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Abstract 

The business system known as Pyramid does today not provide its user with a 
reasonable system regarding case management for support issues. The current 
system in place requires the customer to contact its provider via telephone to 
register new cases. In addition to this, current system doesn’t include any way for 
the user to view any of their current cases without contacting the provider. 

A solution to this issue is to migrate the current case management system from a 
telephone contact to a web based platform, where customers could easier access 
their current cases, but also directly through the website create new cases. This 
new system would reduce the time required to manually manage each individual 
case, for both customer and provider, resulting in an overall reduction in cost for 
both parties. 

The result is a system divided into two different sections, the first one is an API 
created in Pyramid that acts as a web service, and the second one a website which 
customers can connect to. The website will allow users to overview their current 
cases, but also the option to create new cases directly through the site. All the 
information used to the website is obtained through the web service inside 
Pyramid.  

Analyzing the final design of the system, the developers where able to conclude 
both positive and negative aspects of the systems’ final design. If the platform 
chosen was the optimal choice or not, and also what can be include if the system 
is further developed, will be discussed. 

The development process and the method used during development will also be 
analyzed and discussed, what positive and negative aspects that where 
encountered. In addition to this the cause and effect of a development team 
smaller than the suggested size will also be analyzed. Lastly an analysis of actions 
that could’ve been made in order to prevent certain issues from occurring will. 
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Sammanfattning 

Affärssystemet Pyramid använder sig av ett ärendehanteringssystem som 
involverar telefonkontakt mellan kund och kundsupport. Företaget Datakraft i 
Småland AB som är en leverantör av affärssystemet anser att detta är ett problem, 
då kund är tvungen att ringa till sin leverantör för att skapa supportärenden. Det 
nuvarande ärendehanteringssystemet innehåller även inte någon möjlighet för 
kund att själv kunna överblicka sina nuvarande supportärenden. 

En lösning på detta är att flytta hanteringen av supportärenden från 
telefonkontakt till en webbportal, där kunder ska kunna överblicka sina ärenden 
och även kunna skapa nya ärenden direkt via webben. Detta system kommer 
kunna minska den tid som går åt för såväl kund som leverantör för skapande och 
hantering av supportärenden. 

Resultatet är ett system uppdelat i två delar, ett API skapat i Pyramid som fungerar 
som en webbtjänst, och en webbsida som kund kan kontakta där kunds 
information visas. Genom samma webbsida kan kund även skapa nya ärenden.  

Systemets slutdesign kommer som helhet att analyseras och diskuteras av 
utvecklarna, vilka för- och nackdelar som systemet har, samt om det systemet som 
utvecklats är en optimal lösning på problemet eller ej. Hur olika förändringar och 
flytt av metoder skulle kunna förändra strukturen och funktionaliteten i systemet, 
samt även hur systemet skulle kunna vidareutvecklas, kommer att diskuteras. 

Utvecklingsprocessen och den metod som används kommer även den att 
analyseras, de positiva och negativa aspekter som uppstod. Samt innebörden av ett 
arbetsteam som inte låg inom ramen för rekommenderad storlek. Slutligen även 
en analys av hur man skulle kunna förebyggt de problem som uppstod.  

 

Nyckelord 

Pyramid, webbtjänst, webbsida, ärendehantering, systemutveckling, Scrum 
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 Inledning 1

Rapporten beskriver utvecklingen av ett system, vars uppdrag är att presentera 
information hämtat från affärssystemet Pyramid med hjälp av en webbtjänst. 
Pyramid är ett affärssystem som används av främst små- och medelstora företag. 
Pyramid är utvecklat av Unikum Datasystem AB och hanterar företagsinformation 
bland annat fakturor, lager, tidsrapportering och kassa. Pyramid distribueras av ett 
flertal leverantörer; en av dessa är Datakraft i Småland AB. Då kund upplever 
problem tar de kontakt med sin leverantör för support, och inte med skaparna 
Unikum.  

