steg som delas 

upp i mindre steg för att lättare passa in i ett webbaserat system. Tidigare har 

processägare kunnat anpassa sig efter enskilda kunder men med ett webbaserat-

system så minskar möjligheten att variera processer.  
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2.5 Utvecklingsmetodik 
Projektet drivs iterativt med en scrum likande metodik. Då det är visat att agila 

utvecklingsmetoder har högre framgångsfaktor och en lägre tendens till att gå över 

budget ekonomiskt och resursmässigt [13]. Det beslutades tidigt att följa upp 

projektet med veckovisa demonstrationer för att ge beställaren möjlighet att aktivt 

påverka projektets utgång. Genom en agil utvecklingsmetodik minskar även risken 

att stå utan ett fungerande system i slutet då det byggs upp gradvis.  

Varje grafisk vy delas in i en ”storie” där arbetet sker med en i taget och den ”storie” 

som anses viktigast för affärsnyttan prioriteras vilket innebär att arbetet sker med 

en funktionsdriven utveckling.  

2.6 Testning 
För att leverera en kod med hög kvalité och få buggar är testning viktigt under hela 

utvecklingsfasen. Med iterativa utevecklingsmetodiker är det viktigt att ha en 

testmetod som stödjer den utevecklingsmetodiken. Enhetstestning är en metod 

anpassad för att testa mindre delar av ett system, exempelvis enstaka metoder eller 

moduler. Tester kan ske så att man skriver test kod som ger en viss input till en 

modul eller metod och utifrån den input så analyserar man output för att se om 

koden fungerar som den är tänkt. Denna metod fungerar att implementera 

tillsammans med en iterativ utvecklingsmetodik eftersom att den inte kräver ett 

system som är färdigställt. 

I ett iterativt projekt blir det dålig effekt om man väljer att ha en separat testfas 

eftersom att man då riskerar att stå utan fungerande kod om det visar sig att koden 

inte fungerar som tänkt, då tiden därav tenderar att dra över för att lösa de fel som 

finns i koden. 

2.7 Dokumentation 
Vilken dokumentation som ska tas fram av systemet är alla intressenter med och 

beslutar om. Det är viktigt att dokumenten som tas fram fyller ett syfte och inte 

skapas bara för sakens skull. Dokumentation tar tid från andra delar av projektet 

därför ska alla dokument ha ett syfte.  

IT ansvarig på HSR vill ha en driftsmanual där det är beskrivet hur systemet kan 

migreras till ny server och hur backuper skall skötas. Processägarna för Green Key 

vill ha en administrationsmanual där det framgår hur det administrativa gränssnittet 

fungerar och instruktioner för att utföra rutinarbete.  

I projektdefinitionen finns vilken dokumentation som beslutats ta fram specificerad, 

se bilaga. 
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3 Genomförande 

3.1 Process Digitalisering 
Med flödesscheman över ansökningsprocessen ser man tydligt steg och hållpunkter 

i processen. Eftersom att processen har två parter som jobbar med varandra, 

handläggare och kund så har det blivit väntetider när processen varit hos den ena 

parten. Detta är något som är önskvärt att minimera samt ta bort periodvisa 

återkommande hantering med t.ex. påminnelser. För att stödja det så delas 

processen in i fler steg och så mycket som möjligt görs automatiskt för att minska 

handläggningstiden per kund. Se bilagor för hur processen såg ut tidigare och sedan 

med systemet. Fokus genom digitaliseringen har varit att handläggare skall bli så 

avlastade som möjligt av systemet och att det skall vara tydligt för kund och 

handläggare att se var i ansökan de befinner sig. 

3.2 Databas 
I objektorienterad programmering mappar databasen mot de objekt och klasser som 

behövs i koden, det är svårare att ha en databasdesign som växer fram samtidigt 

som koden då en liten ändring i databasen kan få stora ändringar i koden.  

Därmed inte sagt att ändringar inte uppkommit efter att den ursprungliga designen 

sattes, när projektet växt har kolumner och enstaka tabeller lagts till. Men den 

grundläggande designen har behållits genom hela projektet. Databasmodellen är 

inte fullständigt normaliserad enligt 3NF, detta då lösningen blir bra ändå och inte 

inkonsistent.  

För att stödja det krav om att ha möjlighet till att lägga till och ta bort kriterier har 

stöd för det skapats i databasen. 

  

Figur 1Detalj databasmodell frågeformulär 
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Varje fråga(kriterie)(Question) tillhör ett eller flera frågeformulär(QuestionForm), 

varje ansökan(Application) har ett frågeformulär. När en ny ansökan skapas 

tilldelas ansökan det nyaste frågeformuläret för den ansökningstypen 

(ApplicationType). Således när en fråga skall läggas till eller tas bort skapar man 

ett nytt frågeformulär och kopplar de frågor som skall tillhöra det frågeformuläret 

genom att lägga till nycklarna i mellantabellen(QuestionToQuestionForm). Detta 

medför att gamla frågeformulär och frågor kommer att ligga kvar i databasen för att 

man skall kunna granska deras frågor och svar. För att systemet skall bli funktionellt 

är det kritiskt att historisk data sparas så att handläggare kan se vad som hänt med 

ansökan över tid, då måste alla frågor och svar finnas kvar i kundernas gamla 

ansökningar. 

