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Abstract 

This thesis has been performed at the system development company Verendus 
System AB, together with the home care company Basic Care Unit (BCU). 

The thesis has consisted of developing a web based informationsystem for BCU 
in which they can administrate their business. At the time of writing this thesis, 
BCU was using a windows-application to administrate their activities, which was 
both costly aswell as resulting in an unnecessary burden. 
The aim the thesis has thus been to create a platform-independent information 
system that simplifies and streamlines BCUs work by being user-friendly aswell as 
imposing some simplifying features. 

The students has been developing the system by the help of a work method they 
themselves developed. The method consisted of working in several iterations that 
each had several milestones. The method resulted in the students knowing easily 
when each iteration was finished or not. 

The thesis resulted in a working platform independent prototype. The prototype 
was developed in the PHP-framework CodeIgniter together with HTML5 and 
CSS3. 

Examples of functions included is being able to administrate BCU’s patients and 
employees, aswell as being able to plan the employees workdays with one click. 
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts hos systemutvecklingsföretaget Verendus System 
AB, tillsammans med hemtjänstföretaget Basic Care Unit AB (BCU). 

Examensarbetet har bestått av att utveckla ett webbaserat informationssystem åt 
BCU i vilket de kan administrera sin verksamhet. När examensarbetet utfördes 
använde BCU en windows-applikation för att administrera sin verksamhet, som 
både var kostsam samt medförde onödigt mycket merarbete. Syftet med examens-
arbetet har således varit att skapa ett plattformsoberoende informationssystem 
som förenklar och effektiviserar BCU:s verksamhet genom att vara användarvän-
ligt samt införa vissa förenklande funktioner. 

Studenterna arbetade efter en egenutvecklad metod i vilken de jobbade i flera ite-
rationer med individuella delmål i varje iteration. Metoden har inneburit att stu-
denterna lätt kunnat bestämma om varje iterations delmål blivit uppfyllda eller ej. 

Examensarbetet resulterade i en fungerande plattformsoberoende prototyp. Pro-
totypen kom att utvecklas i PHP-ramverket CodeIgniter samt HTML5 och CSS3.  

Exempel på funktionalitet är att kunna administrera BCU:s vårdtagare och medar-
betare samt kunna planera ut medarbetares arbetsdagar genom ett klick. 

 

Nyckelord 

Webbutveckling, CodeIgniter, PHP, jQuery, användarvänlighet, informationssä-
kerhet, plattformsoberoende. 
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1 Inledning 

Detta kapitel av rapporten beskriver bakgrund och syfte för både uppdragsgivarna 
och studenterna. Dessutom presenteras problembeskrivning, frågeställningar och 
avgränsningar för examensarbetet. Sist i kapitlet beskrivs rapportens disposition. 

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

1.1.1 Uppdragsgivarnas bakgrund 

Verendus System AB 

Dick Petterson grundade Verendus System AB, fortsättningsvis hänvisat till som 
”Verendus”, tillsammans med Andreas Larsson år 2010 [1]. Den största delen av 
Verendus anställda är systemutvecklare som både arbetar med användarsupport 
och att utveckla företagets informationssystem vidare. Utvecklarna använder pro-
grammeringsramverket CodeIgniter, vidare beskrivet i senare avsnitt, för att skriva 
kod för samtliga informationssystem. 

Basic Care Unit 

Basic Care Unit, fortsättningsvis hänvisat till som ”BCU”, är ett privat hemtjänst-
företag och är, precis som Verendus, beläget på Science Park i Jönköping. Företa-
gets policy är att ”Du och Dina behov står i centrum” [2]. 

I dagsläget använder BCU ett system som heter Magna Cura, vilket är samma sy-
stem som kommun och landsting använder, i sin verksamhet. 

1.1.2 Studenternas bakgrund 

När detta examensarbete utförs går både Johan och Rikard det sista av tre år som 
deras högskoleingenjörsprogram i datateknik består av. Inför årskurs två valde 
båda studenterna inriktningen webbutveckling, vilket har medfört specialisering 
inom det specifika ämnesområdet. Beroende på valet av inriktning har de kurser 
som de båda läst varit fokuserade kring utveckling av webbaserade informations-
system, vilket är vad detta examensarbete ska resultera i. Även kurser som Ingen-
jörsmetodik och Organisation, ledning och förändring har funnits med bland kur-
serna, vilket bidragit till kunskap om hur ett examensarbete ska utföras. 
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1.1.3 Problembeskrivning 

Som tidigare nämnt använder BCU i dagsläget ett informationssystem som heter 
Magna Cura. Problemet med dagens lösning är att Magna Cura inte är anpassat till 
små eller medelstora hemtjänstföretag. BCU använder endast en bråkdel av den 
funktionalitet som systemet erbjuder, vilket resulterar i att de betalar för mer än 
vad de använder. Ett exempel är systemets planeringsfunktion som BCU inte an-
vänder över huvud taget. Istället utförs allt planeringsarbete för vårdtagare och 
medarbetare manuellt, vilket innebär ett stort merarbete. Vidare är dagens lösning 
inte webbaserad och, enligt BCU, tämligen omständigt att arbeta i. Dessa problem 
resulterar i att BCU:s verksamhet blir både mindre effektiv och mindre lönsam. 

Även informationssäkerhet är en viktig aspekt vad gäller hemtjänstbranschen ef-
tersom den hanterar mycket känslig information. Under arbetet med utveckling av 
informationssystemet måste därför säkerhet vara en stor del och vara i fokus. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Uppdragsgivarnas syfte 

Verendus syfte 

Verendus ser möjligheten att etablera sig och sina nyproducerade produkter inom 
ytterligare en bransch med små och medelstora företag – hemtjänstbranschen. 
Verendus vill utveckla systemet med hjälp av samma tekniker, det vill säga samma 
programmeringsspråk- och ramverk, som företagets tidigare system. Dessutom vill 
Verendus återanvända särskilda delar av tidigare systems design och utformning av 
interface då dessa fått goda omdömen från befintliga kunder. 

 

BCU:s syfte 

BCU:s syfte med detta examensarbete är att erhålla ett informationssystem som 
förenklar deras verksamhet, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet och kvalitet 
för vårdtagarna. BCU vill ha ett webbaserat informationssystem eftersom det 
skulle möjliggöra enklare åtkomst för medarbetarnas och är dessutom inte platt-
formsberoende. Den ökade användarvänligheten, som eftersträvas under arbetet 
med det nya systemet, skulle frigöra mycket arbetstid för de BCU-anställda som i 
dagsläget arbetar med administration via dagens lösning. För de administrativa 
uppgifterna innebär dagens system exempelvis mycket merarbete och upprepning-
ar. 

 

Uppdragsgivarnas gemensamma syfte 

Uppdragsgivarna har dessutom ett gemensamt syfte vad gäller utvecklingen av 
detta nya informationssystem. Gemensamt planerar de båda företagen att utveckla 
systemet för försäljning till en växande marknad [3].  
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1.2.2 Studenternas syfte 

Från vår, studenternas, sida är förväntningarna på detta examensarbete stora. 
Främst vill vi genomföra ett bra examensarbete som en gedigen avslutning av vår 
utbildning. Vidare önskar vi fördjupa våra kunskaper inom systemutveckling ytter-
ligare och hur webbutvecklare arbetar i allmänhet. 

 

1.2.3 Frågeställningar 

Nedanstående frågeställningar har varit examensarbetets utgångspunkt. 

 Hur kan vi stödja BCU:s verksamhet genom ett nyutvecklat informations-
system framtaget med programmeringsramverket CodeIgniter? 

 Hur utformas ett användarvänligt interface? 

 Hur garanteras känslig informations integritet och säkerhet? 

 

1.3 Avgränsningar 

Eftersom det fullständiga systemet är både stort och omfattande kommer exa-
mensarbetet inte resultera i ett färdigutvecklat informationssystem. Det som exa-
mensarbetet resulterar i är en prototyp som inkluderar databasstruktur, design och 
viss funktionalitet för den avgränsade delen av systemet. Den avgränsade delen 
bestäms utifrån framtagen kravspecifikation [BILAGA 1]. 

Det fullständiga systemet skulle innehålla två typer av användare; administratör 
och medarbetare. Examensarbetet behandlar endast administratörens del av sy-
stemet. 

Två viktiga och omfattande områden inom hemtjänsten är journalföring och 
dokumentation. Systemet som examensarbetet genererar kommer dock inte inklu-
dera dessa delar. Istället sätts systemets planeringsfunktion i fokus, vilken ska 
kunna generera en planering för medarbetarnas insatser hos vårdtagare. Plane-
ringsfunktionen kräver att administrativa uppgifter, som att lägga till en vårdtagare 
eller medarbetare, har implementerats eftersom det är en förutsättning för att 
kunna utföra planering. En genomförandeplan, som i princip är en sammanställ-
ning av vårdtagarens information och uppgifter, ska även kunna genereras i syste-
met. 

En färdigställd och optimal planeringsfunktion är för omfattande för examensar-
betet, vilket innebär att planeringsfunktionen kommer vara ett tidigt och första 
utkast av hur en planeringsfunktion skulle kunna komma att utvecklas. 

Examensarbetet kommer enbart ta hänsyn till BCU:s behov och inte hemtjänst-
branschen i allmänhet. 
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1.4 Disposition 

Under kommande rubriker beskrivs rapportens kommande kapitel och deras upp-
lägg. 

1.4.1 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel beskriver de teorier som examensarbetet bygger på. Först ges en 
överblick av de olika programmeringsspråk som använts under utvecklingen. Se-
dan beskrivs programmeringsramverket CodeIgniter som studenterna använt. Vi-
dare beskrivs interaktionsdesign, vilket är starkt kopplat till användarvänlighet. 
Eftersom informationssystemets databas behöver lagra känslig information nämns 
sedan databasteknik och krypteringsmetoder. Därefter beskrivs lagar och regler 
kring lagring av information i en databas, vilka examensarbetet måste följa. 

 

1.4.2 Metod och genomförande 

I detta kapitel presenteras den utvecklingsmodell som använts under arbetsproces-
sen. Varje del av modellen ges en beskrivning. Fortsättningsvis förklaras den ut-
vecklingsmiljö som examensarbetet utvecklats i. 

 

1.4.3 Resultat och analys 

Detta kapitel besvarar examensarbetets frågeställningar. Först presenteras krav-
specifikationen som utvecklingen hade sin grund i och vidare kartläggs informat-
ionssystemets informationsflöde. Därefter presenteras de iterationer som gjorts 
under utvecklingen, vilket leder fram till en presentation av slutprodukten. 

 

1.4.4 Diskussion och slutsatser 

Rapportens avslutande kapitel diskuterar resultatet av examensarbetet som presen-
terats i resultatkapitlet. Kapitlet innehåller även en diskussion om arbetets metod-
val. Därefter ges slutsatser utifrån de frågeställningar som examensarbetet utgått 
från. Avslutningsvis ges förslag på hur systemet kan byggas ut i framtiden för att 
ge systemet komplett funktionalitet.
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Utvecklingsspråk 

Under följande rubriker ges en beskrivning av de olika utvecklingsspråk som an-
vänts under detta examensarbete. 

2.1.1 HTML 

HTML står för ”HyperText Markup Language” och kommer i fortsättningen av 
rapporten att refereras till som ”HTML”. Språket är uppbyggt av element som 
representeras av så kallade taggar. Med element menas titlar, rubriker, textrutor 
etcetera. Ett exempel på en tagg är <body>, vilken är själva kroppen av HTML-
dokumentet. Taggar har också en sluttagg och skulle i exemplets fall vara 
</body>. 

HTML genomgår i dagsläget en förändringsprocess då en ny version, HTML5, är 
under arbete för att bli standardiserad [4]. I examensarbetet används HTML5 ef-
tersom det är den framtida standarden för webben. 

 

2.1.2 CSS 

CSS är en förkortning av ”Cascading Style Sheets”, fortsättningsvis i rapporten 
kallad för ”CSS”. CSS är ett språk som gör det möjligt att formgiva och färgsätta 
HTML-dokument, vilket väldigt ofta används vid skapandet av webbsidor och 
webbaserade informationssystem. CSS bygger vidare på HTML:s uppdelning av 
webbsidans struktur och element då det med CSS är möjligt att ge webbsidans 
delar olika stilar och utseende. Eftersom det är CSS som styr webbsidans typsnitt, 
textstorlek, textfärg, bakgrundsfärg och dylikt är CSS starkt anknutet till användar-
vänlighet. 

