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Sammanfattning 
Dyviks samfällighet ligger i Nynäshamns kommun och består av totalt 

86 fastigheter. Samfälligheten sköts av den samfällighetsförening som 

alla fastighetsägare är medlemmar i. Föreningen arbetar på ideell basis. 

Föreningens verkställande ledning, styrelsen, arbetar med att admini-

strera föreningens medlemmar, fastigheter samt egendomar. Dessa 

administrativa arbetsuppgifter har utförts på ett manuellt och tidskrä-

vande sätt. Styrelsen har därför efterfrågat ett digitaliserat system som 

kan utföra många administrativa uppgifter med en mer automatiserad 

metod och ökad pålitlighet. Projektets syfte har varit att ta fram ett 

sådant system för att effektivisera styrelsens administrativa arbetsupp-

gifter. 

Projektet har inneburit att genom arbetsmodellen CDIO ta fram en 

passande systemlösning som motsvarar de problemområden och krav 

som identifierades under projektet. Framtagandet av lösningen har 

berört alla moment såsom att analysera problemet genom en förstudie, 

designa och implementera systemet, testa det samt ta fram en plan för 

hur systemet ska produktionssättas. Varje krav och funktion har imple-

menterats med en inkrementell arbetsprocess. Resultatet blev ett system 

med den nödvändigaste funktionaliteten implementerad. Systemet låter 

styrelsemedlemmarna administrera föreningens intressen (sektioner, 

båtplatser, medlemmar och fastigheter) samt generera rapporter och 

medlemmarnas fakturor. Projektet har även resulterat i en utvärdering 

av hur systemet ska behandla personuppgifter i enlighet med de juri-

diska aspekter som existerar, exempelvis personuppgiftslagen, samt en 

grov ekonomisk driftplan. 

Nyckelord: Samfällighet, medlemsregister, ideell förening, molntjänst, 

Java, J2EE, personuppgiftslagen 
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Abstract 
Dyviks community is located in Nynäshamns municipality and consists 

of a total of 86 properties. The community is maintained by the commu-

nity association that all property owners are members. The association 

works on a volunteer basis. The association’s executive managing 

instance, the board, works with administrating the association members, 

properties and estates. These administration tasks have been carried out 

in a manual and time-consuming manner. The board has therefore 

requested a digitalized system that can perform many of the administra-

tion tasks with a more automated method and increased reliability. The 

project’s aim has been to develop a system to streamline the board’s 

administrative duties. 

The project has meant that with the working model CDIO design a 

fitting solution that meets the concerns and requirements identified 

during the project. The development of the solution has touched all 

aspects such as analyzing the problem through a pilot study, designing 

and implementing the system, testing it and developing a plan for how 

the system should be deployed. Each requirement and function has been 

implemented with an incremental working procedure. The result was a 

system with the most necessary functionality implemented. The system 

allows board members to administer the association's interests (sections, 

berths, members and properties) and generate reports and members' 

bills. The project has also resulted in an evaluation of how the system 

will process personal data in accordance with the legal issues that exist, 

such as the Data Protection Act, and a rough economic operation plan. 

Keywords:  Community association, membership list, non-profit associ-

ation, cloud service, Java, J2EE, Personal Data Act 
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Förord 
Detta projekt har varit mycket erfarenhetsgivande och insiktsfullt. 

Bortsett från all den teknisk kunskap jag erhållit under projektet har jag 

även fått en inblick i hur det juridiska systemet fungerar i Sverige och 

EU. Jag har fått lära mig om hur en samfällighet är organiserad och vilka 

utmaningar den kan ställas inför i sin verksamhet. Projektet har stund-

vis varit mycket frustrerande och krävande. Jag vill därför rikta ett stort 

tack till min familj och mina vänner som varit med och stöttat mig under 

resans gång. 

Jag vill tacka Dyviks samfällighetsförening för möjligheten till examens-

arbetet. Det största tacket vill jag tilldela min handledare och far, Mats 

Johansson, som tillsammans med mig har utformat hela projektuppgif-

ten och väglett mig genom arbetet. Tack! 

Stockholm november 2014 

Andreas Johansson 
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1 Inledning  
Användningen av molntjänster är ett hett ämne just nu. Allt fler företag, 

organisationer och kommunala verksamheter väljer att flytta ut sina 

register och tjänster på olika lagrings- och drifttjänster på internet. 

Denna förändring sker av flera skäl, såsom att IT-driften blir billigare, 

man slipper anlita egna drifttekniker, man behöver inte tänka på hård-

varukostnader och tillgängligheten kan möjligtvis öka. Men det kan 

finnas en del oklarheter med att flytta ut verksamhetens dataregister till 

ett externt företag. Var kommer all data att lagras rent geografiskt? 

Kommer all data att lagras på ett säkert sätt? 

Dyviks samfällighet består av 86 fastigheter på halvön Lisö i Nynäs-

hamns kommun. Fastigheterna i samfälligheten äger gemensamt vägar, 

grönområden och bryggor med båtplatser. Med anledning av deras 

omständiga rutiner för medlemsadministration så har samfällighetsfö-

reningens styrelse efterfrågat ett mer effektivt, webbaserat medlemsre-

gister med enkel åtkomst. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Det befintliga systemet baseras på ett antal Excel-dokument som är 

omständigt att underhålla. Dokument och rapporter har delats mellan 

styrelsemedlemmarna via elektronisk post. Här har varit en komplika-

tion med att några medlemmar har Windows-datorer och andra Apple-

datorer och att vissa dokument inte är direkt kompatibla. Fakturor för 

medlemsavgiften har på ett manuellt och tidkrävande sätt satts ihop, 

printats och skickats ut till medlemmarna med post. Det har varit 

omständigt att uppdatera alla rapporter, exempelvis medlemsmatrikel, 

lista över båtplatsägare, röstlängder och röstandelar inför samfällighe-

tens årsmöten mm. 

1.2 Övergripande syfte  

Projektet är tänkt att resultera i ett system som ska underlätta administ-

rationen av föreningens medlemmar till en rimlig kostnad. En under-

sökning kommer att göras om det finns något system på marknaden 

som motsvarar önskemålen. Ambitionen med det nya systemet är att 

det ska utvecklas med hållbarhet, användbarhet och god tillgänglighet i 
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åtanke samt att systemlösningen är säker mot intrång. Utöver detta ska 

en beskrivning tas fram över hur systemet ska produktionssättas och 

fungera i drift på internet samt vilken hänsyn som måste tas till Datain-

spektionens direktiv och Personuppgiftslagen vad gäller hantering och 

lagring av personuppgifter. 

Förhoppningen är att projektet resulterar i ett administrationssystem 

som kommer till användning och gör nytta i samfälligheten. Systemet 

kan naturligtvis förbättras och byggas ut efter det att projekttiden är slut 

men att systemet har den mest nödvändiga funktionaliteten och har en 

acceptabel användarvänlighet när detta projekt är avslutat. 

1.3 Avgränsningar 

Projektet innefattar momenten att ta fram ett användbart administra-

tionssystem samt att beskriva produktionssättning (eng. deployment) och 

systemdrift. Denna beskrivning ska tas fram med hjälp och stöd av PUL 

och Datainspektionens direktiv. I och med att detta är en teknisk rap-

port så kommer fokus ligga på de tekniska lösningarna och kommer inte 

gräva ner alltför djupt i det juridiska. De juridiska aspekterna har dock 

ansetts vara för väsentliga för att helt utelämnas från projektuppgiften. 

De funktioner som avgränsats från projektet finns på en lista (se bilaga 

C). 

En viktig del av en webbapplikation är säkerhetsaspekten. I detta 

projekt kommer säkerhetskraven i den blivande produkten att avgrän-

sas till grundläggande autentisering, auktorisering, säker kommunika-

tion och lösenordskryptering. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Uppdraget innebär att förenkla administrationen av fastighetsägare, 

medlems- och hyresavgifter som hanteras med MS Excel-dokument. 

Tabell 1.1: Projektmål 

P1 Skapa ett system som är mer tillförlitligt och förenklar administra-

tionsarbetet för samfälligheten Enklare registrering och mer tillför-

litliga uppgifter med en databaslösning än den nuvarande med 

Excel-ark 
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P2 Undersöka om det finns något system på marknaden som uppfyller 

kraven 

P3 Utarbeta en driftsplan om hur applikationen ska vara installerad 

med program, förslag på webbplats, backuper mm. 

P4 Kartlägga om hur personuppgiftslagen påverkar lösningen 

P5 Utarbeta en grov ekonomisk driftskalkyl 

 

1.5 Översikt  

Denna rapport är indelad i 6 stycken kapitel: 

Kapitel 1 ger en bild av vad projektets bakgrund och syfte är. 

Kapitel 2 beskriver de bakgrundsfakta som bör kännas till och ger svar 

på vissa frågor för att djupare kunna förstå det problem som projektet 

behandlar och den lösning som projektet resulterar i. 

Kapitel 3 redovisar de metoder som använts under de olika faserna i 

projektet. 

Kapitel 4 beskriver konstruktionen av den lösning som projektet 

resulterat i och tar upp eventuella problem som uppkommit under 

projektets gång. 

Kapitel 5 redovisar kort och konsist det resultat som har arbetats fram 

under projektet. 

Kapitel 6 tar upp de subjektiva diskussionsämnen som berör projektet. 

Bland annat så diskuteras hållbar utveckling, etiska aspekter, vidareut-

veckling och validering av metodval. 

1.6 Författarens bidrag 

Eftersom jag har arbetat med projektet på egen hand så har jag gjort i 

princip allt själv. Jag har med hjälp av min handledare, Mats Johansson, 

som även är kassör i samfällighetsföreningen, fått insikt i styrelsens 

tidigare arbetsmetoder och vilka personuppgifter som behandlas i deras 

administration. Han har även hjälp till med att ta fram en kravspecifika-

tion för systemet och definierat projektuppgiften. 
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2 Bakgrundsmaterial  
Att etablera ett digitalt och webbaserat medlemsregister för samfällig-

hetsföreningar och andra mindre, ideella föreningar kan vara både 

tekniskt komplicerat samt vara ett kompetensområde som saknas i 

föreningen. Det kan å andra sidan vara obekant för teknikkunniga vad 

föreningsstrukturen ”samfällighetsförening” innebär och de juridiska 

aspekter som tillkommer med denna. I detta kapitel redogörs därför 

vissa begrepp och teori som underlättar för att få en djupare insyn i det 

problem som projektet behandlar och den lösning som projektet resulte-

rat i, på ett så pedagogiskt tillvägagångssätt som möjligt. 