3.3 Arkitektur 

3.3.1 Dynamik 

En av de största utmaningarna med systemet är att det skall vara dynamiskt och 

enkelt för HSR att själva administrera. Det leder till att systemet måste stödja detta 

på lämpligt sätt. Systemet är designat enligt det mönster som presenterats i stycket 

ovan (3.2), varje ansökningstyp kan ha noll till många frågeformulär, ett 

frågeformulär har 0 till många frågor. Sedan väljer systemet ut det senaste skapade 

frågeformuläret när en nyansökan öppnas. Metoden för att välja detta ser ut som 

följer: 

 

Figur 2 Metod för att välja senast skapade frågeformulär för en ansökningstyp 

Det returnerade värdet blir det frågeformulär som senast är skapat för en 

ansökningstyp. Med metoden väljer vi alltid ut rätt frågeformulär när en nyansökan 

öppnas (sker vid ny konto registrering eller 2 månader innan miljömärkning går ut).  

Då designen inte är helt enkel att förstå för användare utan 

programmeringserfarenhet så levereras systemet med manualer för administration 

och användarfall för hur användarna skall utföra rutinuppgifter, lägga till nya 

frågor, ta bort frågor. 

3.3.2 Designmönster 

3.3.2.1 Facade 

I modellagret finns designmönstret facade [14] implementerat där varje 

entitetsklass från OR lagret finns representerat som en fasad. Se bilaga med 
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klassdiagram över modellagret, där finns alla fasader representerade och deras 

associationer. AbstractFacade är en abstrakt klass som innehåller implementation 

för manipulering av entitetsklasserna med generiska objekt. Varje fasad som 

representerar en entitet ärver sedan implementationen från AbstractFacade. Genom 

fasadmönstret får vi en snygg kod med hög återanvändbarhet eftersom att 

AbstractFacade är byggd utifrån generiska klasser så kan den hantera alla våra 

entitestsklasser. 

 

Figur 3AbstractFacade del av implementation med generiska klasser 

Sedan implementeras AbsractFacade på följande sätt:  

 

Figur 4ApplicationFacade implementation 

Vinsten med fasadmönstret kan enkelt ses i figur 4 då varje entitetsfasad får en 

väldigt snygg och enkel implementation. 

3.4 Utveckling 
Utvecklingen av systemet är indelad i 25 uppgifter, där varje uppgift är en konkret 

uppgift som t.ex. utveckla miljömålsöversikt, där användarna kan se vilka miljömål 

de har satt upp. Vissa av uppgifterna är mer detaljstyrda hur något skall fungera 

grafiskt eller funktionellt, t.ex. dialogrutor med bekräftelse för att spara.  
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Utvecklingen sker genom parprogrammering på svårare och mer komplexa delar av 

systemet men också enskild programmering när uppgiften tillåter. Vid 

parprogrammering har fel identifierats och åtgärdas samtidigt med utvecklingen 

vilket leder till att metoden har visat sig vara effektiv. Vid enskild programmering 

så har vi oftast designat en DTO för uppgiften vi skall lösa först, sedan har en av 

oss jobbat uppifrån (bygg grafisk kod och metod anrop) den andra har jobbat 

nerifrån och byggt implementation mot databasen och affärslogik. 

3.5 Testning 

3.5.1 Enhetstestning 

För att få en robust och felfri kod är det viktigt att testa den kod man skriver [15]. 

Enhetstestning används för att testa alla metoder i modellagret genom kontroll av 

korrekt output given en viss input. I ett stort projekt så blir det inte hållbart att 

genomföra enhetstestning tillsammans med omkringliggande lager och 

funktionalitet. Detta då ett sådant angreppsätt skulle leda till att man har en knapp i 

vyn (html) som kallar på en metod i controllern, som i sin tur kallar på metoden i 

modellen som utför enhetstestningen. Resultatet blir en lång byggtid och kräver 

mycket omkringliggande testkod, därför har vi undvikt detta. JUnit används istället 

för att automatisera enhetstestningen. 

 

Figur 5 Testkod för enhetstestning av setGoals() 

Ovanstående är ett exempel på hur en metod ser ut i testkoden. Genom att använda 

enhetstestning uppstår det sällan fel vid integration av koden med vyn. När man kör 

testet så körs endast testkoden och den metod som testas, det gör det till en snabb 

och effektiv process. 