Precis som HTML genomgår CSS en förändringsprocess vad gäller standard. De 
vanligast förekommande webbläsarna stödjer dock till största del den nya standar-
den – CSS3. Olika webbläsare stödjer däremot CSS på olika sätt och webbutveck-
lare måste därför ha detta i åtanke när de använder CSS. I somliga fall krävs ett 
visst prefix i CSS-koden för att eftersträvat resultat ska appliceras på en särskild 
webbläsare. Exempelvis har Firefox prefixet ”-moz-” och Opera ”-o” [5]. 
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2.1.3 JavaScript 

JavaScript är, som namnet föreslår, ett skriptspråk. Språket används vid webbut-
veckling och kan exempelvis användas till att dynamiskt förändra en webbsida, 
vilket innebär att webbsidan i fråga inte behöver laddas om för att förändingen ska 
synas. Ett annat användningsområde för JavaScript är att validera webbsidors 
formulär innan de skickas till servern för behandling. Exempelvis är det med Java-
Script som verktyg möjligt att säkerställa att alla obligatoriska fält är ifyllda. 

 

jQuery 

jQuery är ett JavaScript-bibliotek som innehåller färdigutvecklade JavaScript-
funktioner. Idén med kodbibliotek är att webbutvecklare ska kunna använda fär-
diga funktioner i sina projekt. Webbutvecklare inkluderar valt bibliotek i sina pro-
jekt och får den efterfrågade funktionaliteten utan att skriva koden på egen hand, 
vilket sparar mycket tid. 

 

2.1.4 PHP 

PHP och HTML 

PHP är en förkortning av ”Hypertext Preprocessor” och refereras fortsättningsvis 
till som ”PHP”. För att PHP-kod ska fungera måste filtypen vara ”.php”. Ett 
HTML-dokument kan således inte innehålla fungerade PHP-kod. Det är däremot 
möjligt, och ofta också fallet, att ha HTML-kod i en PHP-fil. I en PHP-fil skiljs 
PHP-koden från HTML-koden genom en start- och sluttagg.  

 

PHP och webbservern 

Innan en PHP-fil skickas till en webbläsare behandlas den av webbservern som 
läser PHP-koden och utför instruktionerna den innehåller. Därefter skickas den 
färdiga webbsidan till webbläsaren och användaren kan se den. Eftersom webbsi-
dor som är gjorda med PHP skapas dynamiskt är det möjligt att samma PHP-sida 
ser olika ut vid olika tillfällen. [6] 

 

2.2 CodeIgniter 

CodeIgniter är ett ramverk utvecklat av EllisLab och kan användas vid PHP-
programmering. Ramverket har öppen källkod, vilket innebär användaren har åt-
komst och kan genomföra egna ändringar i ramverkets källkod. CodeIgniter in-
kluderar ett antal hjälpfunktioner och bibliotek för exempelvis databasåtkomst, 
säkerhet och sessionshantering. Syftet med dessa hjälpfunktioner och bibliotek är 
att programmeraren undviker stor tidsåtgång eftersom programmeraren inte be-
höver skapa dem på egen hand. [7] 
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CodeIgniter följer MVC-mönstret, vilket står för ”Model-View-Controller”. MVC 
möjliggör att databasanrop, som utförs i modellen, och presentationen av inform-
ation, som utförs i vyn, separeras. Detta ger systemets kod en bättre struktur som 
är enklare att följa. Kontrollens uppgift är att vara kopplingen mellan vyn och 
modellen. I CodeIgniter anropar exempelvis kontrollen modellen för att hämta 
information ur databasen och anropar sedan vyn med den hämtade information 
som parameter för att visa den i vyn för användaren. 

 

2.3 Interaktionsdesign 

Denna del av den teoretiska bakgrunden beskriver delar av ämnet interaktionsde-
sign och hur man skapar ett användarvänligt informationssystem. 

2.3.1 Kognitiva aspekter 

Kognition är den vetenskapliga studien om hur människor och hjärnan tar emot 
och bearbetar information. Nedan följer ett antal processer som alla är kopplad till 
kognition sett ur ett interaktionsdesignperspektiv. 

 

Uppmärksamhet 

Uppmärksamhet handlar, ur ett interaktionsdesignperspektiv, om hur människor 
selektivt distribuerar sin koncentration. Det är utifrån de mänskliga sinnena som 
uppmärksamhet uppstår, men främst syn och hörsel när det gäller interaktionsde-
sign. Uppmärksamhet säkerställer möjligheten att kunna fokusera på information 
som är viktig i sammanhanget. Svårighetsgraden av denna process beror på två 
faktorer; klara mål och om informationen är utstående i mängden. [8] 

Med klara mål menas att det är betydligt enklare att finna någonting vi söker om vi 
vet vad vi letar efter. Om vi inte är säkra på vad vi letar efter tenderar vi att söka 
igenom all information, letandes efter någonting utstående som eventuellt är vad 
vi söker. Utstående information förenklar informationssökandet på så vis att vår 
uppmärksamhet dras till den framträdande informationen. Därför är det viktigt att 
få relevant information att stå ut på ett bra sätt när man designar olika interface. 
[8] 

Generellt behöver information endast vara utstående då den informationen är re-
levant för användaren. All information i systemet kan inte vara utstående samtidigt 
eftersom det skulle göra det svårare att urskilja informationen. Det är också viktigt 
att inte för mycket information presenteras samtidigt eftersom det förvirrar an-
vändaren. [8] 
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Perception 

Perception handlar om hur information insamlas från omgivningen, i detta fall ett 
informationssystem, och senare behandlas av hjärnan och tolkas som intryck. 
Denna process inkluderar även flera andra kognitiva aspekter, vilket gör den avan-
cerad. I ett system är det därför viktigt att informationen presenteras på sådant vis 
att budskapet inte kan misstolkas av perceptionen och vidare leda till missför-
stånd. [8] 

För att uppnå ovanstående i ett system krävs en genomgående god representation 
av information. Grafiska representationer, exempelvis ikoner, bör vara tydliga och 
självförklarande för att underlätta tolkningen av deras innebörd. Typografi är vik-
tigt vad gäller perception eftersom begreppet beskriver hur text bör utformas för 
att kunna läsas och förstås på förmånligt sätt. Systemet bör även gruppera och 
fördela sin information för att göra den mer överskådlig för användaren. [8] 

 

Minne 

Minne låter användaren av ett informationssystem komma ihåg hur de senast gick 
till väga för att utföra en speciell uppgift i systemet. Vidare är det dessutom möjligt 
att användaren inte minns tillvägagångssättet, men klarar av att utföra uppgiften 
ändå utifrån igenkännande av systemets olika delar. Det sistnämnda är att föredra 
eftersom det förenklar minnesanvändningen och kan uppnås genom att vara kon-
sekvent i användningen av menyer, ikoner och hjälpmeddelanden och dylikt. Till-
läggningsvis bör det inte vara nödvändigt för användaren att behöva minnas långa 
och komplicerade tillvägagångssätt för att utföra en särskils uppgift, vilket bör till-
godoses av designern. Användaren ska heller inte behöva minnas information som 
presenterats eller som denne själv knappat in vid ett tidigare tillfälle i systemet. 
Om informationen återigen behövs bör det vara systemet som minns informat-
ionen istället för användaren. [8] 

 

2.3.2 Användarvänlighet 

Användarvänlighet är ett begrepp som används för att påvisa användarens per-
spektiv. Ur användarens perspektiv ska systemet vara effektivt att arbeta i för att 
underlätta utförandet av uppgifter i systemet. Systemet ska också vara säkert att 
använda, vilket exempelvis innebär att användarens personliga uppgifter som an-
getts i systemet ska vara dolda för andra användare. Ett annat exempel är det inte 
ska vara möjligt för användaren att oavsiktligen utföra uppgifter, som inte går att 
ångra, felaktigt. Vidare underlättar det för användaren om systemet är enkelt att 
lära sig att använda, vilket även nämndes tidigare som en kognitiv aspekt. Som ny 
användare vill man genast kunna börja arbeta i det nya systemet. Utöver inlär-
ningsprocesser, som ur ett användarperspektiv bör vara så enkel som möjligt, bör 
minnesprocessen vara lika enkel. Systemet bör inte vara utformat så invecklat att 
användaren inte minns eller känner igen hur uppgifter utförs. [8] 
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2.4 Databasteknik 

Databasteknik är mycket viktigt när det gäller systemutveckling. Därför beskriv de 
metoder som använts i examensarbetet under kommande rubriker. 

2.4.1 MySQL 

MySQL är ett system för att skapa och hantera databaser utvecklat av Oracle Cor-
poration och är sedan 2008 det mest använda databashanteringssystemet i världen 
[9]. En MySQL-databas består av en eller flera tabeller mellan vilka det finns relat-
ioner som utifrån särskilda regler beskriver hur tabellerna förhåller sig till 
varandra. SQL är en förkortning för ”Structured Query Language” som är ett da-
tabasspråk som används till att hämta, uppdatera eller ta bort information i data-
basen. Databaslösningen är open source, vilket innebär att alla användare har tillå-
telse att använda och modifiera MySQL. [10] 

 

2.4.2 Entity-relationship 

Entity-relationship, fortsättningsvis refererat till som ”ER”, är ett sätt att skildra 
en databas. Begreppet bygger vidare på relationerna mellan databastabeller 
nämnda under föregående rubrik. Det finns tre olika sorters relationer som kan 
finnas mellan tabeller; en till en, en till många och många till många. En till många-
relationen är den mest förekommande eftersom det används för att förhålla en rad 
i en databastabell till flera rader i en annan tabell. [11] 

Figur 1 demonstrerar ett exempeldiagram över en databas som använder ER. Dia-
grammet är tänkt för en webbsida där användare kan sätta diverse filmer som fa-
voriter. Figuren visar hur en användare kan ha en eller flera filmer som favorit, hur 
en film kan ha en eller flera skådespelare och hur en skådespelare kan ha enbart en 
roll per film. Diagrammet är skapat i programmet MySQL Workbench. 
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Figur 1 Ett exempel på ett diagram över en databas som använder ER 

 

2.5 Personuppgiftslagen 

Personuppgiftslagen, i fortsättningen hänvisad till som ”PUL”, är en lag vars upp-
gift är att säkerställa att personers integritet inte kränks vid lagring och användning 
av deras personuppgifter [12]. Denna lag måste tas i beaktning under utvecklingen 
i detta examensarbete. 

2.5.1 Säkerhet enligt PUL 

De uppgifter som informationssystemet i examensarbetet behandlar anses som 
känsliga uppgifter eftersom de dels kan röra hälsa och dels omfattas av tystnads-
plikt. Säkerhetsåtgärdernas omfattning ökar tillsammans med hur pass känslig in-
formationen anses vara [13]. 

För att skydda känsliga uppgifter krävs vissa säkerhetsåtgärder. Exempel på säker-
hetsåtgärder är att de känsliga uppgifterna krypteras vid lagring i databasen och 
dekrypteras när de ska presenteras i systemet på korrekt sätt. Därmed kommer 
uppgifterna aldrig vara tillgängliga i klartext förutom när de presenteras genom 
systemets interface, vilket enbart behöriga personer har tillgång till. Ett annat ex-
empel på säkerhetsåtgärd är antivirusprogram som bör installeras och hållas upp-
daterade på samtliga maskiner som har används för att nå eller lagra information-
en. [13] 
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2.6 Säkerhet 

Informationssystemet i detta examensarbete behandlar känsliga personuppgifter, 
vilket innebär att hänsyn till PUL:s  säkerhetsaspekter måste tas. Under följande 
rubriker beskrivs teorier kring hur man dels kan hindra obehörig åtkomst av in-
formation och dels hur information kan krypteras för att bli obrukbar utan in-
formationssystemets dekrypteringsfunktion. 

2.6.1 Åtkomst av information 

Ett sätt att säkerställa att endast behöriga personer har åtkomst till den känsliga 
informationen är att systemet kräver inloggning. Ofta byggs inloggningsfunktion-
en vidare genom att användare tilldelas en sorts rang som avgör vilken informat-
ion de har tillgång till. Det förutsätter att informationen i sig har klassificerats med 
motsvarande rang. I sådant fall matchas användarens rang mot informationens 
klassificering, vilket visar om användaren har tillgång eller inte. Dessutom måste 
informationen vara tillgänglig endast via informationssystemet. 

 

2.6.2 SSL/HTTPS 

SSL (Secure Sockets Layer) är en krypteringsmetod som används för att garantera 
att informationen som skickas och tas emot i webbläsaren inte kan avlyssnas eller 
manipuleras av någon annan. Om en hemsida som inte använder SSL besöks finns 
en risk att någon i ditt nätverk avlyssnar trafiken, därför är det viktigt att använda 
SSL vid inloggningsfunktioner eller andra fall där data inte ska kunna ses av någon 
obehörig. När en webbplats som använder SSL besöks genomförs en handskak-
ning mellan webbservern och användarens webbläsare, genom vilken det bland 
annat bestäms vilken krypteringsmetod som ska användas samt vilka krypterings-
nycklar de båda tilldelas. [14] 

Om en hemsida har https i början av webbadressen vet man med säkerhet att in-
formationen som skickas och tas emot är krypterad. 