Det system som ska utvecklas är ett webbaserat ärendehanteringssystem där 
användaren ska kunna överblicka befintliga supportärenden, samt även kunna 
skapa nya ärenden direkt i webbportalen. Pyramid kommer att agera som databas 
till systemet och skiljer sig mycket från hur en traditionell databas kommunicerar. 
För att kommunikation ska kunna ske måste ett server-API skapas i affärssystemet 
som kan både lyssna och svara på inkommande frågor; en så kallad webbtjänst. 
Systemet utvecklas som en del i utbildning. 

Utöver systemutvecklingen ska även den arbetsmetod som används, Scrum, 
analyseras och utvärderas. Om metoden är en bra metod att använda vid 
utveckling av denna typ av system, samt om dess ramverk passar arbetsgrupper av 
denna typ.  

 Bakgrund och problembeskrivning 1.1

År 2010 använde omkring 6 000 företag affärssystemet Pyramid [1]. Pyramids 
nuvarande ärendehanteringssystem kräver idag att kund ringer till sin 
återförsäljares kundtjänst för att skapa eller överblicka ärenden; orsaken till denna 
telefonkontakt är att det inte finns någon standardiserad lösning. De ärenden som 
hanteras är supportärenden och lagras i återförsäljarens Pyramid. Detta innebär ett 
problem för återförsäljarna enligt Dario Kljajic som arbetar med kundsupport på 
företaget Datakraft AB, eftersom kunden inte har möjlighet att direkt själva kunna 
se de supportärenden som man har skapat hos sin återförsäljare.  

Dario Kljajic nämnde under intervju att den tid som går åt att skapa nya ärenden 
åt kund varierar, men att samtal som tar upp till 15 minuter inte är ovanliga. Det är 
15 minuter som inte bara går åt från kundtjänst, utan även för kunder som ska 
skapa nya ärenden. Ett ytterligare problem som det nuvarande systemet medför är 
att det inte tillhandahåller en lösning där kunden kan överblicka sina nuvarande 
ärenden själv. Den metod som finns innebär även den att kund måste ringa till 
leverantörens kundtjänst för att därefter kontrollera.  

Med hjälp av ett öppet API kan en sådan lösning utvecklas av tredje part. Om 
kunderna själva skulle ha möjlighet att skapa och överblicka ärenden via en 
webbportal skulle tid inte bara kunna sparas för leverantören utan även för kund. 
Syftet med arbetet är att dels utveckla denna webblösning där kund ska kunna 
skapa och överblicka sina egna ärenden, och dels påvisa en besparingsmöjlighet i 
form av tid för både leverantör och kund. 
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Att använda ett redan etablerat ärendehanteringssystem hade dock inte varit någon 
bra lösning, då detta medför att leverantör och i flera fall även kund tvingas att 
använda dubbla system.  

 Syfte och frågeställningar 1.2

Syftet är att skapa ett system som underlättar ärendehantering för kund, men även 
för kundtjänst. Systemet ska arbeta mot det nuvarande systemet, Pyramid, och då 
kunna visa ärenden från affärssystemet, men även ge kund en möjlighet att kunna 
skapa nya ärenden utan att behöva ringa till kundtjänst. Syftet med systemet är att 
reducera den nuvarande telefonkontakten som sker mellan kund och kundtjänst 
vid både skapande- och hantering av ärenden, samtidigt som man bibehåller 
samma höga kvalité som tidigare.  
 

Systemet ska vara en webbsida där information hämtad från Pyramid ska visas. 
Den information som ska användas på sidan hämtas genom ett server-API skapat 
i Pyramid. Uppdragsgivaren har i dagsläget inget liknande system i drift som utför 
detta arbete, de har heller inte någon kännedom om några konkurrenter som idag 
använder ett liknande system för hantering av ärenden direkt från Pyramid. 
Systemet ska utvecklas med ramverket Scrum, som efter projektet avslutas skall 
analyseras om dess innehåll och upplägg bidrar till ökad produktivitet och 
transparens för projekt av denna typ, det vill säga en liten och oerfaren 
projektgrupp. 