2.1 Vad är en samfällighet? 

En samfällighet är en samling fastigheter som delar ägandet av en eller 

flera egendomar. Exempel på sådan egendom kan vara en enskild väg 

eller ett markområde. Delägarfastigheterna i samfälligheten kan välja att 

antingen förvalta sin gemensamma egendom direkt (s.k. delägarförvalt-

ning), utan någon form av organisation eller så kan de välja att förvalta 

en egendom genom en samfällighetsförening (s.k. föreningsförvaltning). 

Om samfälligheten kommer överens om en föreningsförvaltning så är 

det ägarna till de fastigheter som ingår i samfälligheten som utgör och 

verkar i samfällighetsföreningen [1]. Relationen mellan dessa begrepp 

framgår i figur 2.1. 

Gemensam anläggning

Delägarfastighet Delägarfastighet Delägarfastighet

Fastighetsägare / DelägareFastighetsägare / Delägare Fastighetsägare / Delägare

Samfällighetsförening

Samfällighet

 
Figur 2.1: Strukturen för en samfällighet 
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Om fastighetsägarna väljer att förvalta sin gemensamma egendom 

genom en samfällighetsförening så finns det vissa lagar och regler som 

styr hur en samfällighetsförening ska styras. Först och främst så är en 

samfällighetsförening tvungen till att ha en styrelse. Styrelsen fungerar 

som en verkställande ledning för samfälligheten och är tillsatt för att se 

till att föreningens organisation fungerar ordentligt. Ett exempel på 

arbetsuppgifter som styrelsen ansvarar för är det pågående arbetet med 

bokföring och förvaltning av föreningens tillgångar och medel. Styrelsen 

är det sammankallande organet till möten och föreningsstämman och 

har ansvaret att se till så allt går rätt till vid dessa sammanträden. 

Mycket av det arbete som styrelsemedlemmarna utför styrs av före-

ningens stadgar. Föreningens stadgar är en samling regler som förening-

en själv har tagit fram. Varje samfällighetsförening måste fastställa en 

uppsättning stadgar för att kunna bli registrerade som en samfällighets-

förening. Dessa stadgar ska på en grundläggande nivå beskriva före-

ningens arbete, de får inte bryta mot några lagar och de måste bli 

godkända av Lantmäteriet. Exempel på stadgar kan innehålla regler för 

när styrelsen för föreningen bestäms, hur sammankallningen till före-

ningsstämman ska ske, hur beslut ska tas i föreningen etc. 

Om en samfällighet har ägandet över en gemensamhetsanläggning där 

delar av anläggningen inte bedöms bringa någon större nytta för en 

delmängd av delägarfastigheterna kan man välja att dela in gemensam-

hetsanläggningen i sektioner istället för att skapa ytterligare samfällig-

hetsföreningar. Ett typiskt exempel är då en samfällighet äger en enskild 

väg som leder genom samfällighetens område. Från vägen sticker det av 

en mindre väg som leder till en delmängd av delägarfastigheterna. Om 

övriga delägarfastigheter inte bedöms ha någon större användning av 

den avstickande vägen så kan den anlagda vägen delas in i två sektioner 

där alla fastigheter tillhör sektionen för ”huvudvägen” och de som 

bedöms ha användning för den avstickande vägen tillhöra även den 

andra sektionen. Med denna uppdelning ges endast de direkt berörda 

fastigheterna av den avstickande vägen ett andelstal för denna del av 

anläggningen. Alla ingående delägarfastigheter får fortfarande nyttja 

den nyskapta sektionen men de fastigheter som inte ingår i den kommer 

inte att uttaxeras samt har ingen rösträtt i frågor som berör den sektio-

nen. 
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2.2 Vad är en molntjänst?  

Alla organisationer som bearbetar data digitalt är i behov av en miljö att 

utföra denna bearbetning i. Det kan vara ett databassystem för att lagra 

uppgifter, ett datorprogram för att utföra specifika bearbetningar mm. 

All denna databehandling kräver hårdvara (processorkraft och lag-

ringsmedium). Organisationen kan själv köpa in och driftsätta egen 

hårdvara att köra sina applikationer på. Det kan dock vara svårt för 

organisationen att veta det kvantitativa behovet av datorkrafts- och 

datalagringskapacitet. Det kräver också drifttekniker som ser till att 

systemen fungerar och är tillgängliga. 

Organisationen kan istället välja att anlita en extern aktör som erbjuder 

en tjänst där den externa aktören sköter drift av hårdvara och upprätt-

håller en miljö där kundens mjukvarusystem kan köras. Detta kallas för 

en molntjänst. Fördelarna med en sådan typ av tjänster är att kunden 

slipper ansvara för driften. De behöver inte betala för mer datorkraft än 

vad de behöver. Detta medför i de allra flesta fall en ekonomisk bespa-

ring för kunden [2]. Att anlita externa aktörer och använda molntjänster 

har dock vissa nackdelar, främst att kunden inte har full insyn i var eller 

hur deras data lagras [3]. 

Molntjänster delas in i olika kategorier baserat vad det är som moln-

tjänsten erbjuder. När det talas om molntjänster i det här projektet avses 

främst typen  Platform-as-a-Service (PaaS), dvs. att molntjänsten erbjuder 

en plattform där användaren kan installera och köra sin egen applika-

tion. För djupare förståelse eller information om andra typer av moln-

tjänster hänvisas läsaren till källa [4]. 

2.3 EU, Datainspektionen och personuppgiftslagen  

Att behandla och lagra personuppgifter och annan känslig data på 

internet är ofta en fråga om individers personliga integritet [5]. Därför 

finns det lagar och direktiv, på såväl nationell som internationell nivå, 

som styr myndigheter, företag, organisationer och föreningar i hur de 

får behandla personuppgifter på nätet. 

2.3.1 EU:s Dataskyddsdirektiv 

År 1995 tog EU fram ett direktiv (Europaparlamentets och rådets 

direktiv 95/46/EC) som reglerar hur personuppgifter får behandlas i 

EU:s medlemsländer. Det togs fram för att skydda individers personliga 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:SV:HTML
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integritet. Alla EU:s medlemsländer var tvungna att senast i slutet av år 

1998 ha implementerat direktivet i sin nationella lagstiftning [6]. 

2.3.2 Personuppgiftslagen 

Personuppgiftslagen (1998:204), förkortat PUL, är den svenska imple-

menteringen av EU:s Dataskyddsdirektiv. Lagen specificerar vad som 

gäller för företag, organisationer m.fl. i Sverige som behandlar person-

uppgifter. Personuppgiftslagen finns av samma syfte som EU:s Data-

skyddsdirektiv: 

1 § Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet 

kränks genom behandling av personuppgifter [7]. 

Det är också värt att känna till att: 

2 § Om det i en annan lag eller i en förordning finns bestämmelser som avviker från 

denna lag, skall de bestämmelserna gälla [7]. 

2.3.3 Datainspektionen 

Datainspektionen (DI), bestående till stor del av jurister, är den svenska 

myndighet som ska se till att behandling av personuppgifter inte gör 

intrång i enskilda individers personliga integritet. De arbetar med att 

utbilda och informera de som behandlar personuppgifter. De kontrolle-

rar också att lagar och regelverk följs då personuppgifter behandlas 

samt påverkar lagstiftningen så att nya lagar skyddar personers integri-

tet [5] [9]. Datainspektionens hemsida är en rik informationskälla då 

man vill veta mer om hur lagstiftning som berör behandling av person-

uppgifter tillämpas. 

2.3.4 ”U.S.-EUs Safe Harbor”-principer 

När EU:s Dataskyddsdirektiv togs i bruk i dess medlemsländer så skulle 

det enligt direktivet bli förbjudet att överföra personuppgifter till ett 

land utanför EU:s gränser som inte uppfyller EU:s krav enligt direktivet. 

USA arbetade också med att förebygga intrång i individers personliga 

integritet men skilde sig åt i sitt tillvägagångssätt. Förenta Staternas 

Handelsdepartement arbetade därför fram ett ramverk tillsammans 

med den Europeiska Kommissionen som underlättar för amerikanska 

företag att rätta sig efter EU:s dataskyddsdirektiv. Amerikanska företag 

kan ansluta sig till ramverket och får då överföra personliga uppgifter 

från EU:s medlemsländer till USA [8]. 

https://lagen.nu/1998:204
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2.4 Teknologier använda i projektet  

I detta delkapitel beskrivs kortfattat de teknologier som använts i 

problemlösningen. 

2.4.1 Java Servlets 

Java Servlets är en teknik som finns i Java Enterprise Edition. En servlet 

är en javaklass som har egenskapen att behandla http-förfrågningar, det 

vill säga, utifrån en http-förfrågan generera ett http-svar [10]. Fördelen 

med att använda servletar istället för vanliga HTML-sidor är att man 

kan returnera dynamiskt innehåll. Man kan exempelvis returnera en 

HTML-sida med en tabell där antalet rader motsvarar antalet funna 

poster i en databas utifrån användarens sökalternativ. På så sätt kan 

man enkelt skapa och leverera resurser utifrån vad användaren efterfrå-

gar. 

2.4.2 Java Server Pages 

Java Server Pages (JSP) är en teknik som används för att underlätta 

kodningen av servletar. Istället för att skriva javakod för att hantera 

strömmar och liknande för att returnera ett http-svar så kodar man http-

svaret direkt i ren text, exempelvis i HTML. Detta ger utvecklandet av 

servletar en högre abstraktionsnivå. Under exekveringen av applikatio-

nen översätts JSP-sidan till en servlet som man sedan låter hantera 

inkommande http-förfrågningar Fel! Hittar inte referenskälla.. 