 

2.6.3 Säkerhet i CodeIgniter 

SQL-injections 

CodeIgniter innehåller ett säkerhetsbibliotek som hjälper till att skydda mot flera 
olika sorters attacker, till exempel SQL-injections. SQL-injection innebär att anro-
pen till databasen förändras, och därmed hämtar ut data som man egentligen inte 
skall ha tillgång till eller ändrar svaret ifrån databasen. Ett exempel är när när be-
sökaren loggar in. Då skickas ett POST-formulär med användarnamn och lösen-
ord till login-modellen. En SQL-fråga utan användning av säkerhetsbiblioteket kan 
då se ut som följer: 
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$this->db->query(”SELECT ID FROM users WHERE username=’Erik’ AND 
password=’losenord’); 

Där ”Erik” och ”losenord” är det användaren har skrivit in i formuläret. 

 
Om man då skriver in användarnamnet och lösenordet 1’ OR ’1’=’1 så förändras 
SQL-frågan till: 

$this->db->query(”SELECT ID FROM users WHERE username=’1’ OR ’1’=’1’ 
AND password=’1’ OR ’1’=’1’); 

Denna fråga skulle i inloggningsfunktionen innebära att man blev inloggad som 
första användaren som hittas i databasen, eftersom den returnerar ID på de rader i 
databasen där 1=1, vilket är alla rader. 

När CodeIgniters säkerhetsbibliotek används struktureras frågan som följer: 

$this->db->select(’ID’)->from(’users’)->where(Array(’username’ => ’Erik’, 
’password’ => ’losenord’)); 

CodeIgniter hjälper på detta sätt till att oskadliggöra skadliga tecken, så att SQL-
frågan inte förändras. 

 

SSL/HTTPS 

För att använda HTTPS, som tidigare nämnt krypterar trafik mellan klient och 
server, i CodeIgniter krävs ett certifikat. Webbsidan använder certifikatet för att 
bevisa att webbsidan är den webbsida den utger sig för att vara. Certifikat behövs 
dessutom i alla sammanhang då HTTPS används – det är inte unikt för CodeIgni-
ter. 

Programmeringskoden som skrivs i CodeIgniter behöver säkerställa att alla besö-
kare på webbsidan besöker sidan via HTTPS-protokollet och inte HTTP-
protokollet. Detta uppnås genom att undersöka vilket protokoll besökaren kom 
till webbsidan via och skicka besökaren vidare om det inte var via HTTPS-
protokollet. 

 

2.6.4 Kryptering i CodeIgniter 

CodeIgniter använder MCrypt-biblioteket för att kryptera information. Som stan-
dard används krypteringsalgoritmen Rijndael, vilken är en form av AES (Ad-
vanced Encryption Standard), med en krypteringsnyckel av storleken 256 bitar. 
Krypteringsfunktionen kräver att en 32 tecken lång krypterings- och dekrypte-
ringsnyckel används och anges i konfigurationsfilerna som tillhör CodeIgniter. [15]
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3 Metod och genomförande 

3.1 Arbetsprocess 

Då ingen framträdande utvecklingsmodell fanns i arbetet hos Verendus tog stu-
denterna fram en egenskapad utvecklingsmodell i samspråk med uppdragsgivarna 
för att strukturera arbetsprocessen. Modellen visas i figur 2. 

 

 

Figur 2 Framtagen utvecklingsmodell 

 

Modellen har sin grund i andra vetenskapliga utvecklingsmodeller som studenter-
na kommit i kontakt med under högskoleutbildning inom datatekniksområdet. 
Exempel på en sådan modell är Rational Unified Process som är en iterativ ut-
vecklingsmodell. Vidare har modellen anpassats efter examensarbetets specifika 
behov. En iteration i modellen resulterade inte i en komplett körbar version av 
informationssystemet. Innan iterationerna påbörjades planerades vilka delar av 
systemet, utifrån kravspecifikationen [BILAGA 1], som skulle utvecklas i vilken 
iteration. 

 

3.1.1 Analys 

Analysfasen inledde examensarbetet och bestod till största del av insamling av 
information. Informationen samlades in via Internet och litteratur. Ett annat syfte 
med fasen var att studenterna skulle få en inblick i och förståelse för hemtjänst-
branschen. Under analysfasen fick även studenterna en god förståelse för proble-
matiken kring BCU:s lösning i dagsläget. Detta via genom granskning av de in-
formationssystem som BCU använde vid uppstarten av examensarbetet. Via ett 
antal möten som handlade om överenskommelser kring avgränsningar var det i 
denna fas kravspecifikationen [BILAGA 1] togs fram. 
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I denna fas började dessutom studenterna testa och öva på programmeringsram-
verket CodeIgniter, vilket var ramverket som Verendus använde för sin systemut-
veckling. 

Eftersom denna fas funktionerade som en uppstart av examensarbetet var den 
inte en del av den iterativa arbetsprocessen, vilket följande arbetsfaser är.  

 

3.1.2 Databasstrukturering 

Denna fas var den första av fyra som ingick i den iterativa arbetsprocessen. Under 
fasen modellerades de delar av databasen som krävdes utifrån delmålen som satts 
upp inför varje iteration. För att förstå vilken information som databasen behövde 
innehålla för att BCU:s verksamhet skulle kunna avbildas i ett informationssystem 
krävdes en noggrann analys av verksamheten, vilken ägde rum i föregående fas. 
Det var i denna fas studenterna tog hänsyn till de lagar och regler, beskrivna i tidi-
gare avsnitt, kring lagring av information i en databas. 

För varje iteration skapades de tabeller, kolumner och relationer som behövdes 
för att möjliggöra arbetet med de två följande stegen i arbetsprocessen. Detta ef-
tersom kunskap om vilken information som systemet ska behandla var en nöd-
vändighet för att kunna utforma systemets olika interface och senare implemen-
tera dessa. 

 

3.1.3 Design och interface 

Med en strukturerad databas för iterationen kunde arbetet med design och inter-
face påbörjas. I denna fas separerades design och interface. Det innebar att de-
signdelen behandlade positionering, färggivning, val av font och dylikt av system-
delar som exempelvis menyer, medan interfacedelen fokuserade på användarvän-
lighet.  

Stor del av designen från Verendus tidigare informationssystem kunde återanvän-
das även i detta system. Verendus såg det också fördelaktigt att återanvända desig-
nen eftersom den fått goda omdömen av kunder. Tidigare utformade interface 
kunde dock inte återanvändas med samma princip eftersom skillnaden mellan vil-
ken information som systemet behandlar var för stor. Systemets interface behövde 
alltså skapas från grunden. 

Samtliga delar av design och interface slutfördes innan implementeringsarbetet 
påbörjades i varje iteration eftersom implementeringen då kunde fokuseras kring 
att enbart skapa programmeringskoden för iterationens delmål. 
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3.1.4 Implementering 

Färdigutformade interface förenklade denna fas som bestod av programmerings-
arbete. Till en början innebar implementeringsfasen till stor del att förstå hur Co-
deIgniter kunde användas mest fördelaktigt för att underlätta implementeringen. 
Ju längre examensarbetet fortskred, desto mindre blev behovet av att förstå Co-
deIgniter eftersom förståelsen för ramverket ökade. 

Fasens syfte var att skapa funktionalitet för delarna av systemet som iterationen 
inkluderade. Tidsåtgången för implementeringsfasen förväntades vara den största 
bland faserna, vilket innebar en genomtänkt arbetsfördelning. De uppsatta delmå-
len för varje iteration var en mycket god grund för att enkelt dela upp programme-
ringsarbetet mellan studenterna. Stor del av implementeringen bestod av pro-
grammering mot databasen, vilket ställde stora krav på fasen som behandlade da-
tabasstruktureringen. 

 

3.1.5 Test och utvärdering 

Varje iteration i arbetsprocessen avslutades i denna fas. För att testa systemet 
skapades ett antal testfall som beskrev olika uppgifter som nu skulle vara möjliga 
att utföra i systemet. Sedan genomfördes dessa uppgifter och testfallens resultat 
noterades. Om ett testfall inte fick ett godkänt resultat påbörjades inte en iteration 
med nya delmål. Istället åtgärdades felen i testfallet tills iterationen kunde anses 
som slutförd. 

Här skedde även återkoppling mot uppdragsgivarna för att undersöka om resulta-
tet av iterationen blev som förväntat. Om resultatet inte blev som förväntat åtgär-
dades detta med samma princip som för testfallen. 

Även arbetsgången under iterationen utvärderades för att undersöka om någon-
ting i arbetssättet behövde förändras inför nästkommande iteration. 

 

3.2 Dokumenthantering 

För att dela dokument med varandra användes en delad mapp i Dropbox. Alla 
dokument som användes under examensarbetet delades i denna mapp. Backuper 
togs med väldigt små mellanrum då förlust av denna mapp hade varit förödande 
för examensarbetet. 
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3.3 Utvecklingsmiljö 

3.3.1 Notepad++ 

Notepad++, som informationssystemet har utvecklats i, är ett textredigeringspro-
gram med inbyggt stöd för diverse programmeringsspråk. Exempelvis stöds språ-
ken PHP, HTML och CSS, vilka examensarbetet har inkluderat. Det finns textedi-
torer med ett bredare stöd för PHP-utveckling. Studenterna valde Notepad++ 
över dem eftersom Notepad++ är en väldigt lättviktig och portabel texteditor, 
vilket gör det enklare att arbeta med utvecklingen på olika arbetsstationer. Den 
valda texteditorn är dessutom en personlig favorit. 

 

3.3.2 Versionshantering 

För att kunna utveckla parallellt med varandra användes versionshanteringslös-
ningen GitHub. Med hjälp av GitHub kunde studenterna till exempel program-
mera i samma PHP-fil samtidigt eftersom GitHub tar hänsyn till respektive för-
ändringar och synkar samman dessa. GitHub har även stöd för att gå bakåt i vers-
ionerna, vilket är en stor säkerhet om synkning skulle gå fel eller systemfiler förlo-
ras. Enligt en undersökning som gjordes under första delen av år 2011 är GitHub 
det mest populära versionshanteringssystemet bland programmerare [16]. 

 

3.3.3 Webbserver 

Under utvecklingsarbetet programmerade studenterna direkt mot en webbserver, 
vilket innebar att ändringar i systemfilerna som synkats via GitHub omedelbart 
trädde i kraft. Detta effektiviserade utvecklingsarbetet eftersom ingen större energi 
behövde läggas på att sätta systemet i drift på webbservern för att undersöka om 
implementeringen fungerade. 

Webbservern som användes under examensarbetet tillhandhölls av Verendus. 
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4 Resultat och analys 

4.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen [BILAGA 1] lade en bred grund för utvecklingsarbetet ef-
tersom delmålen till respektive iteration valdes från den. Detta ledde till att krav-
specifikationen styrde databasens struktur, vilken i sin tur styrde resterande delar 
av iterationerna.  

Kravspecifikationen togs fram i samspråk mellan studenterna och uppdragsgivar-
na utifrån BCU:s behov och examensarbetets avgränsningar. Även analysfasen av 
arbetsprocessen påverkade kravspecifikationens utformning. Detta eftersom ana-
lysfasen introducerade studenterna för både problemet som BCU ville få löst och 
de behov som skulle påverka informationssystemets utformning. 

 

4.2 Informationsflöde 

När en person som är i behov av hemtjänst ska välja hemtjänstföretag kan perso-
nen välja fritt bland de utförare som finns i kommunen. Ett krav är dock att per-
sonen i fråga har blivit beviljad hemtjänst. Låt oss, för att beskriva informations-
flödet i systemet, ponera att en vårdtagare väljer BCU som utförare. 

BCU får information om beslutet av beviljning av hemtjänst från kommunen 
skickat till sig. Detta beslut blir underlaget för ärendet hos BCU. I beslutet finns 
bland annat information om hur många timmar i veckan och vilka insatser som 
vårdtagaren blivit beviljad.  

Främst behövs vårdtagaren läggas in i informationssystemet med personuppgifter, 
anhöriga, medicinsk historia etcetera. Därefter skapas ett ärende bundet till denna 
vårdtagare. Vidare behövs information från beslutet, vilken läggs på ärendet, föras 
in i systemet för den nya vårdtagaren. När informationen väl är inlagd i systemet 
ska BCU kunna generera en genomförandeplan, vilket är ett dokument som inne-
håller inlagd information, för vårdtagaren. Denna genomförandeplan kan då ges 
till vårdtagaren och dess anhöriga för att informera dem om vårdtagarens hem-
tjänst. Figur 3 ger en överblick av detta informationsflöde. 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Illustrering av informationsflödet 
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4.3 Iteration 1 

4.3.1 Delmål 

Nedan listas de punkter från kravspecifikationen som valdes till delmål för iterat-
ion 1. 