 Avgränsningar 1.3

Vid projektets början beslutades det vissa prioriteringar skulle göras, högst 
prioritet fick de punkter som uppdragsgivare efterfrågat, vilka var essentiella för 
systemets funktionalitet. Kravspecifikationen finns tillgänglig som bilaga 1. Kraven 
på systemet från uppdragsgivare kompletterades under arbetsgång med egna krav 
som ansågs lämpliga för systemet och dess funktionalitet. De kraven är följande: 

 Kollektiva ärenden för varje företag 
 Bifoga filer vid skapning av nya ärenden 
 Visa bilder associerade med ärenden 
 Stöd för mobila enheter 
 Klientbaserad huvudfunktionalitet 

Följande punkter valdes att inte ha med i systemet av olika anledningar vilka 
kommer att förklaras i resultat- och analysdelen av rapporten. 

 Ingen visning av bilder på varje ärende 
 Inte skapa ärenden direkt till Pyramid 
 Säkerhet 

För att dels vinna tid, samt underlätta utvecklingsfasen valdes att inte ta hänsyn till 
datasäkerheten. Att jobba med krypterad och hashad data hade försvårat 
kommunikationen mellan API och webbserver.  
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 Disposition 1.4

I kapitlet för teoretisk bakgrund presenteras de verktyg valts för att färdigställa 
projektet. I kapitlet beskrivs den arbetsmetod som används för att skapa systemet. 
Därefter ges läsaren en bättre insikt i hur de olika verktyg som använts under 
systemts utveckling fungerar. Resultatet som finns i kapitel fyra beskriver det 
slutgiltiga resultat som åstadkommits, som även är projektets slutprodukt. 

Nästkommande kapitel är en diskussion. I detta kapitel diskuterar och 
argumenterar författarna ifall den lösning som skapats är den mest optimala 
lösning för ändamålet eller inte. Kapitlet innehåller även en analys av vilka för och 
nackdelar den metod som använts som ramverk för utveckling var. Avslutningsvis 
presenteras slutsatserna för hela arbetet. 
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 Teoretisk bakgrund 2

Den teroretiska bakgrunden är uppdelad i två delar. Den första delen fokuserar på 
den agila arbetsmetoden Scrum, och innehåller en förklaring på hur Scrum 
fungerar samt viktiga moment och termer som ingår i Scrum. Den andra delen 
innehåller ord- och begreppförklaringar som använts vid utvecklingen av systemet.  

 Scrum 2.1

 Generellt 2.1.1

Scrum är ett ramverk som tillämpas vid utveckling av applikationer och system. 
Det är skapat för att främja kreativitet och innovativa lösningar. Detta uppnås 
genom att arbeta med endast mindre delar av projektet åt gången. Skaparna av 
Scrum hävdar att detta ger arbetsteamet en större möjlighet att skapa exakt vad 
som krävs, och inte mer därtill. Ett projekt som vid första anblick kan upplevas 
som omöjligt kan brytas ned till mer hanterbara och framförallt mer genomförbara 
beståndsdelar [2]. 
 
I Scrum-projekt finns det ett flertal roller som behöver fyllas, de olika rollerna är: 

 En produktägare avgör vad som ska göras under den nästkommande 
arbetsperioden. (En arbetsperiod kan vara allt från några få dagar upp till 
hela månader beroende på projektets storlek och komplexitet.) 

 Ett arbetsteam som är de som utför och bygger det som produktägaren sagt 
ska byggas.  

 En Scrum-mästare ansvarar för att arbetet fortskrider. Kan liknas vid en 
projektledare. 

 Scrumaktiviteter 2.1.2

Aktiviteterna är de olika delmoment som sker kontinuerligt under projektets gång. 

Sprintar 

Sprintar är själva hjärtat av Scrum, de representerar de mindre beståndsdelar som 
projektet brytits ned till. En Sprint kombineras med en tidsram som avgör hur 
lång tid arbetsteamet har på sig att helt färda sprinten.  
 