2.4.3 Apache Tomcat 

Tomcat är en servlet-behållare (eng. servlet container) tillhandahållen av 

Apache Software Foundation. Det är en programvara som exekverar 

servlets och JSP-sidor. Programvaran tillhandahålls fritt för användning 

med öppen källkod [12]. 

2.4.4 JPA och Hibernate 

Java Persistence API (JPA) är en specifikation för hur man ska interagera 

med en databas från en javaapplikation. Den specificerar Objekt-

Relations-mappning (OR-mappning), dvs. översättning mellan javaklasser 

och tabeller i en databas [13]. JPA ger alltså programmeraren ett enklare 

sätt att interagera med en databas på en mer abstrakt nivå. Det finns 

flera implementeringar av JPA-specifikationen, en av dem är Hibernate 

ORM. Hibernate utvecklas och tillhandahålls av mjukvaruföretaget Red 
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Hat. Programvaran har öppen källkod och får användas i kommersiella 

syften [14]. 

2.4.5 PDFClown 

PDFClown är en fritt tillgänglig och kostnadsfri implementering av PDF-

specifikationen. Den är utvecklad för att kunna skapa och modifiera 

PDF-filer i en objektorienterad miljö. Implementeringen finns för både 

Java och C# [15]. 

2.4.6 HTML, CSS & JavaScript 

HTML, CSS och JavaScript är tekniker som används för att utveckla 

användargränssnittet på klientsidan för webbtjänster. HTML används 

för att skapa en webbsidas struktur med element. CSS används för att 

designa och placera ut dessa element. JavaScript används för att ge 

webbsidor ett mer dynamiskt och levande innehåll. 
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3 Metod 
När detta projektarbete utfördes byggde arbetsprocessen på utbild-

ningsramverket CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate). Det 

innebar att arbetsprocessen grovt kunde indelas i fyra faser. Första fasen 

handlade om att förstå problematiken med uppdragsgivarens tidigare 

arbetsmetoder och identifierad de krav som uppdragsgivaren hade på 

problemlösningen. Den andra fasen bestod av att designa arkitekturen 

för den lösning som skulle tas fram. I den tredje fasen implementerades 

och testades den blivande produkten och i den fjärde fasen skapades en 

plan för hur driften av produkten skulle skötas. 

 
Conceive 

 Studie av tidigare 

arbetsmetoder 

 Studie av rapporter 

 Kravspecifikation 

Design 

 Arkitektur 

 UI-design 

 Data- och 

Databasmodell 

Implement 

 Kod 

 Test 

Operate 

 Driftplan 

 Installera 

demo 

 

I de nästkommande underkapitlen kommer arbetsmetoderna i några 

delmoment att beskrivas. 

3.1 Förstudie 

Förstudien gick främst ut på att studera samfällighetsstyrelsens befintli-

ga arbetsmetoder och de rapporter, register och dokument som samfäl-

lighetsföreningens styrelse använde sig av i sitt arbete. Utifrån denna 

studie och i samråd med handledaren kunde en kravspecifikation tas 

fram.  Det påträffades inga stora problem med att ta fram kravspecifika-

tionen men den fick ibland diskuteras på en djupare detaljnivå under 

implementeringsfasen. Under förstudien undersöktes även om rappor-

ter som berörde digitalisering av ideella organisationers medlemsregis-

ter fanns publicerade sedan tidigare. Denna undersökning gav dock 

inga angenäma resultat. 

Det fanns även vissa frågeställningar som behövde besvaras under 

förstudien. Frågor som ”Vad är en samfällighet?” (se kapitel 2.1) behöv-

de tas reda på, både rent allmänt men även utifrån ett juridiskt perspek-

tiv. Det behövde även tas reda på vilka lagar och regler som gäller när 
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man upprättar och driver ett medlemsregister (se kapitel 2.3). Här var 

datainspektionens hemsida en stor informationskälla. Det behövde även 

tas reda på vilka tekniker och tjänster som skulle användas i projektet. 

För att besvara dessa frågor kunde de flesta informationskällor hämtas 

från internet. 

Under förstudien gjordes även en undersökning av utbudet på färdiga 

produkter som uppfyllde uppdragsgivarens önskemål. Undersökningen 

gjordes med samma metod och djup som en förening själv skulle 

beräknas göra, dvs. snabbsökningar på internet och undersöka om 

några förslag på leverantörer ges av Riksförbundet Enskilda Vägar 

(REV). Inga produkter av intresse påträffades under undersökningen. 

3.2 Design och implementering 

I implementeringsstadiet togs en datamodell fram utifrån de data som 

fanns i samfällighetsföreningens rapporter. Med datamodellen och 

kravspecifikationen togs en systemarkitektur och en databasmodell 

fram som sedan implementerades inkrementellt. Efter att en ny funktio-

nalitet integrerats i systemet så utfördes en övergripande systemtest. 

 

Systemet utvecklades med en inkrementell utvecklingsmetod, där varje 

ny funktion implementerades och integrerades stegvis i riktning mot ett 

fullskaligt och komplett system. 

3.3 Val av tekniker 

Valet av tekniker för lösningen gjordes främst med den ekonomiska 

aspekten i åtanke. Endast kodbibliotek och API:er under licenser med fri 

användning och öppen källkod har använts under projektet. 

Produkten är tänkt att köras på en Apache Tomcat-server. Detta val har 

bidragit till att det finns ett flertal molntjänsteleverantörer som erbjuder 

kostnadsfri drift av applikationen. Så hade med största sannolikhet inte 

varit fallet om applikationen varit tänkt att produktionssättas på en 

Test av 

systemet 

Lägg till ny 

funktionalitet 
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fullskalig JavaEE-server (exempelvis Glassfish server eller WebSphere 

Application Server). 

Ett annat fall av teknikval där vänliga licenser och den ekonomiska 

aspekten tydligt prioriteras är valet av bibliotek för generering av PDF-

filer. Här används det fria biblioteket PDFClown. Ett alternativ till 

PDFClown är det mer etablerade biblioteket IText. IText var från början 

ett kostnadsfritt kodbibliotek som fick användas i projekt med sluten 

källkod (eng. closed source). IText har numera övergått till en betalver-

sion med mer strikta licensavtal. 

Anledningen till att Java och J2EE-teknologin användes i projektet är att 

det var den teknologi som jag besatt mest kompetens inom. Alternativa 

teknologier kunde exempelvis varit C# eller PHP. 

3.4 Utvecklingsmiljö 

Programkoden i projektet skrevs i Netbeans IDE. Detta utvecklingsverk-

tyg gjorde det enkelt att testa produkten under utvecklingsfasen på en 

integrerad Tomcat-server. Under utvecklingen och testfasen kördes en 

MySQL-server på det lokala systemet som innehöll testdata. 

3.5 Test 

Eftersom systemet testades efter varje ny funktionalitet som lades till så 

blev sluttestet inte så omfattande. I slutet av projektet testades produk-

ten systematiskt utifrån användarens perspektiv. Varje funktion pröva-

des och undersöktes sedan att korrekt resultat blev lagrat i databasen. 

Denna kontroll säkerställde att all funktionalitet gav önskat beteende 

och korrekt resultat. En demoversion installerades på ett lokalt datorsy-

stem som gav handledaren möjlighet att prova systemet. 

3.6 Leverans och drift 

Eftersom valet av molntjänsteleverantör där applikationen ska installe-

ras bestäms av samfällighetsföreningens styrelse så har inte applikatio-

nen satts i bruk. Detta kommer att ske efter examensarbetets slut utifrån 

styrelsens beslut. En ekonomisk och praktisk driftplan har tagits fram 

under projektet (se bilaga A). 
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3.7 Hållbarhet, etik och arbetsmiljö 

Innan och under projektets gång har vissa frågor och aspekter om 

hållbarhet, etik och arbetsmiljö identifierats. Det är dessa frågor som har 

beaktats och redovisats (se kapitel 6.4 och 6.5). Någon mer systematisk 

undersökning för hur systemet influerats av tankar om hållbar utveck-

ling har inte genomförts. De tankar och frågor som tagits upp, avseende 

dessa aspekter, har av både mig och min handledare bedömts ligga på 

en lagom nivå och vara relativt heltäckande för projektet. 
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4 Konstruktion 

4.1 Kravhantering 

I början av projektet arbetades en kravspecifikation fram. Eftersom 

systemet har en låg användarskara och att systemet inte kommer 

utsättas för några större eller frekventa belastningar så var effektivitet 

och prestanda lågt prioriterat. Istället låg fokus på tillgänglighet, funk-

tionalitet och ekonomi. De funktionella krav som identifierades återges i 

tabell 4.1 nedan. 

Tabell 4.1 Funktionella krav 

Produkten ska ge medlemmarna möjligheten att kontrollera och ändra 

sina uppgifter. 

Produkten ska ge medlemmarna möjligheten att själva kunna hämta 

hem sina medlemsfakturor (årsavgiften). 

Produkten ska ha någon form av manuell lösning för de medlemmar 

som inte har möjligheten att hämta sina fakturor elektroniskt (exempel-

vis medlemmar som inte har tillgång till internet). 

 

De ickefunktionella krav som identifierades under projektet återges i 

tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Icke-funktionella krav 

Lösningen ska kunna nås från både Windows och Apple-datorer. 

Licens- och driftkostnader ska efter bästa förmåga hållas nere. 
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4.2 Logisk uppdelning 

Applikationens logiska struktur präglas i mångt och mycket av design-

mönstret Model-View-Controller (MVC). Detta innebär att applikatio-

nen är skalbar, vyn har separerats från affärslogiken, och man kan på ett 

enkelt sätt lägga till ny funktionalitet. 

Vyn består av de JSP-sidor som presenterar användargränssnittet för 

användaren. Den innehåller även de servletar som tar emot de förfråg-

ningar om förändringar som användaren vill genomföra i systemet. När 

en modul i vyn får ett http-anrop från användaren så skapar den ett 

Controller-objekt för att skicka och ta emot data från affärslogiken. 