Delmål från kravspecifikationen 

I systemet ska objektet administratör kunna ha… 

 … namn och kontaktuppgifter 

 … inloggningsuppgifter 

 … information om aktivitet 
 

I systemet ska en administratör kunna … 

 … skapa, avaktivera och radera administratörer 

 … skapa, ändra, avaktivera och radera medarbetare 

 … skapa och radera delegeringar 

 … skapa och radera språk 

 … skapa och radera utbildningar 

 … skapa och radera heltidsmått 
 

I systemet ska objektet medarbetare kunna ha … 

 … allmän personinformation 

 … 0 eller flera delegeringar 

 … en eller flera språkkompetenser 

 … 0 eller flera utbildningar 

 … information om arbetstid 

 … inloggningsuppgifter 
 

Motivering av delmålen 

Ovanstående delmål valdes till iteration 1 eftersom vad de avser ansågs vara mest 
lämpliga kronologiskt att implementera först. Eftersom de administrativa uppgif-
terna behövdes kunna utföras tidigt i systemets livscykel lades de till först. Möjlig-
heten att kunna skapa delegeringar, språk, utbildningar och heltidsmått gick före 
uppgiften att kunna skapa en ny medarbetare i systemet eftersom en medarbetare 
skulle kunna bindas till dessa inställningar. 
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4.3.2 Databasstrukturering 

ER-modell 

Figur 4 visar en ER-modell över den slutliga databasen som strukturerades under 
iteration 1. Databasen omfattade det som var nödvändigt utifrån delmålen, vilket 
innebar att den mestadels bestod av olika kopplingar mellan medarbetare och 
språk, utbildningar, delegeringar och heltidsmått. Administratörerna behövde där-
emot inte ha några kopplingar då de enbart behövde diverse kontaktuppgifter och 
inloggningsuppgifter. 

  

 

Figur 4 ER-modell över databasen som togs fram under iteration 1 
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4.3.3 Design och interface 

Under nedanstående rubriker visas figurer på ett urval av designen och interfacen 
som skapades under iteration 1. 

 

Inloggning 

Figur 5 visar inloggningsformuläret till informationssystemet. Det säkerställer att 
enbart berättigade personer tillåts nå systemet och dess information. Via de så kal-
lade radioknapparna väljer användaren vilken kontotyp som ska användas vid in-
loggningen. Detta eftersom systemvyn och dess innehåll ska vara olika för en ad-
ministratör och en medarbetare. Interfacen som visas fortsättningsvis är dock en-
bart för administratörer. 

 

Figur 5 Inloggningsformuläret 

 

Navigering 

Figur 6 visar menyerna som används för att navigera i systemet. Systemet har två 
menyer; en huvudmeny och en toppmeny. Huvudmeny ger åtkomst till systemets 
huvudsidar, genom vilka det är möjligt att ta sig till undersidor. Toppmenyn inne-
håller en utloggningsfunktion, en länk till en översikt av systemets administratörer 
och en länk till kontoinställningar för den inloggade användaren.  

Den sidan som användaren befinner sig på är markerad med en kraftigare och mer 
utfylld bakgrund. De sidor som finns med i huvudmenyn är sidor som ansågs be-
hövas för att täcka kraven från kravspecifikationen. 
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Figur 6 Systemets topp- och huvudmeny som används för navigering i systemet 

 

Formulär 

Figur 7 visar ett exempel på formulär som finns i systemet. Formuläret tillhör den 
administrativa uppgiften att lägga till en ny medarbetare. Det var mycket informat-
ion som skulle kunna anges i formuläret, vilket var anledningen till att det delades 
upp i flera fält (i HTML så kallade Fieldsets). Formuläret är ett så kallat popup-
fönster. När fönstret visas är det centrerat och övriga delar av systemet blir nedto-
nade och inaktiverade så länge fönstret är aktivt. Fler formulär än detta designades 
på samma sätt.  Input till formuläret valideras dynamiskt via jQuery och låter ex-
empelvis inte användaren skicka formuläret om inte alla obligatoriska fält är 
ifyllda. Vidare varnar formuläret om till exempel användarnamnet är upptaget eller 
om en ogiltig E-mail angetts. All validering påverkar att korrekta uppgifter skrivs 
till databasen för den nya medarbetaren. 

 

 

Figur 7 Formulär för ny medarbetare 
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Uppdelning av information 

Resultatvisandet fortsätter genom att bygga på föregående rubrik. När administra-
tören skapat en ny medarbetare skickas denne till en undersida för att lägga till 
ytterligare information och uppgifter om medarbetaren. Figur 8 illusterar denna 
undersida. När administratören lagt till medarbetaren har den inskrivna informat-
ionen sparats till databasen, vilket innebär att administratören inte behöver minnas 
information som denna knappade in på den tidigare sidan.  

En medarbetare behöver mycket information och uppgifter i systemet, vilka alla 
behövs läggas till av en administratör. För att inte presentera alla formulär samti-
digt strukturerades undersidan för att ändra en medarbetare till flera underrubri-
ker. Dessa underrubriker är klickbara och vid klick öppnas eller stängs fältet rubri-
ken tillhör, vilket hjälper administratören att enbart se det formulär som för till-
fället är relevant. 

 

 

Figur 8 Undersida för att uppdatera information om medarbetaren 

 



Resultat och analys  

28 

Datatabeller 

Figur 9 visar en datatabell, ett jQuery-plugin, som innehåller de medarbetare som 
existerar i systemet. Tabeller valdes att användes eftersom de ger användaren en 
snabb och enkel överblick över, i detta fall, medarbetarena som finns i systemet. 
Vidare är tabellen sorterbar på namn och personnummer och sökbar. Sökrutan 
visar sökresultatet dynamiskt, vilket innebär att tabellen uppdaterar innehåller be-
roende på sökresultatet efter varje knapptryck. Utöver sökfunktionen kan använ-
daren själv välja hur många rader som ska visas per sida och givetvis växla mellan 
dessa sidor. 

Det är även via denna huvudsida som användaren kan nå popup-fönstret för att 
lägga till en ny medarbetare eller undersidan för att ändra information för en exi-
sterande medarbetare. 

 

Figur 9 Datatabell över medarbetare med jQuery 

 

Användarvänlighet 

Använt sätt att strukturera systemsidors delar påverkar både användarens upp-
märksamhet och perception. Uppmärksamhet genom att användaren själv väljer 
vilka delar av sidan som ska vara synliga istället för att bli presenterad all informat-
ion samtidigt. Perception är ett bredare begrepp men inkluderar sättet att struktu-
rera och presentera information. 

Datatabellerna som användes vid implementeringen påverkar användarvänligheten 
genom att de är sorterbara och sökbara. Informationen i tabellerna blir mer över-
skådlig via sorterbarheten och mer tillgänglig även vid större mängder data via 
sökfunktionen. 

Utformningen av systemets menyer underlättar för användarens minnesvis ef-
tersom användaren inte behöver minnas hur denna orienterat sig i systemet. Det 
framgår tydligt var användaren befinner sig i systemet via utfyllnaden av aktuell 
sida i huvudmenyn. Även huvudsidans undersidor omfattas av förtydligandet i 
menyn. 
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4.3.4 Implementering 

Inloggningsfunktion 

Vid implementeringen av inloggningsfunktionen delades funktionen upp i tre de-
lar; vy, kontroll och modell. Vyn innehåller inloggningsformuläret som visas för 
användaren. Kontrollen, vars källkod visas i figur 10, tar emot input från vyn via 
input-klassen som finns inbyggd i CodeIgniter. Input-klassen tar automatiskt bort 
skadlig input om det ställts in i konfigurationen, vilket hade gjorts. Kontrollen 
skickar den inskrivna informationen vidare till modellen som utför databasanro-
pet. Efter att databasanropet utförts får kontrollen tillbaka ett resultat som visar 
om inloggningen lyckades eller inte och skriver ut meddelanden till vyn beroende 
på detta resultat. 

 

 

Figur 10 Källkod för inloggningskontrollen 

 

Programkod för funktionen i modellen som utför databasanropet visas i figur 11. 
Modellen ställer SQL-frågor mot databasen för att undersöka om det finns en an-
vändare med inskrivet användarnamn och lösenord. Om en sådan användare exi-
sterar har inloggningen lyckats. Modellen lagrar då användarens information, som 
hämtades vid databasanropet, i en session för användning väl inne i systemet. Om 
SQL-frågor i CodeIgniter skrivs på sådant sätt som visas i figuren tas skadliga 
tecken som kan användas vid SQL-injections bort automatiskt, vilket innebär att 
databasanropen är säkra. CodeIgniter konfigurerades även under implementering-
en till att kryptera all information som lagras i sessioner. 

Modellen returnerar till sist sant eller falskt till kontrollen. 
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Figur 11 Källkod för inloggningsmodellen 

 

Sessionshantering 

Vid implementeringen av systemet var det viktigt att systemet skulle vara säkert, 
vilket bland annat inkluderade att enbart behöriga användare skulle ha tillgång till 
systemet. Behörig åtkomst säkerställdes genom användning av sessioner och kon-
trolleringar av dessa. Figur 12 visar en kort med kraftfull kodsekvens som utför 
dessa kontroller. Koden undersöker om det finns information om en administra-
tör i den aktiva sessionen. Om det inte gör det skickas användaren till inlogg-
ningsvyn. På detta sätt kan dels en obehörig besökare inte nå systemet och en an-
vändare som inte är en administratör kan inte nå en del av systemet som endast 
administratörer är behöriga att nå. 
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Figur 12 Kodsekvens som utför behörighetskontroll 

 

Strukturering av information med jQuery 

Under iteration 1 implementerades strukturen som visades tidigare i figur 8 i flera 
delsidor av systemet. Syftet med strukturen var att användaren själv ska kunna 
välja vad denna vill se utifrån vad som är relevant. Detta implementerades med 
hjälp av jQuery. För att kunna använda jQuery inkluderades en JavaScript-fil som 
innehöll jQuery-funktionalitet i vyerna. Denna inkludering visas i figur 13 och fi-
len som inkluderas innehåller funktionalitet för datatabellerna. 

 

Figur 13 Inkludering av jQuery i vy 

 

När jQuery-funktionalitet hade inkluderats kunde den börja användas. Figur 14 
visar kod som sköter visandet och döljandet av vyns olika delar. För att ange vilka 
delar av vyn som skulle ha denna funktionalitet gavs respektive del ett klassattribut 
”clickable” om det skulle inkluderas i funktionaliteten.  

 

Figur 14 Visa och dölj delar av vyer med jQuery 

 

Validering av input 

För att validera input från användaren användes jQuery tillsammans med reguljära 
uttryck. jQuery tillåter att informationen valideras utan att webbsidan behöver 
laddas om och de reguljära uttrycken styr formatet på en viss given sträng. Figur 
15 visar hur E-mailadresser validerades i systemet. Först sätts det reguljära ut-
trycket upp och används sedan för att testa om den sträng som angetts i E-
mailfältet har rätt format för en E-mail. Om det uppfylls händer ingenting och 
koden fortsätter exekvera. Om det istället inte uppfylls visas ett felmeddelande för 
användaren och koden indikerar att formuläret inte ska skickas för vidare behand-
ling. 
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Figur 15 Kontroll av email med jQuery och ett reguljärt uttryck 

 

4.3.5 Test och utvärdering 

Testfall 

För att testa den funktionalitet som implementerats under iteration 1 skrevs ett 
testfall [BILAGA 2]. Testfallets syfte var att beskriva ett händelseförlopp av upp-
gifter som skulle vara möjliga att utföra i systemet efter implementeringen utifrån 
delmålen för iteration 1. De uppgifter som testfallet bestod av avsåg täcka delmå-
len för iterationen. Testfallet genomfördes med lyckat resultat. 

Utvärdering 

Utvärderingen av iterationens resultat skedde tillsammans med uppdragsgivarna 
via ett möte för att undersöka om resultatet blivit som förväntat. Under mötet 
visade studenterna upp systemet och demonstrerade den funktionalitet som dittills 
skapats. Uppdragsgivarna hade inga invändningar om systemet, vilket innebar att 
iteration 1 kunde anses som färdig och avslutad. 

Utvärderingen av arbetsgången för iteration 1 visade att studenterna arbetat efter 
den framtagna arbetsmodellen väl. Under iterationen utförde studenterna ofta 
extra varv i iterationen för att tillägga ytterligare fält i databasstrukturen, vilket i sin 
tur påverkade interfacen och implementeringen. 

 

4.4 Iteration 2 

4.4.1 Delmål 

Nedan listas de punkter från kravspecifikationen som valdes till delmål för iterat-
ion 2. 