3.5.2 Användartestning 

I projektet har det löpande genomförs användartestning i takt med att systemet växt 

fram. Detta är effektivt då utvecklare tenderar att bli blinda för de svårigheter och 

otydligheter som de byggt in i systemet. En extern person ser det med andra ögon 

och kan enklare beskriva vad som är svårt eller otydligt. Användartesterna 

genomförs med så liten påverkan av testpersonen som möjligt från oss som 

utvecklare. Användaren har ombeds att registrera ett nytt konto och fylla i en Green 

Key ansökan. Efter användarnas olika framgång att utföra uppgiften har systemet 

utvärderats och förändrats. Användarna har frågats om det var enkelt och lätt att 

förstå, huruvida systemet var intuitivt och det var tydligt vad som skulle göras 



Analys och utveckling av  3.Genomförande 

ansökningssystem för miljömärkning   Erik Javelius;Konrad Robertz 

 

15 

 

härnäst i ansökan. Utifrån användartestning har texter och beskrivningar ändrats 

efter synpunkter, det har bidragit till att systemet blivit mer intuitivt och 

användarvänligt.  

3.6 Demostationer 
Demonstrationer har hållits varje vecka för processägarna på HSR. Vid 

demonstrationerna har ny funktionalitet demonstrerats som utvecklats under veckan 

och det sätts upp nya mål för vad som skall vara klart till nästa möte. 

Demostationerna har även gett oss mycket input på hur systemet kan utvecklas och 

vi har kunnat diskutera hur saker skall fungera och se ut för att fungera så bra som 

möjligt. Detta är något som ingår i en agil utvecklingsprocess för att få med kunden 

i utvecklingen och kunna ha en utvecklingsprocess där systemet gradvis växer fram. 

Vid demonstrationer har det även hänt att vi har fått gå tillbaka och göra om när vi 

uppfattat fel eller något inte blivit så som HSR hade tänkt sig. Då det har varit 

regelbundna avstämningar så har det lett till att vi inte jobbat för mycket med 

funktionalitet som behöver göras om utan vi har kunnat fånga ändringar snabbt och 

styra om mot önskat resultat. 
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4 Resultat 
Nedan följer några exempel på hur systemets grafiska användarvyer blev. För 

fullständig bild se systemet på dess webbplats, gk.hsr.se. 

4.1 Vyer 

4.1.1 Översikt kund 

På översiktssidan möts kunden av information om var i ansökningsprocessen denne 

befinner sig. Detta är för att kunden snabbt och enkelt skall förstå vad som skall 

göras i nästa steg. Kunden ser när dennes miljömärkning löper ut och när den 

öppnades. 

 

Figur 6 Översikt kund 

4.1.2 Energiförbrukning kund 

På energiförbrukningssidan kan kunden själv fylla i sina 

energiförbrukningsuppgifter. Uppgifterna visas grafiskt med en kurva per år, det 

blir enkelt för kund att jämföra sin energiförbrukning med tidigare år. 
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Figur 7 Energiförbrukning kund 

4.1.3 Miljökriterier kund 

Denna vy är den största och tyngsta för kunden att arbeta med. Här återfinns frågor 

som är kopplade till den anläggningstyp som kunden valt vid ansökan. 

Obligatoriska kriterier måste besvaras med antigen Ja, Nej eller Ej relevant och de 

kan även förklaras med en text på de frågor där kunden anser att det behövs.  Det 

är ca 12 kategorier för varje anläggningstyp, varje kategori har ca 10 kriterier. 
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Figur 8 Miljökriterier kund 

4.1.4 Alla ansökningar Handläggare 

Här visas alla ansökningar som finns i systemet för handläggare. Man kan sortera 

ansökningarna på företagsnamn, ansökningsdatum och godkännandedatum detta 

för att handläggare skall kunna leta upp de ansökningar som behöver behandlas för 

tillfället. Det finns tre länkar per ansökning, granska ansökning, visa miljökriterier 

och visa miljömål. 
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Figur 9 Alla ansökningar handläggare 

4.2 Översikt webbplatser 

4.2.1 Kund 

Filnamn Förklaring 

contactinfo 
Kontaktinformation, lägga till och ändra ex 
telefonnummer 

energy Energiförbrukning 

files Fil-upp/nerladdning för avtal, miljöpolicy mm 

goal Miljömål 

listApplications Lista miljökriterier 

listGoal Lista miljömål 

overview Översikt 

plantinfo 
Anläggningsinformation, lägga till och ändra ex 
antal rum 

settings 
Inställningar, nytt lösenord, ändra 
epostinställningar 

viewApplication Miljökriterier 
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Figur 10 Filstruktur för kund 

4.2.2 Handläggare 

Filnamn Förklaring 

approvedApplications Visar alla ansökningar 

customer Kundinformation, kontaktuppgifter mm 

energy Energiförbrukning för kund 

goal Miljömål för kund 

lacp 
Listar miljökriterier som väntar på behandling av 
handläggare 

lgcp 
Listar miljömål som väntar på behandling av 
handläggare 

listApplicationsToProce
ss 

Listar ansökningar som väntar på behandling av 
handläggare 

listCritierias Listar miljökriterier för alla kunder 

listCustomers Listar alla kunder 

listFiles Listar filer för alla kunder 

listGoal Listar miljömål för alla kunder 

overview Översikt 

viewApplication Visar ansökning för kund 

viewCriterias Visar miljökriterier för kund 

viewFiles Visar filer för kund 
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Figur 11 Filstruktur för handläggare 