Controller-lagret kan man kalla för affärslogikens gränssnitt mot vyn. 

Controllern tillhandahåller de operationer som vyn behöver för att 

hämta relevanta data från modellen, sparar de data som användaren 

skickar till systemet samt anropar andra funktioner i modellen, som 

exempelvis lösenordskryptering och generering av fakturor. 

Modellen innehåller applikationens all affärslogik. De främsta funktio-

ner som återfinns här är främst komponenter som sköter interaktionen 

med databasen, generering av fakturor, lösenordskryptering och 

generering av rapporter. Det är även här alla entitets-klasserna som 

används vid datalagringen finns. 

I bilaga B finns diagram över vilka klasser och metoder som de logiska 

skikten innehåller. 

4.3 Datalagring 

Kommunikationen med databasen utförs med JPA-implementeringen 

Hibernate. Entitetsklasser skapades för att representera den databasmo-

dell som togs fram i projektet (se bilaga B för databasmodell och logisk 

systemuppdelning). I entitetsklasserna har relationen mellan javaobjekt 

och tabellrader mappats. Modell-lagret innehåller en DAO-klass (Data 

Access Object) som persisterar entiteter i databasen samt framskaffar 

entiteter med JPQL-satser (Java Persistence Query Language, ett språk 

likt SQL som är anpassat till Javas objektorienterade miljö). 

Under projektets gång uppkom frågan om hur fakturorna (PDF-filer) 

skulle lagras. I frågan kunde tre alternativa lagringsplatser identifieras: 

- Webbserverns lokala filsystem 



 Applikation för administration av 

samfällighet  -   Andreas Johansson    

4 Konstruktion 

2014-11-14 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

16 

- Applikationens databas 

- Hos en extern lagringstjänst, Amazon S3 

Efter en snabb undersökning insågs det att lagra filerna i applikationens 

databas var det bästa alternativet. Man kunde enkelt behålla relationen 

mellan en faktura och dess motsvarande fastighetsägare. Att lagra 

dokumenten hos den externa lagringstjänsten Amazon S3 skulle inte ge 

några märkvärda fördelar och det kändes även onödigt att sprida data 

mellan olika lagringstjänster. Att lagra filerna på webbserverns filsystem 

kändes först som ett bra alternativ men eftersom inte alla molntjänster 

erbjuder ett persistent filsystem så valdes detta alternativ bort. Man var 

mån om att bibehålla applikationen plattformsoberoende. 

4.4 Säkerhet 

Det utvecklade systemet har givits egenskapen att säkert kommunicera 

med användarens klient med HTTPS, dvs. att all information krypteras 

innan den skickas mellan klienten och webbservern. I figur 4.1 illustre-

ras hur denna egenskap ställs in i systemets konfigurationsfil web.xml. 

Om man vill inaktivera användningen av säker kommunikation så byts 

CONFIDENTIAL ut mot NONE. 

<web-app> 

    ... 

    <security-constraint> 

        <web-resource-collection> 

            <web-resource-name>SecureConnection</web-resource-name> 

            <url-pattern>/*</url-pattern> 

        </web-resource-collection> 

        <user-data-constraint> 

            <transport-guarantee>CONFIDENTIAL</transport-guarantee> 

        </user-data-constraint> 

    </security-constraint> 

    ... 

</web-app> 

Figur 4.1: Konfigurering i web.xml för HTTPS-användning 

Autentisering har implementerats i systemet. När man ansluter till 

webbplatsen så möts man först av en inloggningsdialog. Denna dialog 

visas oavsett vilken URL (exempelvis /index.jsp eller /protected/owners.jsp) 

man ansluter till om man inte redan är inloggad i systemet. 

Alla lösenord krypteras i databasen med en så kallad envägskryptering. 

Det innebär att ett krypterat lösenord i databasen i princip inte går att 
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Inkommande 

förfrågning

Inloggad?

Behörig?

[Ja]

Användaren loggar in
[Nej]

Dirigeras till startsidan
[Nej]

Utför den efterfrågade 

operationen

[Ja]

dekryptera om någon obehörig skulle komma åt data i databasen. Detta 

ökar skyddet mot intrång i systemet. 

I systemet finns en enklare form av auktorisering implementerat. Det 

finns två olika behörighetsprofiler, administratör och medlem. Med-

lemmar kan enbart ändra 

sina egna kontaktuppgifter 

och hämta sina egna fakturor 

medan administratörer kan 

se och modifiera all data i 

systemet samt generera 

rapporter och fakturor. 

Säkerhetsmekanismen för 

inkommande resursförfråg-

ningar visualiseras i figur 4.2. 

De två procedurer som 

kontrollerar om användaren 

är inloggad och behörig är 

implementerade som två 

filter. 

4.5 Generering av rapporter och fakturor 

I systemet kan systemadministratörerna gå in och generera medlem-

marnas fakturor och diverse rapporter. Det var redan innan projektets 

start givet att alla fakturor skulle sparas som PDF-filer. Andemeningen 

med fakturorna var att de inte ska kunna redigeras i efterhand utan ska 

vara statiska från det att fakturan genererats. Framtagandet av rappor-

ter var dock mer tvetydigt. Under projektet experimenterades det med 

att generera rapporter som Excel-filer så att de kan redigeras manuellt i 

efterhand. Beslutet togs att även dessa ska genereras som PDF-filer då 

dessa helst inte ska skilja sig från det data som finns i applikationens 

databas. En fördel med att generera rapporterna som Excel-filer kunde 

varit i det fall då föreningen tar beslut om att inte längre använda 

systemet längre. En Excel-fil hade då kunnat vara ett bra format att 

exportera systemets data i. Om föreningen finner något värde i att 

implementera sådan funktionalitet så lämnas det åt vidareutveckling av 

systemet. 

Figur 4.2: Flödesschema för inkommande 

förfrågningar 
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5 Resultat 
Projektet har resulterat i ett helt nytt webbaserat administrationssystem 

som låter uppdragsgivaren, Dyviks samfällighetsförening, administrera 

sina medlemmar. Systemet beräknas vara mer tillförlitligt och kommer 

med största sannolikhet att effektivisera föreningsstyrelsens arbetsme-

toder, med hjälp av de automatiserade procedurer som implementerats 

samt ökad tillgänglighet. Styrelsemedlemmarna kan i systemet admini-

strera det mesta som ingår i föreningen, såsom föreningsmedlemmar, 

fastigheter, sektioner och båtplatser. Styrelsemedlemmarna kan även 

generera och ladda ner alla medlemmars fakturor samt generera rappor-

ter som är nödvändiga för styrelsens arbete. Alla medlemmar kan 

kontrollera och redigera sina egna personuppgifter samt ladda ner sina 

egna fakturor. Detta minskar föreningens årliga portokostnader samt 

styrelsens arbetsbörda. 

Ett arkitekturdokument har skapats för att beskriva systemets design 

och funktioner (se Bilaga B). 

Innan och under projektets gång har viss funktionalitet avgränsats från 

projektet. Detta har resulterat i en lista över all den funktionalitet som 

lämnats åt vidareutveckling (se Bilaga C: Lista för vidareutveckling). 

Projektet har även resulterat i ett direktiv (se Bilaga A: Driftsättningsdi-

rektiv) riktat till samfällighetens styrelse som beskriver hur produkten 

ska sättas i drift och användas på internet. Direktivet beskriver hur 

produkten anpassas till juridiska aspekter såsom Personuppgiftslagen 

samt redogör de ekonomiska driftkostnader som systemet utgör. 

I tabellen nedan återknyts projektmålen med resultatet. 

Tabell 5.1 Projektmål 

P1 Skapa ett system som är mer tillförlitligt och förenklar administrationsar-

betet för samfälligheten Enklare registrering och mer tillförlitliga uppgifter 

med en databaslösning än den nuvarande med Excel-ark. 

Den utvecklade systemprodukten samt dess design och specifika-

tioner beskrivs genomgående i kapitel 4 samt i Bilaga B 
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P2 Undersöka om det finns något system på marknaden som uppfyller kraven. 

En beskrivning av denna undersökning finns under kapitel 3.1 

P3 Utarbeta en driftsplan om hur applikationen ska vara installerad med 

program, förslag på webbplats, backuper mm. 

Ett driftsättningsdirektiv har tagits fram i projektet (se Bilaga A) 

P4 Kartlägga om hur personuppgiftslagen påverkar lösningen. 

I kapitel 2.3 tas de viktigaste lagarna och direktiven upp som berör 

hanteringen av personuppgifter. Hur dessa ska förhållas till tas upp 

i Bilaga A 

P5 Utarbeta en grov ekonomisk driftskalkyl. 

Driftkostnader för systemlösningen redovisas i Bilaga A 
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer jag att ge en mer subjektiv bild och utvärdering 

av projektets genomförande, reslutat och framtid. 

6.1 Metodvärdering 

Hela projektets arbetsmetod byggde på arbetsmodellen CDIO. Det är 

den modell som genomsyrat hela min utbildning på KTH och det föll sig 

väldigt naturligt att arbeta efter denna modell. Av denna anledning fann 

jag inget skäl till att överväga användningen av andra arbetsmodeller. 

Under förstudien lades mycket tid ner på planering, inhämtning av 

källor och faktasamlande. Det var många olika ämnen att ta i beaktning. 

Att lägga så mycket tid på detta moment gjorde vägen fram till målet 

tydligare. Jag tycker dock att jag la lite för mycket tid på att ta fram 

data- och databasmodellen. Jag kunde ha lagt mer tid på att söka efter 

alternativa lösningar, men detta är inget jag ångrar i efterhand. 

Under utvecklingsfasen implementerades ny funktionalitet in i systemet 

med en inkrementell arbetsmetod. Detta tycker jag var en bra metod då 

det blev en drivkraft att fortsätta arbetet när man såg produkten succes-

sivt växa fram. Med denna metod tycker jag att jag lyckades skapa ett 

bra resultat. Denna inkrementella arbetsmetod bidrog även till att 

problem, tveksamheter och planändringar kunde identifieras och 

behandlas tidigt i projektet. 