Delmål från kravspecifikationen 

I systemet ska objektet vårdtagare kunna ha … 

 … allmän personinformation 

 … ett eller flera språk 

 … 0 eller flera kontaktpersoner (medarbetare) 
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 … 0 eller flera anhöriga 

 

I systemet ska objektet insats kunna ha … 

 … insatskod 

 … beskrivning 

 

I systemet ska objektet ärende kunna ha … 

 … öppnandedatum 

 … stängandedatum 

 … beslutsfattare 

 … information om beslut 

 … 0 eller flera insatser 

 … 0 eller flera delegeringskrav 

 … 1 vårdtagare 

 

I systemet ska en administratör kunna … 

 … skapa, ändra och radera vårdtagare med tillhörande uppgifter och in-
formation 

 … skapa, ändra, stänga och öppna ärenden 

 … skapa, ändra och radera insatser 

 

I systemet ska … 

 … känslig information vara krypterad 

 

Motivering av delmålen 

De ovan nämnda delmålen valdes till iteration 2 eftersom den funktionalitet som 
de omfattade krävdes i systemet för att kunna utföra den tredje iterationen. Iterat-
ion 2 byggde dessutom vidare på de delmål som valdes för iteration 1, vilka då var 
ett krav för att iteration 2 skulle kunna utföras. 
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4.4.2 Databasstrukturering 

ER-modell 

Figur 16 visar en ER-modell över det som adderades till den redan existerande 
databasen, som skapades under iteration 1, under iteration 2. Vårdtagares kontakt-
personer refererar exempelvis till en databastabell som togs fram under iteration, 
men som inte syns i denna modell. Eftersom iterationens mål var att tillägga vård-
tagare, ärenden och insatser till systemet omfattar modellen dessa. 

 

Figur 16 ER-modell över databasen som togs fram under iteration 2 

 

4.4.3 Design och interface 

Vårdtagare 

Att lägga till en ny vårdtagare i systemet är en uppgift som en administratör utför. 
Formuläret för att utföra denna uppgift utformades liknande formuläret för en ny 
medarbetare som visades under rubriken 4.3.3. Det vill säga en popup-dialog, följt 
av en vidareskickning till undersidan som innehåller vårdtagarens information ef-
ter skapandet. 
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En vårdtagare behövde mycket information i systemet, vilket visas av längden av 
databastabellen för vårdtagare. För att strukturera informationen om vårdtagare 
användes samma metod som tidigare visat. Figur 17 visar två av sammanlagt åtta 
klickbara rubriker som tillades för undersidan för vårdtagares information. För att 
enkelt visa var vårdtagaren bor användes anrop mot Googles öppna API (Appli-
cation Programming Interface) Google Maps. 

 

 

Figur 17 En del av vårdtagares information 

 

Insatser 

För att en insats ska kunna bindas till ett ärende måste den först givetvis skapas i 
systemet. Figur 18 visar dialogen för att lägga till en ny insats. När administratören 
skapar insatsen anges endast en insatskod och en beskrivning. Detta eftersom 
samma insats ska kunna skilja sig åt i olika ärenden. Ett exempel på detta är tids-
mässigt – längd och starttid. 
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Figur 18 Dialog för att lägga till en ny insats 

 

Ärenden 

Även ett ärende skapas via en popup-dialog i systemet, i vilken vårdtagare, datum 
och beslutsfattare specificeras. När administratören skapat ärendet skickas denna 
vidare till undersidan för ärendet som visas i figur 19. Som synes i figuren delades 
undersidan upp på flera flikar. Detta för att strukturera väl och därmed inte pre-
sentera all information samtidigt. 

 

 

Figur 19 Undersidan för ett ärende 

 

I den aktiva fliken i figur 19 kan administratören lägga till insatser för respektive 
veckodag eftersom veckodagarna ser olika ut för vårdtagaren. Denna tilläggning 
görs via popup-dialogen som visas i figur 20. I dialogen anges insats, starttid, längd 
och flexibilitet. Dessutom kan administratören skriva fritext och ange vad insatsen 
ska bestå av i kommentarsfältet. 
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Figur 20 Dialogen för att lägga till en insats till ett ärende 

 

Det är även möjligt att tillägga delegeringskrav för insatsen genom att klicka på 
länken i datatabellen efter att insatsen lags till. Denna funktionalitet var nödvändig 
eftersom endast medarbetare som matchar delegeringskravet skulle kunna planeras 
för insatsen i planeringsfunktionen. 

 

Användarvänlighet 

De interfacen som utformades i iteration 2 i uppbyggnaden lika interfacen som 
togs fram i iteration 1, vilket innebär att den användarvänlighet som var relevant 
där även kan appliceras på interfacen från iteration 2. Fortsättningsvis utformades 
popup-dialoger för de formulär där det var lämpligt, vilket reducerade antalet un-
dersidor i systemets för användaren att navigera genom. För att presentera samt-
liga vårdtagare för användaren användes datatabeller för att informationen skulle 
bli välstrukturerad, överskådlig och sorterings-och sökbar. 

Som visades i figur 19 användes flikar för att strukturera systemdelen där admi-
nistratören kan redigera ärenden. Likt de klickbara rubrikerna, som används i 
andra delar av systemet, möjliggjorde användningen av flikar ännu ett sätt att 
strukturera systemets sidor för att underlätta för användaren. 

4.4.4 Implementering 

SSL/HTTPS 

För att öka säkerheten i systemet och för den information som systemet användes 
implementerades HTTPS. Detta implementerades genom att i varje CodeIgniter-
kontroll lägga till den kod som visas i figur 21. Vad koden i figuren gör är att un-
dersöka om användaren besökte systemet via HTTPS-protokollet, vilket syns i 
PHP-arrayen $_SERVER. Om HTTPS-protokollet inte används av användaren 
skickar koden användaren vidare till systemet webbaddress, vilken inkludera 
HTTPS och finns hämtas av funktionen base_url. 
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Figur 21 Kontroll av HTTPS 

 

En stor nackdel med systemets implementation av HTTPS är att inget certifikat 
användes. Detta eftersom studenterna inte var villiga att betala en årskostnad för 
ett certifikat att använda under examensarbetet. Att certifikat inte används påver-
kar inte krypteringen av trafiken mellan klient och server, vilket är positivt. Nack-
delen är att det inte finns en tredje part, certifikatet, som försäkrar klienten om att 
krypteringen går till på rätt sätt.  

 

Kryptering 

I systemets databas går det inte att läsa vårdtagarnas information i klartext, vilket 
demonstreras i figur 22. Att kryptera databasen var en nödvändighet för att öka 
säkerheten kring vårdtagaras personuppgifter. Krypteringen säkerställer att in-
formationen från de krypterade tabellerna enbart är användbar i samband med 
systemets dekrypteringsfunktion, vilken innebär att informationen är oanvändbar 
utanför systemet. 

 

 

Figur 22 Krypterad databas 

 

Krypteringen utförs när en vårdtagare läggs till eller när en befintlig vårdtagares 
information uppdatears. Dekrypteringen utförs när informationen ska presenteras 
i systemet. I CodeIgniter finns en krypteringsklass. För att kunna använda denna 
klass i systemet sattes en krypteringsnyckel i CodeIgniters konfigurationsfiler och 
dessutom anropades klassen i de CodeIgniter-kontroller som använder kryptering. 

Ett exempel på kryptering i systemet visas i figur 23. Koden i figuren använder sig 
av den nämnda krypteringsklassen. Koden i figuren skapar en array som fylls med 
information som skickats till kontrollen. Denna information krypteras först och 
läggs sedan in i arrayen. 
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Figur 23 Kryptering i CodeIgniter 

 

Google Maps 

Under iterationen implementerades funktionaliteten att kunna visa var vårdtagaren 
bor, som visades i figur 17, via Google Maps. Denna funktionalitet implementera-
des med JavaScript och dess kod visas i figur 24. Koden behövde koordinater, 
vilka hämtades av PHP-kod när en administratör lagt till en ny vårdtagare bero-
ende på angiven adress. Koden tar koordinaterna som parametrar och skapar ett 
nytt element på systemsidan, vilken används för att lägga in kartan i. 

 

 

Figur 24 Anrop till Google Maps 

 

Visning av ärendets dagar 

Undersidan för ett ärende, som visades i figur 19, innehåller sju datatabeller, en för 
varje veckodag, som visar vilka insatser respektive dag består av. För att imple-
mentera dessa sju datatabeller på ett smidigt sätt användes en loop som visar dessa 
tabeller. Koden för detta visas i figur 25. 



Resultat och analys  

40 

Koden i figuren är från vy-filen för ärenden, vilken är den som visar själva system-
sidan. Innan systemsidan skrivs ut har information från databasen hämtas av mo-
dellen och skickats till vy-filen via kontrollen. Denna information används när 
systemsidan skapas och presenteras för användaren. Loopen, som startar på figu-
rens första rad, gör sju varv och skapar sju tabeller som fylls med information från 
databasen som tidigare hämtats – om det finns några insatser för dagen i fråga, det 
vill säga. 

 

Figur 25 Utskrift av sju datatabeller 

 

4.4.5 Test och utvärdering 

Testfall 

För att testa den funktionalitet som i slutet av iteration 2 skulle fungera i systemet 
skapades ett testfall [BILAGA 3]. Syftet var att undersöka om systemets funktion-
er fungerade korrekt. Testfallets genomfördes med godkänt resultat sånär som på 
att det var möjligt att skapa en insats och ange en kod som var upptagen. Därmed 
avslutades inte iterationen efter testfallet, utan arbetet fortskred genom att åtgärda 
detta fel. 
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Utvärdering 

Efter att felet som upptäckets genom testfallet skedde återkoppling mot upp-
dragsgivarna. Då dialogen mellan studenterna och uppdragsgivarna varit både öp-
pen och frekvent, mycket på grund av att studenterna arbetade på plats hos Ve-
rendus under iterationerna, togs uppdragsgivarnas synpunkter i beaktning under 
iterationens gång. Däremot ägde ändå en återkoppling rum, under vilken ytterli-
gare synpunkter lades fram. Dock ansåg uppdragsgivarna dessa synpunktar inte 
vara lämpliga för vad examensarbetet avgränsar, utan för vidareutveckling av sy-
stemet. Iteration 2 ansågs därmed vara avslutad. 

 

4.5 Iteration 3 

4.5.1 Delmål 

Delmål från kravspecifikationen 

Nedan listas de delmål som valdes för iteration 3 från kravspecifikationen. 

I systemet ska en administratör kunna … 

 … generera en genomförandeplan 

 … generera en schemaläggning som inkluderar vårdtagare och medarbetare 

 

Motivering av delmålen 

Delmålen listade under föregående rubrik var de som kvarstod från kravspecifikat-
ionen vid ingången av iteration 3. Detta eftersom syftet med de tidigare iteration-
erna var att implementera funktionalitet och information som behövde finnas i 
systemet för att delmålen för iteration 3 skulle vara möjliga att genomföra. Delmå-
len för iteration 3 var betydligt färre jämfört med de tidigare iterationerna. Däre-
mot var dessa två delmål mer omfattande och komplexa än tidigare iterationer, 
vilket är förklaringen till delmålens låga antal. 

 

4.5.2 Databasstrukturering 

ER-modell 

Figur 26 visar en ER-modell över databasstrukturen för iteration 3. Eftersom ite-
rationen enbart medförde en ny tabell i databasen visar även figuren de tabeller 
som den nya tabellen tilldelades relationer till för att underlätta förståelsen. Den 
tillagda tabellen användes till planeringsfunktionen för att lagra matchningen mel-
lan insatser i ärenden och medarbetare. Databasfasen för iteration 3 medförde 
även ett tillägg i tabellen ”Commission_Insets”. Tillägget var ett fält som gavs 
namnet ”isPlanned” och indikerar om insatsen, som bundits till ett ärende, har 
inkluderats i planeringen som skrivits till tabellen ”Planning”. 
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Figur 26 ER-modell över databasen för iteration 3 

 

De tillägg som tillfördes databasen under iteration 3 var för att göra planerings-
funktionen, som var ett av de två delmålen, möjlig att implementera. Det andra 
delmålet, att kunna generera en genomförandeplan, påverkade inte databasstruk-
turen eftersom framtagandet av en genomförendeplan handlade om en samman-
ställning av redan existerande information om vårdtagaren från databasen. 

 

4.5.3 Design och interface 

Genomförandeplan 

En genomförandeplan ska vara enkel att generara för de som arbetar i systemet, 
vilket påverkade placeringen av funktionen i systemet. Funktionaliteten att gene-
rera en genomförandeplan placerades som en ny flik i undersidan för ärenden, 
vilket visas i figur 27. Detta eftersom funktionen blir lättillgänglig via flikarna och 
att genomförandeplanen logiskt hör ihop med respektive ärende i systemet. 

 

 

Figur 27 Flik för genomförandeplan 
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Funktionen skapar en PDF-fil, i vilken sammanfattande data och information för 
vårdtagaren och dess ärende sammanslås. Användaren klickar endast på en länk 
för att skapa denna fil och blir direkt tillfrågad om den vill spara PDF-filen på sin 
dator. Dessutom är namnet på filen som skapas vårdtagarens för- och efternamn 
följt av dagens datum. Ansträngningen för att generara en genomförandeplan, vil-
ket är en vanligt förekommande uppgift i systemet, minimerades till enbart några 
musklick från systemets startsida. 

Ett exempel på en genomförandeplan finns att beskåda i bilaga 5. 