4.2.3 Administratör 

Filnamn Förklaring 

applicationType Lägger till och ändrar anläggningstyper 

category Lägger till och ändrar kategorier 

companyAttribute Lägger till och ändrar anläggningsuppgifter 

customerAttribute Lägger till och ändrar företagsuppgifter 

question Lägger till och ändrar miljökriterier 

questionForm Lägger till och ändrar frågeformulär 
questionToQuestionFor
m Kopplar fråga till frågeformulär 

 

Figur 12 Filstruktur för administratör 
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5 Diskussion 

5.1 Har möjligheten till önskat resultat levererats 
Då systemet inte är driftsatt vid tidpunkt för rapportskrivning diskuterar vi 

möjligheten till att önskat resultat har levererats med vårt system. Vi utgår från 

resultatmålen i vår projektdefinition (se bilaga).  

5.1.1 HSRs handläggare kan lägga mindre tid på administrativa uppgifter 

Genom att få in ansökningarna i en databas så har vi möjliggjort automatiserade 

uppgifter som kan ske vid vissa händelser. Dessa uppgifter sker i form av 

automatiska epostutkick och påminnelser. När en behöver behandlas av kund så får 

kunden en påminnelse om detta, det sker vid följande tillfällen: 

 Miljömål kompletteras 

 Miljökriterier kompletteras 

 Miljömål och miljökriterier godkända 

 Ansökan godkänd 

 2 månader kvar av miljömärkning 

 1 månad kvar av miljömärkning 

 1 vecka kvar av miljömärkning 

Dessa ovanstående påminnelser/ notifieringar gör att kunden blir påmind om att 

arbeta med sin miljömärkning utan att handläggare från HSR behöver skicka ut en 

manuell påminnelse. Dessa utskick skedde tidigare manuellt av handläggare som 

schemalagde detta med hjälp av exceldokument och kalenderpåminnelser.  I detta 

avseende är det tydligt och enkelt att se att systemet har haft en effekt och kommer 

att minska arbetsbördan på handläggarna. 

5.2 Processanalys 
Det första vi behövde sätta oss in i var hur processerna såg ut idag. Utifrån det 

kunde vi ta beslut om vad som kunde flyttas över till IT utifrån våra resurser 

(kompetens och tidsmässigt). För att ha ett bra underlag och göra rätt beslut med 

vad som skall flyttas över till IT var vår analysmetod viktig. Vi modellerade 

processen enligt 7.6, när vi hade en modell så kunde vi gå vidare och flytta över de 

bitar som fungerade bra för IT till en IT process. Svårigheten här var att vi redan 

förstått att projektet skulle ta mycket tid i anspråk och vi var angelägna om att börja 

så tidigt som möjligt för att bättra på vår chans att hinna leverera ett färdigt system. 

Om vi hade avsatt mer tid till processanalysen så hade systemet kanske blivit 

annorlunda, troligtvis mindre men kanske med bättre funktion.  

För att processanalysen skulle bli lyckad var det även viktigt att kunden förstod vad 

vi tänkte göra för system och hur det skulle stödja deras nuvarande ansökan. Under 

utvecklingen upplevde vi ibland att kunden jämförde vårt nya system väldigt 

mycket med den nuvarande processen, detta var något som vi hade kunnat 

tydliggöra tidigare. Att vi kommer att designa om processen, den kommer att få 

annorlunda steg och kommer att fungera bättre för IT. Det innebär att vad som 

fungerade när mer sköttes manuellt inte kommer att fungera på samma sätt efter att 

systemet är implementerat. Vi kommer att ta med oss detta i framtiden, att tidigt i 
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ett utvecklingsprojekt beskriva hur den nya processen kan fungera och vad som 

skiljer den från den nuvarande samt varför detta är bättre. Får man kunden med på 

banan tidigt blir det enklare för kunden att komma med konstruktiv feedback som 

bättre passar in i den nytänkta processen istället för att jämföra den för mycket med 

den tidigare process som skall ersättas.  

För att få kunden på samma bana som utvecklarna bör en gemensam notation som 

båda parter förstår användas, detta kan vara användarfall i UML t.ex. Annars blir 

det lätt att man pratar ett språk som inte båda parter förstår och parterna får då en 

olika bild av hur resultatet kommer och kan bli.  

5.3 Systemets bidrag till hållbar utveckling 
HSR miljömärker idag ca 100 anläggningar med Green Key varje år vilket är 

maximalt vad nuvarande resurser räcker till och hinner med. För varje anläggning 

som miljömärks med Green Key ökar miljömedvetenheten och möjligheten till att 

minska klimatpåverkan ökar, då miljömärkningen innebär ett aktivt miljöarbete.  

Som visat i 5.1.1 kommer administrativ arbetsbörda minska när systemet är i drift 

vilket frigör resurser till att öka antalet miljömärkta anläggningar. När fler 

anläggningar får möjligheten till att miljömärkas kan den antagna minskade 

resursåtgången kopplas till vårt system.  