När en Sprint är igång finns det tre riktlinjer som alltid bör följas. 

 Det får inte ske några ändringar som riskerar att Sprintens mål ändras. 
 Kvalitén på produkten får ej minska. 
 Sprintens omfattning kan ändras under arbetets gång om både 

produktägaren om arbetsteamet anser detta vara lämpligt. 
 
Sprintar behandlas som individuella projekt med en kort livslängd. Vaje Sprint har 
sin egen definition om vad ska behövs göras och byggas. Den maximala 
livslängden som rekommenderas på en Sprint är en månad. Denna livslängd 
bestäms av ett flertal olika anledningar; en livslängd på mer än en månad kan öka 
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risken för att målet ändras eller misstolkas, komplexiteten kan öka. I slutändan om 
något skulle gått fel med Sprinten och dess slutresultat så förlorar man maximalt 
en månad av arbete [2].  

Sprintplanering 

Innan varje Sprint påbörjas, sker en Sprintplanering, där alla medlemmar i hela 
Scrumteamet (produktägare, arbetsteam samt Scrum-mästare) är närvarande. 
Målet med Sprintplaneringen är att efter avslutat möte kunna svara på följade 
frågor [2]. 
 

 Vad kan levereras i nästa Sprint? 
 Hur kommer arbetsflödet att se ut? 

Dagligt Scrummöte 

Ett dagligt Scrummöte är ett möte på runt 15 minuter, där varje person i 
arbetsteamet går tillsammans igenom vad som åstakommits sen det förra mötet, 
samt vad som ska utföras under de nästkommande 24 timmarna för att 
gemensamt komma ett steg närmare Sprintens mål. Det dagliga mötet hålls oftast 
vid samma tid och plats varje dag för att minska risken för missförstånd [2]. 

Sprintgranskning 

En Sprintgranskning är ungefär motsatsen till en Sprintplanering. Den sker i slutet 
av en Sprint där Scrum-teamet (produktägare, arbetsteamet samt Scrum-mästare) 
granskar Sprintens innehåll för att se om den uppfyller de mål som satts upp.  
 
Vanliga delar som tas upp på granskningen är: 

 Vilka delar av slutprodukten som är klara, samt vilka som inte är klara. 
 Vilka delar som gick bra under utvecklingen, samt vilka problem man 

stötte på och hur de i så fall skulle kunna lösas. 
 En eventuell demonstration av färdigt arbete genomförs. 
 En översyn av planering, budget, potentiell kapacitet samt marknadsvärde 

av den färdiga produkten kan förekomma. 
 
En Sprintgranskning resulterar ofta i en reviderad Produktbacklogg som kan 
användas vid framtida Sprintplaneringar [2]. 

 Scrumartefakter 2.1.3

Artefakterna är dokument som ger möjlighet i efterhand att kunna granska och 
överblicka projektets flöde. 

Produktbacklogg 

Produktbackloggen är en lista över allt som den slutgiltliga produkten kan tänkas 
innehålla. Produktägaren är ansvarig för Produktbackloggen, dess innehåll, 
relevans och tillänglighet. Alla delar / punkter i Produktbackloggen som blir 
färdiga under arbets gång kallas för inkrement. För att en del ska kunna klassas 
som ett inkrement måste den uppfylla de krav på kvalité och användbarhet som 
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specifierades på Sprintplaneringen. Delen ska vara fullt användbar, oavsett om den 
väljs att användas i slutprodukten eller ej. 
 
En Produktbacklogg blir aldrig färdig. Under de tidigaste stadierna i utvecklingen 
innehåller den endast de vitala delarna för produkten, för att de som arbetar med 
utvecklingen lätt ska kunna förstå hur slutmålet kan tänkas se ut. Loggen är 
dynamisk och utvecklas samt förbättras i takt med projektet. När som under 
projektets gång går det att sammanfatta hur mycket arbete som återstår samt vilket 
arbete som utförts [2].  