 

Planeringssidan 

Då planeringsfunktionen var mer omfattande än genomförandeplanen gavs plane-
ringsfunktionen en egen sida i systemet. Denna sida strukturerades med hjälp av 
flikar, i dagsläget två stycken, för att göra sidan lättnavigerad och överblickbar. 
Under den första fliken kan användaren se en kalender, som visar planerade insat-
ser och visas i figur 28, och på den andra fliken kan användaren starta planerings-
algoritmen. 

 

 

Figur 28 Kalender som visar planering 

 

Kalenderplugin 

För att visa de utplanerade insatserna på ett bra sätt användes jQuery-pluginet 
”Fullcalendar”, vilket är ett plugin för att visa en kalender. Pluginet har öppen 
källkod och är licenserat under en MIT-licens [18]. Detta plugin valdes att använda 
i systemet eftersom det hade öppen källkod, vilket innebär att det var möjligt att 
skräddarsy utseendet och funktionaliteten av pluginet för att passa systemets be-
hov. Ytterligare en påverkande faktor var att Fullcalendar använts av Verendus 
systemutvecklare i andra system. Dessutom omfattar Fullcalendar funktionalitet 
som kan användas vid vidareutveckling av systemets planeringskalender. 
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Som nämnt i föregående stycke skräddarsyddes kalenderns utseende och funkt-
ionalitet. Ett exempel på det syns i figur 28. Som standard har inte Fullcalendar 
det utseende som visas i figuren, utan ser mer ut som en ordinär kalender. Ef-
tersom antalet medarbetare kan tänkas bli relativt högt lades kalendern horisontellt 
för att göra det mer överskådligt även med ett växande antal medarbetare. Ännu 
ett exempel är att vid första implementationen var all text i kalendern på engelska, 
vilket innebar att text i källkoden överskrevs med bestämda språkvariabler från 
PHP-kod från CodeIgniter. 

Ovanför kalendern finns en huvudrad med knappar och datumvisning, som synes 
i figur 28. Pilknapparna låter användaren navigera framåt och bakåt mellan datum, 
och ”Idag”-knappen aktiveras då användaren inte står på dagens datum. Vid klick 
går kalendern tillbaka till dagens datum. Detta gör att kalendern är enkel att navi-
gera i och dessutom enkel att överskåda. Kalendern fortsätter till klockan 22:00 på 
x-axeln även om figur 28 bara visar till 09:00. 

För att förenkla överblicken ännu mer lades en hover-funktionalitet på kalender-
händelserna till, se figur 29. När användaren placerar musen på en händelse i ka-
lendern aktiveras denna utökade händelseruta och visar ytterligare information. 

 

 

Figur 29 Hover i kalendern 

 

Användarvänlighet 

Under arbetet med designfasen av iteration 3 kunde planeringfunktionen och ka-
lenderns användarvänlighet fokuseras eftersom iteration 3 inte omfattade fler in-
terface. Som illustrerades i figur 28 strukturerades även sidan för planeringen i 
systemet med hjälp av flikar. Detta för att separera utförandet av planeringen och 
kalendern. Vidare strukturerades kalendern horisontellt för att underlätta över-
blicken av medarbetarna och planerade insatser. 

Användarens uppmärksamhet dras inte bort från kalendern då den är placerad på 
sådant vis att den upptar hela systemsidan. Dessutom är kalendern det enda som 
placerades under kalenderfliken, vilket även det påverkar uppmärksamheten. 

Då samtliga medarbetare presenteras samtidigt i kalendern behöver användaren 
inte minnas medarbetarens insatser, jämfört med om kalendern hade presenterat 
respektive medarbetares planering var för sig. 
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4.5.4 Implementering 

Planering 

Då de avgränsningar som sattes upp i inledningen av examensarbetet reglerade hur 
långt planeringsfunktionen skulle utvecklas skapades ingen fullständig planerings-
funktion. Däremot har en första version, som är möjlig att vidareutveckla, tagits 
fram. 

Planeringsfunktionens uppgift är att finna en lämplig medarbetare till respektive 
insats som bundits till något av de ärenden som existerar i systemet – om det är 
möjligt. Nedan listas de faktorer som planeringsalgoritmen tar hänsyn till i skri-
vande stund. 

 Om delegeringskrav, kan vara flera, existerar för insatsen i fråga väljs end-
ast medarbetare som uppfyller samtliga delegeringskrav ut. 

 Endast medarbetare vars språk matchar minst ett av vårdtagarens språk 
väljs ut. 

 Om en vårdtagare har en eller flera kontaktpersoner väljs dessa kontaktper-
soner ut i första hand. 

 Om en medarbetare har en kolliderande insats planerad ska medarbetaren 
inte väljas ut. 

 

Planeringsalgoritm 

Planeringsalgoritmen skapar ett objekt för varje ärende i vilket grundläggande in-
formation om ärendet sparas, så som startdatum, patientID, eventuella kontakt-
personer och dylikt. 

Därefter skapas ett objekt för varje insats som ingår i ärendet med grundläggande 
information. I samma objekt läggs sedan delegeringskrav och språkkrav in. Sedan 
läggs hela insatsobjektet in i arrayer i respektive ärendeobjekt. 

Algoritmen skapar sedan ett objekt för varje anställd, där det sparas vilka delege-
ringar och språk den anställde har, samt vilka tider den anställde är planerad för. 

Detta gör det sedan enkelt för algoritmen att skapa en planering utifrån vilka an-
ställda som uppnår kraven för insatser, när den anställde är ledig, och så vidare. 

Planeringsalgoritmer matchar en och endast en medarbetare till varje enskild in-
sats. De medarbetare som är kontaktpersoner för vårdtagaren som insatser tillhör 
kommer att väljas först av algoritmen förutsatt att de är tillgängliga och uppfyller 
kraven för insatsen. 

Pseudokod för planeringsalgoritmen visas i figur 30. 
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Figur 30 Pseudokod för systemets planeringsfunktion 

 

Data till kalendern 

För att kalendern ska fungera behöver den bli tilldelad data från databasen. Både 
medarbetare och planerade insatser behöver hämtas, men i denna rapport visas 
endast hur medarbetare hämtas och visas i kalendern. Detta utfördes i samspel 
mellan modellen, kontrollen och vyn för planeringssidan i systemet. Först pro-
grammerades en PHP-funktion i modellen som läste medarbetare från databasen. 
Koden för detta databasanrop visas i figur 31. 

 



Resultat och analys  

47 

 

Figur 31 Databasanrop för att hämta medarbetare till kalendern 

 

Funktionen i figuren ovan hämtar enbart de medarbetare som är aktiva, vilket i 
sammanhanget innebär att deras ”active”-fält är satt till en etta. De aktiva medar-
betarna hämtas från databasen. Därefter utförs en loop, i vilken de hämtade med-
arbetarnas information temporärt läggs in i en array. Denna array läggs sedan in i 
ytterligare en array, vilken är den array som modellen, efter loopens slut, returne-
rar till kontrollen. 

När kontrollen tar emot den information som modellen returnerade skriver kon-
trollen ut informationen, i JSON-format, för att göra den tillgänglig för vy-filen, 
som till sist ska visa informationen i kalendern. Denna process visas i figur 32. 

 

 

Figur 32 Kontrollen tilldelar vyn data 

 

Kalenderpluginet är utformat till att anropa kontrollen för att få information re-
turnerad när systemsidan som innehåller kalendern laddas. För att kalendern ska 
anropa kontrollen korrekt behövs sökvägen till funktionen i kontrollen som ska 
anropas initieras. Detta utfördes med hjälp av jQuery-kod som visas i figur 33. 
Figuren visar en nedkortad version av jQuery-funktionen som initierar kalendern. 
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Figur 33 jQuery-funktion som initierar kalendern 

 

Skapa PDF-dokument 

För att kunna generera ett PDF-dokument behövdes ett PHP-tillägg användas. 
Tillägget HTML2PDF valdes då det föreslogs av utvecklarna på Verendus. Som 
namnet avslöjar används tillägget för att skapa en PDF-fil utifrån uppsatt HTML-
kod, vilket gör genereringen av PDF-filen mycket likt skapandet av en systemsida 
innehållandes den information som ska visas i PDF-filen. 

Då en genomförandeplan genereras hämtas information från databasen för att 
skrivas till PDF-dokumentet. I vissa fall var informationen krypterad, vilket inne-
bar att den först behövde dekrypteras. Efter att informationen dekrypterats kan 
den användas till att skrivas till PDF-dokumentet. Informationen skrevs dock inte 
direkt till dokumentet, utan en PHP-variabel, ”$html”, tilldelades först all data 
som skulle skrivas till dokumentet, vilket demonstreras i figur 34. Figuren visar 
dock bara ett axplock av den information som skrevs till PDF-filen. 

 

 

Figur 34 Variabel med data till PDF-dokument 

 

Efter att variabeln blivit tilldelad all information användes ett anrop till 
HTML2PDF, vilket visas i figur 36. Figuren demonstrerar hur en PHP-fil från 
tillägget inkluderas i koden och ett antal inställningar ges. Därefter anropar koden 
funktionen ”WriteHTML”, vilket är anropet som skapar PDF-dokumentet utifrån 
variabeln som tilldelades data. Till sist ges PDF-dokumentet ett filnamn. 

 

 

Figur 35 Anrop till HTML2PDF 
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4.5.5 Test och utvärdering 

Testfall 

För att testa den funktionalitet som implementerats i systemet under iteration 3 
skrevs ett testfall [BILAGA 4]. För iteration 3 omfattade testfallet funktionen att 
generera en genomförandeplan, samt att kunna skapa en planering. Testfallet ge-
nomfördes med godkänt resultat. 

 

Utvärdering 

Under återkopplingen för iteration 3 blev uppdragsgivarna väldigt nöjda med det 
uppnådda resultatet. De hade dock synpunkter på planeringsfunktionen – att den 
inte tog hänsyn till allting som behövs. Dessa synpunkter ingick dock inte inom 
ramarna för examensarbetet, utan dokumenterades för eventuell vidareutveckling 
av systemet. 

 

4.6 Slutprodukt 

Under examensarbetet var kravspecifikationen utgångspunkten för respektive ite-
ration från metoden. Två andra aspekter som påverkade arbetet var användarvän-
ligheten och säkerheten, vilka berördes av arbetets frågeställningar. Genomgående 
har utformning av ett användarvänligt interface och implementering av säker 
PHP-kod eftersträvats. 

Resultatet blev en prototyp av ett webbaserat informationssystem, i vilket BCU 
kan hantera sina vårdtagare, medarbetare och ärenden på ett användarvänligt och 
säkert sätt. De kan även automatiskt skapa en planering för samtliga insatser som 
är inlagda i systemet. 

Känslig information som systemet lagrar i databasen är krypterad och åtkomsten 
av denna information är limiterad till behöriga personer via en inloggningsfunkt-
ion. Trafiken som skickas mellan klienten och servern vid arbete i systemet är 
även den, med hjälp av SSL, krypterad. Under implementeringen användes dessu-
tom CodeIgniters funktioner för att undvika IT-attacker, vilket ökar säkerheten av 
den känsliga informationen ytterligare. 
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5 Diskussion och slutsatser 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Syfte 

Examensarbetets syfte var brett eftersom det var beroende av tre olika parter; stu-
denterna, Verendus och BCU. Studenternas syfte var att erhålla erfarenhet och 
kunskap kring hur ett systemutvecklingsprojekt bedrivs, vilket blev fallet då upp-
draget var gediget och skarpt. Dessutom eftersträvade studenterna att utvecklas 
inom webbutveckling, vilket uppnåddes under samtliga iterationer av utveckling-
en. 

BCU:s syfte var att erhålla ett informationssystem som förenklar deras verksam-
het, vilket skulle ge ökad kvalitet av servicen som ges vårdtagarna. Verendus syfte 
var möjligheten att etablera sig inom ytterligare en bransch. Uppfyllandet av upp-
dragsgivarnas syfte påverkades av examensarbetets avgränsningar, vilka fastställde 
att en färdigutvecklad produkt inte skulle levereras inom examensarbetets tidsram. 

5.1.2 Frågeställningar 

Användarvänlighet 

I ett tidigt skede av examensarbete genomfördes litteraturstudier kring hur använ-
darvänlighet och kognitiva aspekter bör behandlas inom systemutveckling. Detta 
gav en bra utgångspunkt vid resonerandet kring hur vi skulle utveckla systemet 
samtidigt som vi tog hänsyn till dessa aspekter. 

Typografin i systemet har hållits simpel. Genomgående har mörkare nyanser av 
grått och svart använts som färg för text på en ljus, vit eller grå, bakgrund. Typ-
snitten i systemet valdes till Arial och Helvetica utan seriffer för löpande text och 
ett typsnitt som heter Rockwell valdes till rubrikerna. Textstorleken på rubrikerna 
är dessutom större, vilket tydligt, tillsammans med det annorlunda typsnittet, ur-
skiljer dem från övrig text. Ett annorlunda typsnitt och större text för rubriker kan 
även påverka användarens uppmärksamhet och resultera i att uppmärksamheten 
dras till rubriken vid en första anblick av systemsidan. 