Om och när HSR kan hantera fler anläggningar med hjälp av vårt system så kan 

man se sambandet vårt ansökningssystem och minskad klimatpåverkan. 

Detta är en stor framgång med systemet, att en effektivare process, den process som 

uppstått med vårt system gör att fler anläggningar kan miljömärka sig och därför 

även kommer att sänka deras påverkan på miljön och bespara naturresurser. IT 

system är inte det första man tänker på när man pratar om att arbeta med miljö och 

hållbar utveckling, det är därför väldigt roligt att systemet kan bidra med en så 

positiv effekt. Denna vinning går med stor sannolikhet att återupprepa i andra 

branscher och för andra processer, det visar på att vi med bra IT system kan påverka 

miljön positivt genom att tillgängliggöra en process eller märkning som i det här 

fallet till fler individer. För HSR blir det väldigt positivt då de genom vårt IT system 

når ut till fler företag och kan hjälpa dem att arbeta förebyggande med miljöfrågor. 

5.4 Framtida påbyggnad 

5.4.1 Energiuppföljning 

Här kan systemet byggas ut för att får bättre statistik på energiförbrukningen för 

anläggningarna. Något som vi ville implementera men inte hann med var att 

anläggningarna skulle ange beläggningsgrad (hur många av deras rum som var 

belagda), samt yttertemperatur skulle tas med i statistiken.  

5.4.2 Miljömärkt event 

Då vi tidigt bedömde att vi inte skulle hinna leverera ett system för både Green Key 

och miljömärkt event avgränsade vi projektet. Det finns likheter i 

ansökningsprocesserna mellan miljömärkningarna som gör att man skulle kunna 

utnyttja delar av det system som vi utvecklat för Green Key till Miljömärkt event 

också. Tex kan man skapa ansökningstyper(ApplicationType) för Miljömärk event 
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i den existerande databasen och utnyttja upplägget till att bygga vidare på. Koden 

för filhantering och avtal kan utnyttjas utan förändring, process tänket och 

upplägget för miljökriterier kan anpassas för Miljömärkt event. 

5.5 Etik 
I arbetet så har vi hållit en etisk angreppsätt för att skydda användarna och deras 

data i systemet. Detta har vi gjort på de sätt som förklaras i stycken nedan. 

5.5.1 Databehandling 

I systemet som vi utvecklat finns det mycket data om de företag som väljer att 

ansöka och miljömärka sig med Green Key. Om uppgifter från systemet skulle 

komma ut kan det eventuellt skada företagen vars uppgifter kommit ut. Det är därför 

viktigt att alla data behandlas på ett sådant sätt så att säkerhet kan säkerställas och 

risken till att data kommer ut minimeras. Vi har tagit hänsyn till detta i systemet på 

flera sätt. Det är inte möjligt att komma åt databasen utifrån servern där den körs, 

användaren måste vara autentiserad på servern för att sedan komma åt databasen. 

Det är bara handläggare som har tillgång till all data genom systemet, de tillhör en 

specifik rättighetsgrupp som ingen vanlig användare kan få tillgång till.  

5.5.2 Lösenordsbehandling 

Då ett lösenord tillsammans med en registrerad användares e-postadress ger 

åtkomst till systemet så är det viktigt att dessa lösenord inte kan granskas av någon 

i systemet. Detta har vi säkerställt genom att kryptera alla lösenord i databasen med 

SHA-256 kryptering. Vidare så har handläggare ingen möjlighet att se lösenorden 

för användarna, detta då vi inte har implementerat stöd för detta samt att lösenorden 

inte går att få ut i klartext om man inte använder någon brute-force metod för detta.  

Användarna kan heller aldrig få sitt tidigare lösenord skickat till sig själva, om de 

har glömt bort sitt lösenord så kan de begära att få ett nytt lösenord skickat via epost 

till den e-postadress som registrerades vid ansökan. Detta gör att någon som 

kommer över en användares epostkonto inte kan få tillgång till vilket lösenord 

användaren hade i systemet, det minskar risken för användaren om den skulle 

använda samma lösenord i flera system. 
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7 Bilagor 

7.1 Användningsfall 
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7.2 Arkitektur 

7.2.1 Klassdiagram 

7.2.1.1 Modell 
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7.2.1.2 Controller 

 





Analys och utveckling av  7.Bilagor 

ansökningssystem för miljömärkning   Erik Javelius;Konrad Robertz 

 

30 

 

7.2.2 Paketdiagram 
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7.2.3 Systemdiagram 

7.2.4 Sekvensdiagram 
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7.2.5 Databasdiagram 
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7.3 Implementation 

7.3.1 Uppdelning 

 

7.4 Drift 

7.4.1 Manual 

1 Driftsmanual Green Key ansökningsssytem 

2 Driftsättning 

2.1 Databas 

2.1.1 Installation 

Databashanteringssystemet som skall installeras är Mariadb, version 10.0.10 är 

verifierad att den fungerar med systemet. Senare versioner kan fungera.  