Då alla projektmålen uppnåddes ser jag det som att den valda metoden 

var rätt. 

6.2 Resultatvärdering 

Projektlösningen uppnådde alla de krav som identifierats i projektet (se 

kapitel 4.1 tabell 4.1 och 4.2). Detta likställer jag med att resultatet löser 

problemet. Min egen bedömning är att den nya produkten löser pro-

blemet väl, vissa funktioner har avgränsats och lämnats åt vidareutveck-

ling men det går att göra systemet mer användarvänligt. Jag tycker att 

produkten löser problemet mycket bra, i förhållande till det gamla 

arbetssystemet. En medlem har möjligheten att kontrollera sina person-

uppgifter och kan enkelt hämta hem sina medlemsfakturor. Styrelsen 



 Applikation för administration av 

samfällighet  -   Andreas Johansson    

6 Diskussion 

2014-11-14 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

21 

kan generera fakturor utan större arbetsbörda och hämta hem automa-

tiskt uppdaterade rapporter. All data är samlat på ett ställe vilket gör 

systemet mer pålitligt än styrelsens gamla arbetsmetod. Detta tycker jag 

visar på en god kvalitet i lösningen. Det faktum att lösningen kan 

användas från vilken dator som helst, inklusive handhållna enheter som 

surfplattor och smarta mobiltelefoner. 

6.3 Vidareutveckling 

Vissa funktioner har valts att avgränsas från systemlösningen i exa-

mensarbetet. Dessa funktioner har lämnats åt vidareutveckling efter det 

att examensarbetet är klart (se bilaga C). Utöver dessa funktioner kan 

man analysera om det finns fler funktioner som föreningen kan finna 

nytta i. Man kan även lägga ner tid på att undersöka om man kan 

effektivisera systemet, exempelvis kommunikationen med databasen. 

En mer omfattande förändring skulle vara att implementera AJAX-

tekniken i användargränssnittet och implementera någon form av REST-

gränssnitt i systemet (som en RESTful-webbtjänst), alternativt använda 

servlets samt ersätta flera sidor till mer dynamiska dialoger med Java-

Script. Det man skulle vinna på detta är att användargränssnittet blir 

mer levande och dialogerna blir tydligare för användaren. Detta skulle 

med största sannolikhet bidra till ett mer användarvänligt användar-

gränssnitt. Självklart ligger det en hel del jobb bakom detta och man 

måste överväga om det är värt arbetet. 

6.4 Hållbar utveckling 

Ett av de problem som systemet löser är att alla medlemmar kan hämta 

hem sina fakturor elektroniskt. Detta innebär en minskad mängd svinn 

av papper och kuvert och bidrar på så sätt till en mer miljövänlig och 

ekonomiskt hållbar arbetsprocess. Det bidrar också till en ökad tillgäng-

lighet där man kan nå sina fakturor där man har tillgång till internet, 

exempelvis via hemdatorn, smarta telefoner, på bibliotek och internetca-

féer. 

6.5 Sociala och etiska aspekter samt arbetsmiljö 

Ett socialt och etiskt problem som finns är det faktum att inte alla 

fastighetsägare har tillgång till internet i hemmet. Självklart kan dessa 

individer få sin faktura skickad till sig via traditionell post, men det 

faktum att inte kunna använda systemet skulle kunna utgöra en social 
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belastning då man kanske inte känner samhörighet, man ser sig själv 

som en belastning för föreningen eller att det bidrar till ett psykologiskt 

utanförskap hos dessa individer. 

Det kan vara etiskt problematiskt att medlemsregister och personupp-

gifter flyttar ut på nätet och lagras hos ett tredjepartsföretag utomlands. 

Systemet har bedömts ha ett hyfsat starkt skydd mot intrång men det 

kan aldrig bli helt immunt mot attacker. Skulle personuppgifter läcka ut 

skulle det kunna bli etiskt problematiskt. Medlemmarna kan därför 

känna en otrygghet med att deras kontakt- och personuppgifter ligger 

lagrade på internet. 

Systemet bedöms ge en tydlig förbättring av styrelsens arbetsmiljö. Det 

har tidigare varit mycket jobb med det administrativa av föreningen 

som nu förenklats och automatiserats. Detta kommer att avlasta styrel-

sen under de hektiska perioderna kring årsmöte och fakturautskick. 

Systemet har även ökat pålitligheten och tillgängligheten av medlems-

registret då all data nu är samlat på ett ställe på internet. 
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Bilaga A: Driftsättningsdirektiv 
Detta dokument har tagits fram för att finnas till stöd för och informera 

styrelsen i deras arbete med att produktionssätta det nya systemet. 

 Produktionssättning 

För att kunna produktionssätta systemet behöver några uppgifter först 

utföras. 

- Anlita en molntjänsteleverantör som hanterar driften av 

applikationen. 

- Upprätta en uppgiftsförteckning över alla de personupp-

gifter som behandlas i applikationen. 

- Informera medlemmarna om hur deras personuppgifter 

kommer att hanteras i det nya systemet samt låta med-

lemmarna ge sitt samtycke till denna hantering. 

För att applikationen ska kunna sättas i bruk måste en molntjänsteleve-

rantör anlitas. Det är dennes molntjänstplattform som applikationen 

körs på. Det som efterfrågas i vårt fall är en molntjänst som erbjuder 

drift av Java-applikationer som körs på en Apache Tomcat-server. Ett 

alternativ på sådan tjänst är: 

OpenShift, en molntjänst från företaget Red Hat, erbjuder 

kostnadsfri drift av Java-applikationer installerade på Tom-

cat, med vissa prestandabegränsningar. Det går att mot en 

månadskostnad få utökad datorkraft som ger mer diskut-

rymme att spara data på om behovet finns. 

Red Hat har sina fysiska servrar placerade i USA. Eftersom Red Hat 

ingår ett ”Safe Harbor”-avtal så är överföring och lagring av person-

uppgifter tillåten i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). 

Föreningens styrelse rekommenderas att upprätta en förteckning över 

de personuppgifter som lagras och behandlas. Detta kommer att ersätta 

den anmälan till Datainspektionen som annars skulle behöva göras. 

Föreningens medlemmar skall även bli informerade om vilka person-

http://www.openshift.com/
http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-safe-harbor-principerna/
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uppgifter som kommer att lagras och hur de kommer att behandlas. För 

mer information hänvisas läsaren till Datainspektionens hemsida[1]. 

Drift 

När systemet väl är installerat så kommer en migration av alla med-

lemmarnas personuppgifter att behöva göras från det gamla medlems-

registret till det nya systemet. När detta är gjort kommer medlemmarna 

själva kunna logga in och kontrollera sina uppgifter. För att undvika 

smutsig (inaktuell eller felaktig) data inför varje fakturagenerering så 

kan alla medlemmar ombes att kontrollera och eventuellt uppdatera 

sina personuppgifter i systemet. Alla de medlemmar som av någon 

anledning inte kan komma åt systemet (exempelvis de medlemmar som 

inte har tillgång till internet) behöver få fakturan på annat sätt. I dessa 

fall kan en medlem med administratörsbehörighet komma åt och skriva 

ut dessa medlemmars fakturor och skicka med traditionell post. 

Att ta regelbundna säkerhetskopior (backuper) av det data som finns i 

systemet kommer till en början att ske manuellt. När systemet väl satts i 

drift kan en mer automatiserad säkerhetsprocess arbetas fram om så 

önskas och är möjligt. 

Driftkostnader 

Då det finns molntjänsteleverantörer som erbjuder kostnadsfri drift med 

tillräcklig prestanda för att köra applikationen (se tidigare föreslaget 

alternativ) så är driftkostnaderna praktiskt taget obefintliga. Applikatio-

nen beräknas inte ta upp så mycket datorkraft och diskutrymme så att 

föreningen ska behöva betala för utökad sådan. Styrelsen kan välja att 

köpa en domän till systemet för att ge det en mer önskvärd webbadress. 

Detta anses dock onödigt då föreningen enkelt kan länka från sin 

befintliga hemsida till webbplattformen. 

Sammanfattningsvis beräknas systemets driftkostnad vara noll. De 

utgifter som fortfarande existerar är de portokostnader då en medlem 

vill ha sin faktura skickad till sig via post. Det är därför både ekono-

miskt, ekologiskt och tidsmässigt fördelaktigt om så många medlemmar 

som möjligt anammar den nya systemlösningen. 

[1] http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vi-ar-en-nystartad-ideell-forening-som-ska-

uppratta-ett-medlemsregister-vilka-regler-galler1/ 

http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vi-ar-en-nystartad-ideell-forening-som-ska-uppratta-ett-medlemsregister-vilka-regler-galler1/
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Bilaga B: Arkitekturdokument 
I denna bilaga redovisas designen och arkitekturen över systemet. 

Systemets klasser och komponenter samt databasmodellen presenteras. 

Arkitektur 

Systemet är tänkt att köras hos en PaaS-molntjänst som erbjuder drift av 

applikationer på en Apache Tomcat-server samt drift av databashanter-

ingssystemet MySQL. Alla de kodmoduler som utgör systemet är 

lagrade i ett ”repository” på internet. Detta repository länkas sedan till 

den molntjänst som är tänkt ska upprätthålla applikationen. Då man vill 

göra ändringar eller vidareutveckla systemet så modifierar man koden 

och laddar upp den nya versionen till sitt repository. De flesta reposito-

ries har ett enkelt sätt att versionshantera koden och det är detta som är 

tänkt att utnyttjas i framtiden. 

- Kod

Repository

- MySQL

- Apache Tomcat

Molntjänst

Arkitektur 

Design och logisk uppdelning 

Procedurer 

När en användare vill interagera med systemet skickar denne en förfrå-

gan om en JSP-sida från sin webbläsare. Webb-servern processar den 

inkommande förfrågan och skickar sedan tillbaka den resurs som 

användaren efterfrågat. Ofta när dessa resurser efterfrågas är de inte 

kompletta. Det kan vara en JSP-sida som behöver data från databasen 

för att kunna exekveras. Många interaktioner med systemet sker på 

följande sätt: 
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Steg 1: En förfrågan har 

processats av webbservern, 

genomgått kontroll av de 

implementerade säkerhetsfilt-

ren och skickats vidare till en 

JSP-komponent. 