I den första iterationen skapades navigeringen till systemet i form av två menyer; 
en huvudmeny och en toppmeny. Huvudmenyn gavs ikoner med olika färger för 
att göra de enkla att urskilja i systemet. En annan anledning till färgerna var en 
minnesaspekt, vilken dock är svår att mäta effekten av. Föreställningen var att an-
vändaren, efter att ha bekantat sig med systemet, skulle minnas var i systemet en 
särskild uppgift utförs beroende på färg. 
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Redan under den första iterationen av utvecklingsprocessen togs beslutet att flitigt 
använda jQuery-funktionalitet för att strukturera systemsidornas innehåll. Exem-
pel på detta har demonstrerats i föregående avsnitt. Vårt resonemang över att dela 
upp systemets olika sidor på klickbara rubriker var att användaren endast ska be-
höva se den information som för tillfället är relevant. En nackdel med detta är 
däremot om användaren vill se all information samtidigt. Denna måste då klicka 
för att visa samtliga delar av systemsidan, vilken då blir relativt lång. 

jQuery-funktionalitet användes även till popup-dialoger som mestadels av syste-
mets formulär placerades. Detta för att reducera antalet undersidor, vilket fören-
klar navigeringen i systemet eftersom ett lägre antal sidor försvårar det för använ-
daren att tappa bort sig.  

Arbetsmetoden för att strukturera, med hjälp av jQuery, systemet visade sig upp-
skattad hos uppdragsgivarna under återkopplingarna som utfördes vid varje iterat-
ions slut. De ansåg då struktureringen stilren och överblicken av systemsidorna 
blivit enkel. 

Säkerhet 

Litteraturstudier utfördes även kring informationssäkerhet eftersom även det om-
rådet berördes av examensarbetets frågeställningar. Under utvecklingen av syste-
met togs flera aspekter av säkerhet i beaktning och åtgärder vidtogs under utveckl-
ingsarbetet i en ansats att skapa ett säkert informationssystem. 

Under den första iterationen implementerades en lösning för skydd mot otillåten 
åtkomst genom en inloggningsfunktion och sessionshantering. Dessa två funkt-
ioner ökar tillsammans chansen att enbart behöriga personer har tillgång till sy-
stemet och dess information. Skydd mot otillåten åtkomst var viktig, och ett givet 
krav, eftersom den känsliga informationen finns i klartext, dekrypterad, inuti sy-
stemet. 

För att skydda känslig information ytterligare användes kryptering i två olika for-
mer. Dels är all känslig information i databasen krypterad, och dels är all trafik 
som skickas mellan klient och server vid arbete i systemet krypterat. Det sist-
nämnda är ett krav enligt PUL, vilket var anledningen till att SSL implementera-
des. Då studenterna inte hade implementerat SSL tidigare, och därför inte hade 
det i åtanke, var det under litteraturstudierna kravet upplystes. Dock implemente-
rades SSL utan användningen av ett certifikat, vilket innebär att det inte finns en 
tredje part som säkerställer att krypteringen utförts korrekt. Certifikatet införskaf-
fades inte under examensarbetet eftersom det, i samspråk med handledare och 
uppdragsgivare, inte ansågs nödvändigt på grund av priset. Dessutom påverkar 
inte bristen av certifikat krypteringens funktion. 

Utöver kryptering och skydd mot otillåten åtkomst användes CodeIgniters säker-
hetsfunktioner för att öka säkerheten av känslig information. Dessa säkerhets-
funktioner användes till att skydda mot exempelvis SQL-injection. Skydd mot 
SQL-injection i samband med en krypterad databas ger känslig information ett 
väldigt bra skydd. Detta eftersom en potentiell hackare först skulle behöva lyckas 
extrahera informationen från databasen och sedan dekryptera informationen, vil-
ket med skrivande stunds krypteringsmetoder inte kan utföras inom en rimlig tid. 
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En säkerhetsrisk som är svår att förhindra ur ett utvecklingsperspektiv är genom-
förandeplanen eftersom systemet har dekrypterat känslig information från databa-
sen för att generera genomförandeplanen. Ponera att en genomförandeplan gener-
eras och sedan tappas bort. Detta skulle innebära att känslig information om en 
vårdtagare finns i omlopp utanför den säkerhet som systemet erbjuder. En lösning 
är förslagsvis att minimera behovet av känslig information, såsom exempelvis 
namn, personnummer och adress, i genomförandeplanen. Trots att denna säker-
hetsrisk sågs under utvecklingen av funktionen att kunna generara en genomfö-
randeplan genomfördes den. Detta för att uppdragsgivarna ansåg det vara en vik-
tig funktion som systemet behövde. 

I ett tidigt skede av examensarbetare var studenterna skeptiska till hur väl fråge-
ställningen gällande informationssäkerhet skulle kunna besvaras då det området 
kändes omfattande. Under respektive iteration implementerades dock säkerheten 
till systemet stegvis, vilket resulterade i att den känsliga informationens säkerhet 
ökade per iteration. 

Stödjande av BCU:s verksamhet 

BCU:s syfte med examensarbetet var att erhålla ett informationssystem som skulle 
förenkla deras verksamhet. Detta har uppnåtts utifrån avgränsningarna. Examens-
arbetet har resulterat i en körbar prototyp för administratörernas del av systemet. I 
prototypen är det möjligt för administratörerna att hantera medarbetare, vårdta-
gare och ärenden.  

Det är dessutom möjligt att skapa en planering via den planeringsfunktion som 
utvecklats under examensarbetet. Resonemanget kring stödjandet av BCU:s verk-
samhet kan appliceras på systemet även om systemet inte är en färdig produkt. Vid 
examensarbetets start var planeringen det största problemet då den utfördes ma-
nuellt. Den tid som då lades på att manuellt planera samtliga ärenden och dess 
insatser har nu reducerats till ett knapptryck.  

Denna planering är dock inte redo att användas skarpt i verksamheten eftersom 
systemets planeringsfunktion i skrivande stund är en första, körbar version. Dess-
utom kräver planeringsfunktionen att det finns data i systemet att utföra plane-
ringen med, vilket behöver läggas in av administratörer. Tiden det tar att lägga in 
medarbetare, vårdtagare och skapa ärenden för dessa vårdtagare är däremot för-
sumbar i relation till den tid det tar att utföra verksamhetens planering manuellt. 

Resultat 

Inför examensarbetet var studenterna självkritiska, då uppdraget kändes för svårt. 
Dels för att uppgiften kändes för omfattande, och dels för att studenterna tidigare 
inte använt CodeIgniter. Genom ett gediget stöd från uppdragsgivarna försvann 
denna osäkerhet vid ingången av utvecklingsarbetets första iteration. 
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Efter den tredje och sista iterationen av utvecklingsarbetet hade studenterna im-
plementerat den funktionalitet som specificerats i kravspecifikationen i relation till 
examensarbetets avgränsningar. Vidare hade denna funktionalitet implementerats 
med uppskattade, användarvänliga interface och fokus på känslig informations 
säkerhet. Detta resulterade i att studenterna ansåg examensarbetets resultat vara 
betydligt bättre än de trodde vid arbetets start. 

Även uppdragsgivarna var tillfreds med examensarbetets resultat. Detta var även 
tydligt under återkopplingarna som skedde i slutskedet av samtliga utvecklingsite-
rationer. Uppdragsgivarna var genomgående aktiva och engagerade i examensar-
betet och hade ofta synpunkter och förslag på hur systemet kunde förbättras, vil-
ket var väldigt positivt. 

 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Metodval 

Examensarbetets metod togs fram av studenterna utifrån de förutsättningar de såg 
för projektet, med utgångspunkt i kravspecifikationen och aktuell bransch. Fram-
tagningen av metoden gjordes även i samspråk med uppdragsgivarna som före-
språkade en iterativ arbetsprocess. Då hemtjänstbranschen var ny och främmande 
för studenterna startades arbetsprocessen med en analysfas, i vilken studenterna 
analyserade BCU:s behov och branschspecifika termer. Analysfasen visade sig vara 
ytterst viktig för examensarbetet då stor del av systemet behandlade dessa termer. 
Under analysfasen lärde sig även studenterna att använda CodeIgniter, vilket var 
ramverket som Verendus rekommenderade. 

Arbetsmetodens utvecklingsdel delades upp i fyra faser; databasstrukturering, de-
sign och interface, implementering och test och värdering. Faserna utfördes i 
nämnd ordning. Detta eftersom det ansågs lämpligt att först strukturera en data-
bas, sedan skapa ett interface som behandlar data till och från databasen, sedan 
skriva programkod för detta interface och avslutningsvis testa och utvärdera resul-
tatet. Utvecklingsmetoder som inte är iterativa hade inte lämpat sig i projektet, då 
dessa metoder inte är feltoleranta, vilket innebär att ett logiskt fel i exempelvis da-
tabasen kan bli väldigt kostsamt att korrigera. Detta var ytterligare en anledning till 
att en iterativ arbetsprocess användes i examensarbetet. 

 

5.2.2 Metodvalets effekt  

Vald metod hade stor inverkan på examensarbetets syfte och frågeställningar. 
Utan den inledande analysfasen hade inte studenterna besuttit den kunskap som 
krävdes för att genomföra utvecklingsarbetet. Studenterna hade samtliga fråge-
ställningar i åtanke under respektive iteration eftersom alla frågeställningar direkt 
kunde appliceras på utvecklingen av systemet. 
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Genom den återkommande utvärderingsfasen fick uppdragsgivarna ge sina syn-
punkter och förslag vid ett flertal tillfällen under utvecklingsarbetet, vilket ledde till 
ökad kvalitet av det levererade resultatet. Vidare kunde uppdragsgivarna påpeka 
saker som studenterna förbisett under utvecklingsarbetet, vilket bidrog till ett mer 
komplett resultat för iterationerna. En tidigt upptäckt miss är dessutom mindre 
kostsam att korrigera jämfört med en miss som upptäckts flera iterationer senare. 

Att uppdragsgivarna aktivt kunde utvärdera varje iterations resultat gynnade även 
frågeställningen gällande stödjande av BCU:s verksamhet. Detta eftersom en av 
uppdragsgivarna representerade BCU och därmed hade stor insikt och kunskap 
kring BCU:s behov. 

Metoden var passande i samband med projektets kravspecifikation eftersom krav 
från kravspecifikationen valdes till delmål inför varje ny iteration. På så sätt kunde 
kraven, och dess funktionalitet, implementeras i systemet i ett relevant samman-
hang. Krav som tillhörde samma del av systemet, exempelvis medarbetare, valdes 
till delmål för samma iteration. Uppdelningen i delmål gjorde det även möjligt att 
implementera kraven i logisk ordning. Exempelvis behövde vårdtagare och ärende 
finnas i systemet för att kunna generera en genomförandeplan, vilket innebar att 
funktionen att generera en genomförandeplan valdes som delmål för den sista 
iterationen. 

5.2.3 Utvärdering av metodvalet 

Efter att ha arbetet enligt metoden genom hela examensarbetet ansåg studenterna 
att den fungerat på ett mycket bra sätt. Metodens upplägg följdes i samtliga iterat-
ioner, vilket är en anledning till att ett lyckat resultat uppnåddes inom tidsramarna 
för projektet. Att metoden följdes gav dessutom utvecklingsarbetet en struktur 
som gjorde det möjligt för studenterna att alltid veta vilket nästa steg i arbetspro-
cessen borde vara.  

Den framtagna metoden styrde inte hur mycket tid som skulle läggas på respektive 
fas i en iteration, vilket möjligtvis var metodens största nackdel. Detta märktes 
genom att studenterna tenderade att lägga mer tid på implementeringsfasen än 
övriga faser. En möjlig anledning till detta är dock att implementeringsfasen helt 
enkelt krävde mer arbetstid eftersom dess omfattning var bredare då den bestod 
av programmering. Ytterligare en anledning är att eventuella designfel i exempelvis 
databasstrukturen ofta upptäcktes i implementeringsfasen, då programkoden 
skulle skrivas, vilket ledde till att iterationen fick återgå till databasfasen. Ännu en 
anledning till att implementeringsfasen var den mest tidskrävande fasen är att stu-
denterna ville skriva så effektiv och bra kod som möjligt, vilket resulterade i att 
flera tillvägagångssätt prövades innan ett av dem fastställdes som implementation. 
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Studenterna ansåg stundtals fasen som behandlade databasstruktureringen pro-
blematisk då dialogen med uppdragsgivarna var svår vad gällde databasen. Detta 
berodde troligtvis på uppdragsgivarna inte resonerade som systemutvecklare. Utan 
ett utvecklingsresonemang är det svårt att förstå databasens syfte, vilket gjorde det 
svårt för uppdragsgivarna att svara på studenternas konkreta frågor om vilka tabel-
ler och fält som databasen behövde innehålla. Detta ledde till att studenterna ak-
tivt fick tolka BCU:s verksamhet för att se behoven och applicera dem på databas-
strukturen. En positiv sida med detta var att studenternas förståelse för hem-
tjänstbranschen ökade markant, vilket definitivt är att föredra då system åt en spe-
cifik bransch utvecklas. Uppdragsgivarna bidrog dock med svaren på databas-
strukturen under återkopplingarna eftersom de då kunde se systemet i sin helhet, 
med interface och funktionalitet, vilket gjorde det enklare för dem att se om någon 
information från databasen saknades eller var överflödig. 