Följ instruktioner från https://mariadb.com/kb/en/installing-mariadb-msi-

packages-on-windows/ för installation. 

Under installationen, välj ”Modify root password”. Välj ett eget och säkert 

lösenord. Bocka inte i ”Enable root access from remote machines” 

2.1.2 Importera databas 

Använd databasadministartionsgränssnittet HediSQL som medföljer installationen 

av Mariadb, andra verktyg kan också fungera men dokumenteras inte här.  

Logga in med kontot som du skapade under installationen. 

Importera databasen, Tools->Load SQL File 

https://mariadb.com/kb/en/installing-mariadb-msi-packages-on-windows/
https://mariadb.com/kb/en/installing-mariadb-msi-packages-on-windows/
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2.2 Webbserver 

2.2.1 Installation 

Webbservern som systemet är utvecklat och testat för är glassfish 4.0. 

https://glassfish.java.net/docs/4.0/installation-guide.pdf  

Ladda ner och packa upp zip arkivet till önskad installationsplats. 

Kör "glassfish4\bin\asadmin.bat" 

2.2.2 Skapa domän 

Följ guiden https://glassfish.java.net/docs/4.0/administration-guide.pdf i stycket 

”Creating, Logging In To, and Deleting a Domain” 

Skapa en ny domän, enligt följande kommandorad: 

asadmin> create-domain --adminport 4848 domain1 

välj användarnamn till admin (default), välj ett säkert lösenord 

2.2.3 Installera tjänst 

asadmin> create-service 

asadmin skapar en windows tjänst som kommer att starta och stoppa webbservern 

automatiskt när servern startar eller stängs av.  

Starta om servern för att webbservern skall startas upp. 

2.2.4 Konfigurering 

Surfa in på localhost:4848 från servern, logga in med admin och det lösenord som 

du skapade vid installationen.  

2.2.4.1 JDBC 

 

Gå in på Resources>JDBC>JDBC Conenction Pools, skapa en ny 

Pool name : green_key_pool 

https://glassfish.java.net/docs/4.0/installation-guide.pdf
https://glassfish.java.net/docs/4.0/administration-guide.pdf
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Resource Type: javax.sql.DataSource 

Tryck på next 

Datasource Classname: com.mysql.jdbc.jdbc2.optional.MysqlDataSource 

Tryck på finish 

 

Tryck på green_key_pool 

Tryck på Additional properties 

Konfigurera enligt bilden: 

 

Skriv in det lösenord som du valde för databasen på password. 
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2.2.4.2 JAAS 

 

Gå in i Configurations>server-config>Security>Realms 

Tryck på New 

Konfigurera enligt bilderna: 
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Tryck på ok 

2.2.4.3 JDBC Resource 

 

Gå in på Resources>JDBC>JDBC Resources 

Tryck på New 

Konfigurera enligt bild: 

 

Tryck på OK. 
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2.2.4.4 Portmappning 

 

Gå in på Configurations>server-config>Network Config>Network Listeners 

Tryck på New 

Konfigurera enligt bilden: 
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Tryck på OK 

2.2.4.5 Starta applikation 
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Gå in på Applications 

Tryck på Deploy 

 

Tryck på Browse Files 

Välj filen under C:\Green_Key_Application\Green_Key.war 

Tryck på OK 

3 Backup 

3.1 Databas 
Servern har en schemalagd aktivitet som kör "C:\DBdumps\dump.bat" varje kväll 

23.50 

Skriptet skapar en dump som blir namngiven tex fullmysqldump2014-05-14@11-

10-07,64.sql 

Dumparna hamnar i C:\DBdumps\ 

7.5 Projektdefinition 

1.Översikt 
Denna projektdefinition beskriver vårt exjobbs utformning med att ta fram ett 
webbbaserat ansökningssystem för miljömärkningar. Exjobbet kommer att ske 
hos och för Håll Sverige Rent (HSR) med deras produkter Miljömärkt Event och 
Green Key. Systemet som vi utvecklar inom ramen av vårt projektarbete skall 
hjälpa HSR med att effektivisera och systematisera deras processer, den 
kommer även att hjälpa HSR´s kunder att enklare hantera och administrera 
deras ansökan.  

2.Organisationsplan & Intressenter 
De huvudansvariga för projektet är Konrad Robertz och Erik Javelius. 
Intressenter är HSR med Simon Strandvik som handledare, KTH med Anders 
Sjögren som examinator.  
Det primära arbetet som kommer gå ut på att utveckla ett webbsystem 
ansvaras av Konrad och Erik tillsammans. Även därav följande aktiviteter så 
som dokumentation och rapportskrivning ansvaras av båda två. 
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Avstämmningsmöten med HSR sker en gång per vecka på onsdagar direkt 
efter lunch ca kl 13. 
Övriga intressenter som ingår i projektet är Anna Grundén som är ansvarig för 
Green Key, Hanna Nyström som är webbansvarig på HSR, Lars Alm som är 
chef för Miljömärkt Event och Green Key. Vi har tillgång till ett kontor på HSR 
där vi kommer att utföra det mesta arbetet. Vi delar arbetsplatsen en dag i 
veckan med en annan kollega och kommer då att inte vara på kontoret. 
 