Steg 2: JSP-komponenten 

skapar ett passande Control-

ler-objekt för att kunna 

använda affärslogiken och 

databasen. 

Steg 3: Controllern hämtar 

data från databasen genom en DAO-instans. 

Steg 4: JSP-komponenten processas färdigt och returnerar ett svar till 

användaren. 

Steg 5: Användaren fyller i något formulär eller annat som genererar 

användarinput och skickar detta till en servlet. Förfrågan kontrolleras av 

de implementerade säkerhetsfiltren innan rätt servlet exekveras. 

Steg 6: Servleten interagerar med databasen för att kontrollera eller 

spara data i den genom en DAO-instans. 

Steg 7: Servleten skickar anändaren vidare genom en ”redirect” till en 

ny JSP-komponent. 

ServletJSP

Controller

DAO

1.

2.

3.

4. 5.

6.

7.

View

Controller

Model
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Dyvikportalen

Databas

Hantera 

medlemmar

Hantera 

fastigheter

Hantera 

båtplatser

Hantera 

sektioner

Generera 

rapporter

Generera 

fakturor

Hämta 

faktura

Medlem

Administratör

Hantera 

profil

Hantera 

organisation

Funktionsschema 

För att få en bättre förståelse i vilka funktioner som är implementerade, 

hur de interagerar med databasen (sparar eller hämtar data) och vilka 

som har behörighet till att använda funktionerna så har ett funktions-

schema tagits fram. Detta schema är framtaget för att ge en bättre 

förståelse av vad systemet gör och är ingen form av designritning från 

utvecklingsprocessen. 
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View 

Vyn består av JSP-sidor som genererar HTML-sidorna samt de servletar 

som tar emot all den inputdata som användaren vill modifiera systemet 

med. 

Web pages

Servlets

login.jsp

Model

Entity Classez

owners.jsp

Entitiey ClassiEntity Classes

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

OwnerServlet

+ generateBill(owner : Owner)

BillFactory

manage_owner.jsp

+ getBerthsReport()

ReportProvider

+ encrypt(str : String)

SHAEncryption

+ setAdminAccess()

+ isAdminAccess()

+ setUserID()

+ getUserID()

UserBean

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

BerthServlet

+ getReport(id : int, inputFile : Object)

+ generateBills(yearOfConcern : int, dueDate : String, period : String)

+ getBillData(id : long)

+ setPassword(id : long, password : String)

+ delete(entity : Serializable)

+ update(entity : Serializable)

+ add(entity : Serializable)

+ getSingleFees()

+ getSingleFee(id : long)

+ getSectionRealEstatesByEstate(id : long)

+ getSectionRealEstates()

+ getSectionRealEstate(id : long)

+ getSectionFees()

+ getSectionFee(id : long)

+ getSections()

+ getSection(id : long)

+ getOrganisation()

+ getAdministrativePositions()

+ getAdministrativePosition(id : long)

+ getBerthFees()

+ getBerthFee(id : long)

+ getBerthOwnagesByOwner(id : long)

+ getBerthOwnages()

+ getBerthOwnage(id : long)

+ getBerths()

+ getBerth(id : long)

+ getRealEstateOwnagesByOwner(id : long)

+ getRealEstateOwnages()

+ getRealEstateOwnage(id : long)

+ getRealEstates()

+ getRealEstate(id : long)

+ getOwners()

+ getOwner(id : long)

+ authenticate()

DAO

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

RealEstateServlet

berths.jsp

+ doPost()

Authenticate

manage_berth.jsp

+ doPost()

Logout

real_estates.jsp manage_real_estate.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

AdministrativePositionServlet

index.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

BerthOwnershipServlet

reports.jsp

+ doPost()

GenerateInvoicesServlet

organisation.jsp

+ doGet()

InvoiceServlet

sections.jsp

+ doPost()

OrganisationServlet

debiting.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

RealEstateOwnershipServlet

logged_out.jsp

+ doGet()

ReportServlet

manage_section.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

SectionRealEstateServlet

manage_account.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

SectionServletmanage_admin_position.jsp

+ doPost()

SetPasswordServlet

manage_ownership.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

SingleFeeServlet

manage_section_real.jsp

+ doPost()

UserAccountManagementServlet

Filters

+ doFilter()

AuthenticationFilter

+ doFIlter()

AuthorizationFilter

+ doFilter()

UnicodeEncoderFilter

Controller

+ setOwners(owners : List)

+ getOwners()

+ setOwner(owner : Owner)

+ getOwner()

+ setId(id : long)

+ getId()

OwnerController

+ setBerthOwnerships(berthOwnerships : List)

+ getBerthOwnerships()

+ setBerths(berths : List)

+ getBerths()

+ setRealEstateOwnerships(realEstateOwnerships : List)

+ getRealEstateOwnerships()

+ setRealEstates(realEstates : List)

+ getRealEstates()

+ setId(id : long)

+ getId()

OwnershipController

+ setBerths(berths : List)

+ getBerths()

+ setBerth(berth : Berth)

+ getBerth()

+ setId(id : long)

+ getId()

BerthController

+ setSectionRealEstates(sectionRealEstates : List)

+ getSectionRealEstates()

+ setSections(sections : List)

+ getSections()

+ setSection(section : Section)

+ getSection()

+ setId(id : long)

+ getId()

SectionController

+ setRealEstates(realEstates : List)

+ getRealEstates()

+ setRealEstate(realEstate : RealEstate)

+ getRealEstate()

+ setId(id : long)

+ getId()

RealEstateController

+ setPositions(positions : List)

+ getPositions()

+ setPosition(position : AdministrativePosition)

+ getPosition()

+ setId(id : long)

+ getId()

+ setOrganisation(organisation : Organisation)

+ getOrganisation()

OrganisationController

Alla JSP-moduler som genererar användargränssnittet i form 

av HTML-sidor. 



 Applikation för administration av 

samfällighet  -   

 Andreas Johansson    

Bilaga B: Arkitekturdokument 

2014-11-14 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

31 

 

Web pages

Servlets

login.jsp

Model

Entity Classez

owners.jsp

Entitiey ClassiEntity Classes

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

OwnerServlet

+ generateBill(owner : Owner)

BillFactory

manage_owner.jsp

+ getBerthsReport()

ReportProvider

+ encrypt(str : String)

SHAEncryption

+ setAdminAccess()

+ isAdminAccess()

+ setUserID()

+ getUserID()

UserBean

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

BerthServlet

+ getReport(id : int, inputFile : Object)

+ generateBills(yearOfConcern : int, dueDate : String, period : String)

+ getBillData(id : long)

+ setPassword(id : long, password : String)

+ delete(entity : Serializable)

+ update(entity : Serializable)

+ add(entity : Serializable)

+ getSingleFees()

+ getSingleFee(id : long)

+ getSectionRealEstatesByEstate(id : long)

+ getSectionRealEstates()

+ getSectionRealEstate(id : long)

+ getSectionFees()

+ getSectionFee(id : long)

+ getSections()

+ getSection(id : long)

+ getOrganisation()

+ getAdministrativePositions()

+ getAdministrativePosition(id : long)

+ getBerthFees()

+ getBerthFee(id : long)

+ getBerthOwnagesByOwner(id : long)

+ getBerthOwnages()

+ getBerthOwnage(id : long)

+ getBerths()

+ getBerth(id : long)

+ getRealEstateOwnagesByOwner(id : long)

+ getRealEstateOwnages()

+ getRealEstateOwnage(id : long)

+ getRealEstates()

+ getRealEstate(id : long)

+ getOwners()

+ getOwner(id : long)

+ authenticate()

DAO

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

RealEstateServlet

berths.jsp

+ doPost()

Authenticate

manage_berth.jsp

+ doPost()

Logout

real_estates.jsp manage_real_estate.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

AdministrativePositionServlet

index.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

BerthOwnershipServlet

reports.jsp

+ doPost()

GenerateInvoicesServlet

organisation.jsp

+ doGet()

InvoiceServlet

sections.jsp

+ doPost()

OrganisationServlet

debiting.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

RealEstateOwnershipServlet

logged_out.jsp

+ doGet()

ReportServlet

manage_section.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

SectionRealEstateServlet

manage_account.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

SectionServletmanage_admin_position.jsp

+ doPost()

SetPasswordServlet

manage_ownership.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

SingleFeeServlet

manage_section_real.jsp

+ doPost()

UserAccountManagementServlet

Filters

+ doFilter()

AuthenticationFilter

+ doFIlter()

AuthorizationFilter

+ doFilter()

UnicodeEncoderFilter

Controller

+ setOwners(owners : List)

+ getOwners()

+ setOwner(owner : Owner)

+ getOwner()

+ setId(id : long)

+ getId()

OwnerController

+ setBerthOwnerships(berthOwnerships : List)

+ getBerthOwnerships()

+ setBerths(berths : List)

+ getBerths()

+ setRealEstateOwnerships(realEstateOwnerships : List)

+ getRealEstateOwnerships()

+ setRealEstates(realEstates : List)

+ getRealEstates()

+ setId(id : long)

+ getId()

OwnershipController

+ setBerths(berths : List)

+ getBerths()

+ setBerth(berth : Berth)

+ getBerth()

+ setId(id : long)

+ getId()

BerthController

+ setSectionRealEstates(sectionRealEstates : List)

+ getSectionRealEstates()

+ setSections(sections : List)

+ getSections()

+ setSection(section : Section)

+ getSection()

+ setId(id : long)

+ getId()

SectionController

+ setRealEstates(realEstates : List)

+ getRealEstates()

+ setRealEstate(realEstate : RealEstate)

+ getRealEstate()

+ setId(id : long)

+ getId()

RealEstateController

+ setPositions(positions : List)

+ getPositions()

+ setPosition(position : AdministrativePosition)

+ getPosition()

+ setId(id : long)

+ getId()

+ setOrganisation(organisation : Organisation)

+ getOrganisation()

OrganisationController

Alla servlet-klasser som tar emot indata från användaren. 
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Model 

Modellen innehåller all affärslogik och entitetsklasser. Alla controller-

klasser och servlets interagerar med affärslogiken genom en instans av 

DAO-klassen. Observera att DAO, trotts sitt namn, inte avsiktligt följer 

DAO-designmönstret. 