Då metoden som utvecklingsarbetet i examensarbetet följde inte var en etablerad 
systemutvecklingsmodell, utan snarare en egenanpassad version utifrån projektets 
behov, var det intressant att se den i ett skarpt läge. Metoden togs fram i samspråk 
med uppdragsgivarna, vilka ansåg metodens samtliga faser vara relevanta. Vidare 
bedömde de återkopplingsfasen som vital för projektet eftersom det var i denna 
fas som de hade möjligheten att undersöka om arbetets resultat var som önskat. 
Uppdragsgivarna uppskattade även att metoden var uppdelad i faser eftersom det 
gjorde det enklare för dem att skapa en insikt i och följa utvecklingsarbetet utan 
att besitta en egen förståelse för systemutveckling. Dessutom uppskattades att 
samtliga iterationer resulterade i en körbar prototyp, vilkens funktionalitet succe-
sivt byggdes i takt med utvecklingsarbetets fortskridning. 

Principen att dela upp projektets kravspecifikation i delmål inför varje iteration 
visade sig vara mycket effektiv. Denna uppdelning i samband med metodens tyd-
liga faser resulterade i ett välstrukturerat arbete. Studenterna kunde fokusera på 
enskilda delmål under arbetet istället för att försöka utveckla ett komplett system 
utifrån kravspecifikationen på en gång. Arbetet med delmålen bidrog dessutom till 
att implementeringsarbetet aldrig kändes överflödigt, som för mycket på en gång, 
eftersom delmålen hade delat upp arbetet i mindre bitar. 

 

5.3 Slutsatser och rekommendationer 

5.3.1 Slutsatser 

Examensarbetet har resulterat i en körbar prototyp av ett webbaserat informat-
ionssystem som kan komma att vidareutvecklas och senare användas för verksam-
het inom hemtjänstbranschen. 

En iterativ utvecklingsprocess, som den som användes under detta examensarbete, 
är en mycket bra arbetsmetod vad gäller systemutveckling. Det ger arbetet en bra 
struktur och arbetsuppgifter som kommer härnäst blir förutsägbara. Eventuella fel 
och misstag blir inte lika kostsamma att korrigera jämfört med icke iterativa ut-
vecklingsprocesser. 
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Ett användarvänligt interface kan utvecklas effektivt med hjälp av jQuery eftersom 
jQuery möjliggör funktionalitet för att strukturera systemsidor på ett bra sätt. Vi-
dare är sök- och sorterbara datatabeller ett mycket bra sätt att ge användaren en 
enkel överblick över informationen som tabellerna innehåller. Färgerna från sy-
stemets huvudmeny kan användas för att associera innehåll med systemets olika 
sidor. 

System som behandlar känslig information bör begränsa åtkomsten av denna in-
formation till enbart behöriga personer på ett bra sätt. Informationens säkerhet 
kan ökas genom att dels kryptera trafiken som går via systemet, och dels genom 
att kryptera informationen i databasen för att göra informationen oanvändbar utan 
systemets dekrypteringsfunktion. 

I BCU:s verksamhet kan arbetstid för arbetsuppgifter som tidigare utförts manu-
ellt reduceras genom användning av prototypen som examensarbetet resulterat i. 
Dock krävs vidareutveckling av systemet för att planeringsfunktionen ska bli op-
timal i en skarp verksamhet. 

5.3.2 Rekommendationer 

Då examensarbetet inte skulle resultera i en färdigutvecklad produkt har vi nedan-
stående förslag på funktionalitet till eventuell vidareutveckling. 

Systemet saknar för tillfället medarbetarnas del av systemet. Vid vidareutveckling 
bör en sådan del utvecklas. I denna del av systemet bör medarbetarna kunna se sitt 
schema, kommentera insatser, se meddelanden ifrån administratörer samt skriva 
meddelanden till administratörer. Dessa kommentarer och meddelanden ska sen 
kunna ses av administratörerna på administratörernas del av systemet. 

Planeringsalgoritmen kan vidareutvecklas. Algoritmen bör ta hänsyn till de olika 
medarbetarnas arbetstider så att medarbetarna kan jobba i olika skift. Algoritmen 
bör även ta in fler parametrar för att kunna generera en så bra planering som 
möjligt, så som restid mellan olika vårdtagare och flexibilitet för de olika 
insatserna. 

Kalendern i systemet behöver vidareutvecklas för att maximera 
användarvänligheten och dess syfte samt funktionalitet i systemet. Förslag på 
åtgärder är att göra händelserna i kalendern drag- och släppbara, vilket skulle 
innebära att en administratör kan modifiera den planering som föreslås av 
systemet utifrån verksamhetens specifika behov. 

Systemet bör kunna visa statistik över viktiga områden som exempelvis 
medarbetares arbetstider, vårdtagares insatser och dylikt. Detta i syfte att få 
företaget att effektivisera arbetet, vilket i slutändan handlar om kronor och ören. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Kravspecifikaction 

I systemet ska en administratör kunna … 

 … skapa, avaktivera och radera administratörer med tillhörande uppgifter 

och information 

 … skapa, ändra, avaktivera och radera medarbetare med tillhörande upp-

gifter och information 

 … skapa, ändra och radera vårdtagare med tillhörande uppgifter och in-

formation 

 … skapa, ändra, stänga och öppna ärenden 

 … skapa, ändra och radera insatser 

 … skapa och radera språk 

 … skapa och radera utbildningar 

 … skapa och radera delegeringar 

 … generera en genomförandeplan för vårdtagaren 

 … generera schemaläggning som inkluderar medarbetare och vårdtagare 

I systemet ska objektet vårdtagare kunna ha … 

 … allmän personinformation 

 … ett eller flera språk 

 … 0 eller flera kontaktpersoner (medarbetare) 

 … 0 eller flera anhöriga 

I systemet ska objektet administratör kunna ha … 

 … namn och kontaktuppgifter 

 … inloggningsuppgifter 

 … information om aktivitet 

I systemet ska objektet medarbetare kunna ha … 

 … allmän personinformation 

 … inloggningsuppgifter 

 … information om arbetstid (%) 

 … 0 eller flera delegeringar 

 … 0 eller flera utbildningar 

 … en eller flera språkkompetenser 

I systemet ska objektet ärende kunna ha … 

 … öppnandedatum 

 … stängandedatum 
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 … beslutsfattare 

 … information om beslut 

 … information om insatser 

 … information om delegeringskrav 

 … 1 vårdtagare 

I systemet ska objektet insats kunna ha … 

 … insatskod 

 … beskrivning 

I systemet ska … 

 … känslig information vara krypterad 
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8.2 Bilaga 2 Testfall iteration 1 

Under detta testfall är testaren inloggad som administratör. 

 

Krav som testas 

De krav som testades i detta testfall var de krav från kravspecifikationen som val-
des till delmål för iteration 1. 

I systemet ska en administratör kunna … 

 skapa, avaktivera och radera administratörer 

 skapa, ändra, avaktivera och radera medarbetare 

 skapa och radera delegeringar 

 skapa och radera språk 

 skapa och radera utbildningar 

 skapa och radera heltidsmått 

Även de krav som berör att binda delegeringar, språk, utbildningar eller heltids-
mått till en medarbetare testades under testfallet. Se bilaga 1 för att se kravspecifi-
kationen i sin helhet. 
 

Administratörkonton 

1. Logga in som befintlig administratör (konto 1) 

2. Lägg till en ny administratör (konto 2) 

3. Verifiera att det inte är möjligt att ange ett användarnamn som är upptaget 

4. Logga ut från konto 1 och verifiera att det är möjligt att logga in med 

konto 2 

5. Avaktivera konto 1 och verifiera att det inte längre är möjligt för konto 1 

att logga in 

6. Aktivera konto 1 igen och verifiera att det är möjligt att logga in igen 

7. Ta bort konto 1 och verifiera att det inte är möjligt att logga in 

Språk, delegeringar, utbildningar och heltidsmått 

1. Lägg till språken engelska, svenska och norska 

2. Lägg till delegeringen insulinspruta med 365 dagars giltighetstid 

3. Lägg till utbildningarna undersökterska och sjuksköterska 

4. Lägg till heltidsmåtten 37 respektive 40 timmar 

5. Verifiera att ovanstående inställningar har skapats 

6. Verifiera att det inte är möjligt att lägga till språk, delegeringar, utbildningar 
och heltidsmått som redan existerar i systemet 
 



Bilagor 

62 

Medarbetare 

1. Skapa en ny medarbetare 

2. Verifiera att det inte är möjligt att ange ogiltigt postnummer, telefonnum-

mer, mobilnummer eller E-mail 

3. Verifiera att det inte är möjligt att ange ett upptaget användarnamn 

4. Ge medarbetaren språken engelska och svenska 

5. Ge medarbetaren delegeringen insulinspruta 

6. Ge medarbetaren utbildningen sjuksköterska 

7. Ge medarbetaren heltidsmåttet 37 timmar 

8. Verifiera att inställningarna bundits till medarbetaren 

9. Ta bort de inställningar medarbetaren tilldelats i ovanstående punkter 

10. Ta bort medarbetaren och verifiera att denne inte längre syns i datatabellen 
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8.3 Bilaga 3 Testfall iteration 2 

Under detta testfall är testaren inloggad som administratör. 
 

Krav som testas 

De krav som testades i detta testfall var de krav från kravspecifikationen som val-
des till delmål för iteration 2. 

I systemet ska en administratör kunna … 

 … skapa, ändra och radera vårdtagare med tillhörande uppgifter och in-
formation 

 … skapa, ändra, stänga och öppna ärenden 

 … skapa, ändra och radera insatser 

Även de krav som berör vilken information vårdtagare och ärenden ska kunna ha 
testas. Se bilaga 1 för att se kravspecifikationen i sin helhet. 
 

Vårdtagare 

1. Lägg till en ny vårdtagare. Verifiera att systemet skickar användaren vidare 
till undersidan för den nya vårdtagaren. 

2. Lägg till språket svenska till vårdtagaren 

3. Lägg till en befintlig medarbetare som kontaktperson för vårdtagaren 

4. Lägg till en anhörig till vårdtagaren 

5. Redigera vårdtagarens personuppgifter och verifiera att de ändrats 

6. Visa vårdtagarens adress på kartan (kräver en riktig adress) 

7. Ta bort vårdtagaren 
 

Insatser 

1. Lägg till en insats och verifiera att den syns i datatabellen 

2. Redigera insatsens uppgifter och verifiera att de ändrats 

3. Verifiera att det inte är möjligt att ange en insatskod som är upptagen 

4. Ta bort insatsen 
 

Ärenden 

1. Skapa ett ärende och verifiera att systemet skickar användaren vidare till 
undersidan för det nya ärendet 

2. Verifiera att det inte är möjligt att välja en vårdtagare som redan är bunden 
till ett aktivt ärende när ärendet skapas 

3. Lägg till en insats på måndagen 
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4. Ta bort insatsen från måndagen 

5. Lägg till en insats på tisdagen 

6. Lägg till ett delegeringskrav för insatsen på tisdagen 

7. Fyll i ärendets information om beslut och verifiera att det sparats 

8. Ändra ärendets status till stängt och verifiera att det inte längre är möjligt 
att lägga till insatser 
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8.4 Bilaga 4 Testfall iteration 3 

Under detta testfall är testaren inloggad som administratör. 

 

Krav som testas 

De krav som testades i detta testfall var de krav från kravspecifikationen som val-
des till delmål för iteration 3. 

I systemet ska en administratör kunna … 

 … generera en genomförandeplan 

 … generera en schemaläggning som inkluderar vårdtagare och medarbetare 

 

Genomförandeplan 

 Generera en genomförandeplan 

 Verifiera att uppgifterna har blivit dekrypterade 

 Verifiera att uppgifterna är korrekta utifrån vilket ärende som genomföran-

deplanen genererades ifrån 

Planering 

 Skapa tre vårdtagare, tre medarbetare och ett ärende till respektive vårdta-

gare 

 Tilldela ärendet några insatser, likt testfall 2 

 Ställ in en kontaktperson (medarbetare) för en av de vårdtagare som skapa-

des ovan 

 Lägg till delegeringskrav för en insats för en annan vårdtagare än den med 

kontaktperson 

 Lägg till språket arabiska för både den sista vårdtagaren och medarbetaren 

 Generera planeringen och verifiera att respektive vårdtagares insatser blir 

bemannade av medarbetare som uppfyller kraven  
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8.5 Bilaga 5 Genomförandeplan 

 

 