Håll Sverige Rent´s Adress och kontaktinfo: 
Högbergsgatan 44 
Stockholm 
 

Primära intressenter 
Examinator Anders Sjögren   
  Programansvarig KTH Kista 

tel. 087904420    
 
Handledare Simon Strandvik   
  Projektledare Miljömärkt Event 
  tel.070 359 19 57 
 
EXjobbare Erik Javelius, Konrad Robertz Blivande Ingenjörer 
  tel.0763191444, 0737108596 
 

Sekundära Intressenter 
Lars Alm   Chef för Miljömärkt event och Green Key. 
Anna Grundén  Projektledare Green Key 
Mona Danielsson   IT-ansvarig på HSR  
Hanna Nyström  Webbplatsansvarig 
HSR´s Kunder  De kunder som ansöker om Green Key 

3.Projektmål 
Projektmålet för projektet är att analysera och digitalisera ansöknings 
processer för miljömärkning åt HSR och kunna leverera att system som kan 
hantera ansökningar på ett mera effektivt sätt än idag. 
Projektet genomför som en del av kursen, II121X Examensarbete inom 
information- och programvarusystem. Med flertalet olika intressenter som alla 
delar samma projekt mål, där effekt och resultatmål skiljer sig mellan de olika 
intressenterna.  

3.1 Effektmål 
De olika intressenterna i projektet har som alltid olika effektmål, ur HSR 
perspektiv så skulle de vilja att vi kan leverera ett system som kan automatisera 
alla deras ansökningsprocesser som är tillräckligt bra för att kunna tas i bruk. 
HSR har även ambitionen att systemet ska förmedla ett professionellt och 
organiserat intryck av sin organisation. 
 

KTH som intressent vill att vi gör projektet som ett examensarbete för Konrad 
Robertz och Erik Javelius. Andra effektmål som KTH även har är att skolan 
representeras på ett bra sätt för att studenter fortsättningsvis ska få komma ut 
till företag och utföra examensarbete. 
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3.2 Resultatmål 
Analysen av ansökningsprocessen ska leda till förslag på hur man kan få 
ansökningsprocessen skall fungera bättre med hjälp av vårt system. Detta i 
form av att HSR´s kunder upplever en enklare och smidigare 
ansökningsprocess samt att HSR´s handläggare kan lägga mindre tid på 
administrativa uppgifter.  
 

Det system som ska tas fram kommer att hantera känslig data och måste därför 
vara säkert och bergränsa obehöriga från att komma åt sådan information. 
Detta kommer att uppnås genom att använda metoder och standarder som av 
branschen är allmänt accepterade och använda i liknande syften. 
 

Systemet ska färdigställas och kunna tas i drift om så önskas efter exjobbets 
slut.  
 

Systemet ska följa HSR´s grafiska profil för att skapa en enlighet på webben. 

4.Fas och tidsplan  
Projektavgränsing, i diskussionen med HSR har de velat att vi skall leverera 
två system ett för Green Key och ett för Miljömärkt Event. Vår tidsplanering där 
vi kommer att ha 6 veckor att utveckla systemet gör att tiden är begränsad. 

 
Miljömärkt Event tar ca 500 timmar att utveckla, Green Key tar ca 572 timmar. 
Detta beror framförallt på att Green Key är en mer komplex process med årliga 
återkommande händelser i systemet. 
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Vi har delat in projektet i följande faser. Varje fas ses som en del i en iterativ 
utvecklingsprocess. I processen har vi fokus på att leverera löpande och inte 
allting när projektet är klart. Det medför att riskerna i projektet blir mindre 
eftersom att vi kommer leverera färdiga delmål av systemet och inte riskerar 
att projektet tar slut utan att vi hunnit leverera någonting. 

 
För detalj om vad som skall slutföras och vad usercasen innebär se nästa bild. 
Vi har delat in projektet så att vi gör de viktigaste delarna för systemet i tidiga 
iterationer och funktionalitet som ev kan skalas bort görs i de sista iterationerna.  

 
 

4.1 Arbetstimmar och bortfall 
Vi räknar med att jobba ca 91 timmar gemensamt i veckan, detta passar väl in 
då vi kommer att jobba mindre några veckor pga helgdagar och jobb. 
Övergripande ser vår tidsplan ut som följer: 
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Den totala arbetstiden blir 804 timmar. 
 

Förstudie och introduktion 2014-03-24  -   2014-03-28 
I denna fas introduceras vi till verksamheten som HSR driver, vi granskar deras 
processer för att förstå hur ett IT system kan hjälpa dem. Vi undersöker kritiska 
tidpunkter och delar av deras processer och planerar övergripande för hur vi 
skall hantera dem.  
IT miljön granskas och vi planerar var vårt system skall implementeras och hur 
det skall integreras med existerande webbplats på HSR.  
HSR beslutar i samråd med oss vilket system som skall prioriteras för 
utvecklingen då vi bedömmer att det finns risk att båda systemen inte hinns 
med under projektets gång. 
 