Web pages

Servlets

login.jsp

Model

Entity Classez

owners.jsp

Entitiey ClassiEntity Classes

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

OwnerServlet

+ generateBill(owner : Owner)

BillFactory

manage_owner.jsp

+ getBerthsReport()

ReportProvider

+ encrypt(str : String)

SHAEncryption

+ setAdminAccess()

+ isAdminAccess()

+ setUserID()

+ getUserID()

UserBean

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

BerthServlet

+ getReport(id : int, inputFile : Object)

+ generateBills(yearOfConcern : int, dueDate : String, period : String)

+ getBillData(id : long)

+ setPassword(id : long, password : String)

+ delete(entity : Serializable)

+ update(entity : Serializable)

+ add(entity : Serializable)

+ getSingleFees()

+ getSingleFee(id : long)

+ getSectionRealEstatesByEstate(id : long)

+ getSectionRealEstates()

+ getSectionRealEstate(id : long)

+ getSectionFees()

+ getSectionFee(id : long)

+ getSections()

+ getSection(id : long)

+ getOrganisation()

+ getAdministrativePositions()

+ getAdministrativePosition(id : long)

+ getBerthFees()

+ getBerthFee(id : long)

+ getBerthOwnagesByOwner(id : long)

+ getBerthOwnages()

+ getBerthOwnage(id : long)

+ getBerths()

+ getBerth(id : long)

+ getRealEstateOwnagesByOwner(id : long)

+ getRealEstateOwnages()

+ getRealEstateOwnage(id : long)

+ getRealEstates()

+ getRealEstate(id : long)

+ getOwners()

+ getOwner(id : long)

+ authenticate()

DAO

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

RealEstateServlet

berths.jsp

+ doPost()

Authenticate

manage_berth.jsp

+ doPost()

Logout

real_estates.jsp manage_real_estate.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

AdministrativePositionServlet

index.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

BerthOwnershipServlet

reports.jsp

+ doPost()

GenerateInvoicesServlet

organisation.jsp

+ doGet()

InvoiceServlet

sections.jsp

+ doPost()

OrganisationServlet

debiting.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

RealEstateOwnershipServlet

logged_out.jsp

+ doGet()

ReportServlet

manage_section.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

SectionRealEstateServlet

manage_account.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

SectionServletmanage_admin_position.jsp

+ doPost()

SetPasswordServlet

manage_ownership.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

SingleFeeServlet

manage_section_real.jsp

+ doPost()

UserAccountManagementServlet

Filters

+ doFilter()

AuthenticationFilter

+ doFIlter()

AuthorizationFilter

+ doFilter()

UnicodeEncoderFilter

Controller

+ setOwners(owners : List)

+ getOwners()

+ setOwner(owner : Owner)

+ getOwner()

+ setId(id : long)

+ getId()

OwnerController

+ setBerthOwnerships(berthOwnerships : List)

+ getBerthOwnerships()

+ setBerths(berths : List)

+ getBerths()

+ setRealEstateOwnerships(realEstateOwnerships : List)

+ getRealEstateOwnerships()

+ setRealEstates(realEstates : List)

+ getRealEstates()

+ setId(id : long)

+ getId()

OwnershipController

+ setBerths(berths : List)

+ getBerths()

+ setBerth(berth : Berth)

+ getBerth()

+ setId(id : long)

+ getId()

BerthController

+ setSectionRealEstates(sectionRealEstates : List)

+ getSectionRealEstates()

+ setSections(sections : List)

+ getSections()

+ setSection(section : Section)

+ getSection()

+ setId(id : long)

+ getId()

SectionController

+ setRealEstates(realEstates : List)

+ getRealEstates()

+ setRealEstate(realEstate : RealEstate)

+ getRealEstate()

+ setId(id : long)

+ getId()

RealEstateController

+ setPositions(positions : List)

+ getPositions()

+ setPosition(position : AdministrativePosition)

+ getPosition()

+ setId(id : long)

+ getId()

+ setOrganisation(organisation : Organisation)

+ getOrganisation()

OrganisationController

Modellen innehåller alla klasser som utgör systemets affärslogik samt 

databasinteraktion. I diagrammet har alla entitetsklasser skalats bort. 

Varje tabell i databasen har en motsvarande entitet -klass implementerad 

med get- och set-metoder för varje datafält. (Se ”Databasmodellen”). 
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Controller 

Controller-klasserna används av JSP-sidorna för att komma åt det data i 

databasen som ska presenteras för användaren. 

Web pages

Servlets

login.jsp

Model

Entity Classez

owners.jsp

Entitiey ClassiEntity Classes

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

OwnerServlet

+ generateBill(owner : Owner)

BillFactory

manage_owner.jsp

+ getBerthsReport()

ReportProvider

+ encrypt(str : String)

SHAEncryption

+ setAdminAccess()

+ isAdminAccess()

+ setUserID()

+ getUserID()

UserBean

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

BerthServlet

+ getReport(id : int, inputFile : Object)

+ generateBills(yearOfConcern : int, dueDate : String, period : String)

+ getBillData(id : long)

+ setPassword(id : long, password : String)

+ delete(entity : Serializable)

+ update(entity : Serializable)

+ add(entity : Serializable)

+ getSingleFees()

+ getSingleFee(id : long)

+ getSectionRealEstatesByEstate(id : long)

+ getSectionRealEstates()

+ getSectionRealEstate(id : long)

+ getSectionFees()

+ getSectionFee(id : long)

+ getSections()

+ getSection(id : long)

+ getOrganisation()

+ getAdministrativePositions()

+ getAdministrativePosition(id : long)

+ getBerthFees()

+ getBerthFee(id : long)

+ getBerthOwnagesByOwner(id : long)

+ getBerthOwnages()

+ getBerthOwnage(id : long)

+ getBerths()

+ getBerth(id : long)

+ getRealEstateOwnagesByOwner(id : long)

+ getRealEstateOwnages()

+ getRealEstateOwnage(id : long)

+ getRealEstates()

+ getRealEstate(id : long)

+ getOwners()

+ getOwner(id : long)

+ authenticate()

DAO

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

RealEstateServlet

berths.jsp

+ doPost()

Authenticate

manage_berth.jsp

+ doPost()

Logout

real_estates.jsp manage_real_estate.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

AdministrativePositionServlet

index.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

BerthOwnershipServlet

reports.jsp

+ doPost()

GenerateInvoicesServlet

organisation.jsp

+ doGet()

InvoiceServlet

sections.jsp

+ doPost()

OrganisationServlet

debiting.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

RealEstateOwnershipServlet

logged_out.jsp

+ doGet()

ReportServlet

manage_section.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

SectionRealEstateServlet

manage_account.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

SectionServletmanage_admin_position.jsp

+ doPost()

SetPasswordServlet

manage_ownership.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

SingleFeeServlet

manage_section_real.jsp

+ doPost()

UserAccountManagementServlet

Filters

+ doFilter()

AuthenticationFilter

+ doFIlter()

AuthorizationFilter

+ doFilter()

UnicodeEncoderFilter

Controller

+ setOwners(owners : List)

+ getOwners()

+ setOwner(owner : Owner)

+ getOwner()

+ setId(id : long)

+ getId()

OwnerController

+ setBerthOwnerships(berthOwnerships : List)

+ getBerthOwnerships()

+ setBerths(berths : List)

+ getBerths()

+ setRealEstateOwnerships(realEstateOwnerships : List)

+ getRealEstateOwnerships()

+ setRealEstates(realEstates : List)

+ getRealEstates()

+ setId(id : long)

+ getId()

OwnershipController

+ setBerths(berths : List)

+ getBerths()

+ setBerth(berth : Berth)

+ getBerth()

+ setId(id : long)

+ getId()

BerthController

+ setSectionRealEstates(sectionRealEstates : List)

+ getSectionRealEstates()

+ setSections(sections : List)

+ getSections()

+ setSection(section : Section)

+ getSection()

+ setId(id : long)

+ getId()

SectionController

+ setRealEstates(realEstates : List)

+ getRealEstates()

+ setRealEstate(realEstate : RealEstate)

+ getRealEstate()

+ setId(id : long)

+ getId()

RealEstateController

+ setPositions(positions : List)

+ getPositions()

+ setPosition(position : AdministrativePosition)

+ getPosition()

+ setId(id : long)

+ getId()

+ setOrganisation(organisation : Organisation)

+ getOrganisation()

OrganisationController

 

Filter 

Filterklasserna utför sin metod innan en inkommande förfrågan proces-

sas av efterfrågad resurs. De kontrollerar så att användaren är inloggad, 

har behörighet samt hanterar teckenkodningen av all användarinput. 