Utveckling och testning 2014-03-31 - 2014-05-09 
Under denna fas kommer vi att lägga all kraft på att utveckla systemet(en). 
Målet är att ha ett fungerande system som kan tas i bruk av HSR och kommer 
att förenkla deras arbetsprocesser och flöden.  
 

Rapportskrivning, opponering och inlämning 2014-05-12  - 2014-06-06 
Under denna fas kommer vi att färdigställa rapporten och delta i opponering 
som ingår som ett krav i examensarbeteskursen. All rapportskrivning kommer 
inte att ske här då vi kommer att jobba löpande med dokumentation under alla 
faser som vi sedan kan använda i den slutgiltiga rapporten.  

5.Riskanalys  
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Vi bedömmer riskerna i projektet enligt bilden ovan. Detta är något som 
kommer att förändras och utvecklas under tiden som projektet fortlöper.  
 

5.1 Åtgärder 
R1, Datorhaverier 
Vi har backup av all kod och dokumentation som vi producerar i projektet. För 
koden använder vi ett versionshanteringssystem (GIT), dokumentation 
använder vi Google Drive. Båda systemen backas i sin tur upp, antingen av 
tjänsteleverantören (Google) eller som för GIT genom schemalagda backuper. 
 

R2, Missade deadlines. 
Om vi missa deadlines och risken att systemet inte blir klart blir överhängande 
så kommer vi att behöva minska funktionaliteten i systemet då vi inte kan öka 
projektets varaktighet eller resurser. 
 

R3, Nyckelpersoner frånvarande 
Kan inträffa men risken minimeras genom att vi har en så klar bild av vad som 
skall göras som möjligt. På HSR finns det flera intressenter som har kännedom 
om processen så vi kan alltid fråga någon annan om någon skulle vara sjuk. 
 

R4, Bristande teknisk kompetens. 
För att minska risken för att vi drabbas av bristande kompetens så behöver vi 
beakta teknisk kompetens när vi väljer vilka verktyg och tekniker vi arbetar 
med.  
 

R5,Intressenters engagemang 
Vi minimerar denna risk genom att tydligt kommunicera vad vi skall göra så att 
alla har klara förväntningar och förhoppningar på vårt arbete. Då minskar risken 
att någon intressents engagemang skulle minska om de tex får en annan bild 
av vad vi skall göra. 
 

6.Kostnadsplan  
Kostnads poster: 

 Server, att köra det färdiga systemet. 
 Kontorsmaterial. 

HSR står för allt material i projektet vi tar därför inte upp detta noggrannare 
med budgetering eller vidare ekonomisk plan. 
Vi kommer inte använda några licensierade tekniker eller verktyg i arbetet med 
systemet det medför att inga licenskostnader kommer att uppstå. 
 

Tidsbudget: 
Våra intressenter har olika tid som de kan och bör lägga på projektet. 
Examinator har 14h att förfoga till vårt examensarbete, handledare bör 
budgetera för ca 4 timmar i veckan. 

7.Dokumentplan  
Dokument framtagna för att underlätta för vårt löpande arbete. 

 Loggböcker  
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o För att i slutskedet av projektet kunna få en tydlig bild av vad vi gjort under 
projektets gång. 

 Databasmodell  
o Underlättar för utvecklingsprocessen och underlätta för förvaltaren av 

systemet.  
 Flödescheman  

o Underlättar presentation för intressenter och rapport. 
 Att göra lista 

o Underlättar vår process och tar bort vissa personliga beroenden. 
 

Dokument efterfrågade av KTH 
 Projektrapport 

o KTH som intressent vill påvisa att vi har ingenjörsfärdigheter genom att vi 
tar med följande dokument 

o Bilagor 
 Kravdokument  

 användarfall 
 UML 

 Arkitektur 
 UML  
 Systemdiagram 
 Databasdiagram  

 Implemntation 
 Driftinformation 

o Projektdefinition 
 Detta dokument. 

 

Dokument efterfrågade av HSR 
 System beskrivning och förvaltnings manual 

o HSR vill försäkra sig om att systemet kommer kunna fungera och 
vidareutvecklas utan beroende på Erik och Konrad. 

 Kravspecifikation 

8.Utbildningsplan 
Efter leverans kommer handläggare på HSR behöva utbildning i hur systemet 
fungerar och vilken funktionalitet som implementerats. Eftersom att de 
handläggare som systemet utvecklas för är delaktiga i utvecklingsfasen så gör 
vi bedömningen att utbildningen inte behöver vara omfattande. Det kommer 
även behövas utbildning av de som ansöker om miljömärkning, detta sker 
förslagsvis genom online-guider som HSR själva kommer att ta fram. 
 

Systemet kommer även att behöva förvaltas detta kommer en manual att 

upprättas för. 

 

7.6 Process flöde 

7.6.1 Green Key 
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7.6.1.1 Tidigare 
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7.6.1.2 Med vårt system 
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7.6.2 Miljömärkt event 
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