Web pages

Servlets

login.jsp

Model

Entity Classez

owners.jsp

Entitiey ClassiEntity Classes

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

OwnerServlet

+ generateBill(owner : Owner)

BillFactory

manage_owner.jsp

+ getBerthsReport()

ReportProvider

+ encrypt(str : String)

SHAEncryption

+ setAdminAccess()

+ isAdminAccess()

+ setUserID()

+ getUserID()

UserBean

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

BerthServlet

+ getReport(id : int, inputFile : Object)

+ generateBills(yearOfConcern : int, dueDate : String, period : String)

+ getBillData(id : long)

+ setPassword(id : long, password : String)

+ delete(entity : Serializable)

+ update(entity : Serializable)

+ add(entity : Serializable)

+ getSingleFees()

+ getSingleFee(id : long)

+ getSectionRealEstatesByEstate(id : long)

+ getSectionRealEstates()

+ getSectionRealEstate(id : long)

+ getSectionFees()

+ getSectionFee(id : long)

+ getSections()

+ getSection(id : long)

+ getOrganisation()

+ getAdministrativePositions()

+ getAdministrativePosition(id : long)

+ getBerthFees()

+ getBerthFee(id : long)

+ getBerthOwnagesByOwner(id : long)

+ getBerthOwnages()

+ getBerthOwnage(id : long)

+ getBerths()

+ getBerth(id : long)

+ getRealEstateOwnagesByOwner(id : long)

+ getRealEstateOwnages()

+ getRealEstateOwnage(id : long)

+ getRealEstates()

+ getRealEstate(id : long)

+ getOwners()

+ getOwner(id : long)

+ authenticate()

DAO

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

RealEstateServlet

berths.jsp

+ doPost()

Authenticate

manage_berth.jsp

+ doPost()

Logout

real_estates.jsp manage_real_estate.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

AdministrativePositionServlet

index.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

BerthOwnershipServlet

reports.jsp

+ doPost()

GenerateInvoicesServlet

organisation.jsp

+ doGet()

InvoiceServlet

sections.jsp

+ doPost()

OrganisationServlet

debiting.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

RealEstateOwnershipServlet

logged_out.jsp

+ doGet()

ReportServlet

manage_section.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

SectionRealEstateServlet

manage_account.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

SectionServletmanage_admin_position.jsp

+ doPost()

SetPasswordServlet

manage_ownership.jsp

+ doDelete()

+ doPost()

+ doPut()

SingleFeeServlet

manage_section_real.jsp

+ doPost()

UserAccountManagementServlet

Filters

+ doFilter()

AuthenticationFilter

+ doFIlter()

AuthorizationFilter

+ doFilter()

UnicodeEncoderFilter

Controller

+ setOwners(owners : List)

+ getOwners()

+ setOwner(owner : Owner)

+ getOwner()

+ setId(id : long)

+ getId()

OwnerController

+ setBerthOwnerships(berthOwnerships : List)

+ getBerthOwnerships()

+ setBerths(berths : List)

+ getBerths()

+ setRealEstateOwnerships(realEstateOwnerships : List)

+ getRealEstateOwnerships()

+ setRealEstates(realEstates : List)

+ getRealEstates()

+ setId(id : long)

+ getId()

OwnershipController

+ setBerths(berths : List)

+ getBerths()

+ setBerth(berth : Berth)

+ getBerth()

+ setId(id : long)

+ getId()

BerthController

+ setSectionRealEstates(sectionRealEstates : List)

+ getSectionRealEstates()

+ setSections(sections : List)

+ getSections()

+ setSection(section : Section)

+ getSection()

+ setId(id : long)

+ getId()

SectionController

+ setRealEstates(realEstates : List)

+ getRealEstates()

+ setRealEstate(realEstate : RealEstate)

+ getRealEstate()

+ setId(id : long)

+ getId()

RealEstateController

+ setPositions(positions : List)

+ getPositions()

+ setPosition(position : AdministrativePosition)

+ getPosition()

+ setId(id : long)

+ getId()

+ setOrganisation(organisation : Organisation)

+ getOrganisation()

OrganisationController
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Säkerhet 

Nedan beskrivs de säkerhetsaspekter som är implementerade i syste-

met. Systemet är även konfigurerat att kommunicera säkert med 

HTTPS. 

Autentisering 

Autentiseringen sker med en inloggningsfunktion som tar emot ett 

användarnamn och ett lösenord. Funktionen kollar om en användare 

finns i databasen. 

public UserBean authenticate(String username, String password){ 

    ... 

    try{ 

        owner = (Owner)q.getSingleResult(); 

    }catch(NoResultException e){ 

        return null; /* User not found */ 

    } 

    if(owner.getPassword() == null){ return null;} /* User has no password 

*/ 

    if(!owner.isPassword(password)){ return null;} /* Password incorrect */ 

    UserBean ub = new UserBean(owner.getId()); 

    for(AdministrativePosition ap:owner.getAdministrativePositions()){ 

        if(ap.isAdminAuthorization()){ ub.setAdminAccess(true);} 

    } 

    return ub; 

} 

Autentiseringsfunktionen 

Om användarnamnet finns i databasen och överensstämmer med 

motsvarande lösenord vid inloggning så sparas ett objekt i sessionen. 

Detta objekt håller reda på användarens ID och om användaren har 

administratörsrättigheter eller inte. 

DAO controller = new DAO(); 

/* Check database */ 

UserBean user = controller.authenticate(username, password); 

session.setAttribute("userBean", user); 

Utdrag från Authenticate.java, den servlet som användaren skickar sin inloggnings-

förfrågan till 

För att kolla om användaren är inloggad vid förfrågningar undersöks 

om ett sådant objekt existerar i sessionen, om det gör det betyder det att 

användaren är inloggad. När användaren loggar ut så tas objektet bort. 
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Object user = req.getSession().getAttribute("userBean"); 

/* If user is not logged in */ 

if(user == null){ 

    res.sendRedirect(req.getContextPath() + "/login.jsp?origURL=" + 

req.getRequestURI()); 

} 

else{ 

    chain.doFilter(request, response); 

} 

Utdrag från AuthenticateFilter.java, det filter som vid varje förfrågning kontrollerar 

om användaren är inloggad 

Denna autentiseringslösning är inspirerad av ett exempel från boken 

H.Bergsten, JavaServer Pages, 2nd edition, O’Reilly 2002 

Auktorisering 

Auktoriseringen är implementerad som ett filter som kontrollerar om 

användaren har behörighet till den efterfrågade resursen. Filtret jämför 

först den efterfrågade URL:en med en lista för att se om den efterfråga-

de resursen kräver administratörsbehörighet. Om så är fallet så under-

söks ett objekt som är sparat i sessionen för att se om användaren 

innehar administratörsbehörigheter. 

public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, 

FilterChain chain) 

            throws IOException, ServletException { 

    HttpServletRequest req = (HttpServletRequest) request; 

    HttpServletResponse res = (HttpServletResponse) response; 

    if(isAdminPage(req.getRequestURI())){ 

        if(req.getSession().getAttribute("userBean") != null){ 

            if(!((UserBean)req.getSession().getAttribute("userBean")) 

.isAdminAccess()){ 

            res.sendRedirect("/DyvikPortalen/protected/index.jsp"); 

        } 

            else{ 

                chain.doFilter(request, response); 

            } 

        } 

    } 

    else { 

        chain.doFilter(request, response); 

    } 

} 

Utdrag av implementeringen av auktoriseringsfiltret 

SQL-injektioner 

Systemet skyddas i stort sett mot SQL-injektioner med kod skriven med 

härledning av källor likt denna: 
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http://software-security.sans.org/developer-how-to/fix-sql-injection-in-

java-hibernate 

Alla databasförfrågningar sätter sina parametrar explicit med de säkra 

metoder som Hibernates API erbjuder. Ett exempel på databasförfråg-

ning visas nedan. 

EntityManager em = getEntityManager(); 

Query q = em.createQuery("SELECT o FROM Owner o WHERE o.id = :id"); 

q.setParameter("id", id); 

Owner owner = (Owner) q.getSingleResult(); 

Exempel på databasförfrågning 

Lösenordskryptering 

Alla lösenord i databasen är krypterade med en envägskryptering, dvs. 

att lösenord som har blivit krypterade inte ska kunne bli dekrypterade 

tillbaka. 

private static final String ALGO = "SHA-1"; 

     

/** 

 * This method encrypts a unicode string with a specified SHA 

algorithm and returns 

 * the result as a string with hexadecimal numbers. 

 * @param str the string to be encrypted 

 * @return the encrypted result as a string of hexadecimal numbers 

 */ 

static String encrypt(String str) { 

    if(str == null){ return null;} 

    byte[] digest = null; 

    try { 

        MessageDigest md = MessageDigest.getInstance(ALGO); 

        md.update(str.getBytes(Charset.forName("UTF-8"))); 

        digest = md.digest(); 

    } catch (NoSuchAlgorithmException ex) { 

        ex.printStackTrace(); 

    } 

    return bytesToHex(digest); 

} 

Krypteringsfunktion med SHA-1 

Under inloggningsfasen måste användarens indata krypteras med 

samma algoritm som lösenorden i databasen för att sedan kunna 

jämföras. 

Lösningen för funktion att kryptera lösenord plockades från olika 

forumtrådar såsom denna: 

http://stackoverflow.com/questions/4895523/java-string-to-sha1 

http://software-security.sans.org/developer-how-to/fix-sql-injection-in-java-hibernate
http://software-security.sans.org/developer-how-to/fix-sql-injection-in-java-hibernate
http://stackoverflow.com/questions/4895523/java-string-to-sha1
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Databasen 

 

Modell av applikationens databas. 
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Användargränssnittet 

Användargränssnittet är av mycket enkel natur. Nedan presenteras 

skärmdumpar från användargränssnittet som ger en hint av hur det är 

utformat. 

Inloggningsdialogen 

Profilsidan, här ser användaren sin kontaktinformation i systemet och sina fakturor 
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Navigeringsmeny för administratörer                       Navigeringsmeny för användare 

Sidan för översikt av fastigheter 

Sidan för översikt av fastigheter med ett listelement expanderat. Raderna expande-

ras genom att klicka respektive rad i listan 
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Dialog för att ändra uppgifterna för en fastighet 

Utdrag av rapport över båtplatsägare (genererad som PDF) 
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Exempelfaktura (genererad som PDF) 
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Bilaga C: Lista för vidareutveckling 
I denna bilaga presenteras en lista med de funktioner som avgränsats 

från projektet och lämnats för vidareutveckling. 

- Generering av rapporter som avgränsats från projektet 

• Rapport med medlemsmatris 

• Rapport med medlemmars ägandeandelar och debi-

teringslängd 

- Mer utförlig uppsättning funktioner för att hantera faktu-

ror. Som det är nu så går det bara att generera alla med-

lemmars fakturor genom ett knapptryck. Fler funktioner 

skulle behövas för att kunna: 

• Ta bort fakturor 

• Regenerera enskilda fakturor 

- En bättre felinmatningskontroll i användargränssnittet. 

- En mer pålitlig felhanteringsprocess i systemet. 

- En mer automatiserad rutin för att ta backuper 
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