Sprintbacklogg 

Sprintbackloggen innehåller de punkter och delar från Produktbackloggen som 
ska skapas under den nuvarande Sprinten, samt en tydlig beskrivning på vad målet 
med Sprinten är. Sprintbackloggen är en uppskattning på vad arbetsteamet anser 
vara nödvändigt för att uppnå Sprintens mål [2].  

 Ordförklaringar 2.2

Nedan följer en handfull korta beskrivningar och ordförklaringar av de olika 
verktyg som används vid utvecklingen av systemet. 

 ASP.NET 2.2.1

ASP.NET är ett serverdrivet ramverk skapat för att utveckla dynamiska hemsidor. 
Det är utvecklat av Microsoft och är har egenskapen att kunna köra alla .NET 
språk. En sida byggd med ASP.NET består av två delar, en del som fungerar en 
som en HTML-sida där all design sker tillsammans med CSS, och den andra sidan 
ligger i bakgrunden och körs på servern. När serverfunktioner anropas efter det att 
sidan har laddats till klient måste sidan laddas om för att dessa funktioner skall 
träda i kraft. Till exempel om användaren klickar på en submit knapp i ett 
formulär. HTML-sidan i ASP.NET, likt andra HTML-sidor kan även den köra 
sina egna skript med till exempel JavaScript. Fördelen med detta är att webbsidan 
då inte behöver laddas om för att serverfunktioner ska behöva köras. [3] 

 Pyramid 2.2.2

Pyramid är ett affärssystem utvecklat av företaget Unikum. Systemet riktar sig 
främst mot små och medelstora företag och det eftersträvats att standardisera så 
mycket som möjligt, för att i sin tur ha möjlighet att ge ett så exakt pris som 
möjligt till kund[1]. Pyramid innehåller egna interna program som kalls för rutiner. 
Det finns även möjlighet till att göra egna anpassningar av rutiner och register i 
systemet i de fall det inte finns en standardiserad lösning av problemet. En egen 
anpassning görs genom Pyramids konsultstudio, vilket är Pyramids motsvarighet 
till Visual Studio för språk som C++ och C#. I studion kan man editera egna 
rutiner såväl som standardrutiner med möjligheten att skriva egen kod, kompilera 
den egna koden samt att lägga till knappar, textrutor, m.m.  
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Programmeringsspråket som används är Pyramids egna programmeringsspråk. 
För exempel på hur Pyramids konsultstudio ser ut, se Fig. 1. För att lagra data och 
information använder sig Pyramid av register som agerar som databasfiler, det 
finns två olika typer av register, indexregister och tabeller[4]. Pyramid användes år 
2010 av nästan 6 000 olika företag i över hela Sverige[1]. 
 

 
 
Figur 1. Exempel på konsultstudion med tillhörande Pyramid-kod 

 Webbtjänst 2.2.3

En webbtjänst är en applikation som gör det möjligt för två applikationer att 
kommunicera över internet, oavsett vilket programmeringsspråk applikationerna 
är skrivna i. I detta projekt kommer en webbtjänst att användas för att möjliggöra 
att kommunikation mellan Pyramid och webbserver fungerar. Webbtjänsten är 
skriven med Pyramids egna programmeringsspråk, och webbservern använder 
språket C#. Den applikation som frågar efter information kallas för service requester 
och applikationen som svarar på frågan kallas i sin tur för service provider. 
Kommunikationen mellan service requester och provider sker med hjälp av XML filer 
för att strukturera den data som skickas. [5]  
 
Microsoft definierar en webbtjänst såhär: [6] 
 

“Web services extend the World Wide Web infrastructure to provide the means 
for software to connect to other software applications. Applications access Web 
services via ubiquitous Web protocols and data formats such as HTTP, XML, 
and SOAP, with no need to worry about how each Web service is implemented. 
Web services combine the best aspects of component-based development and the 
Web, and are a cornerstone of the Microsoft .NET programming model.” 

 

 

 JavaScript 2.2.4

JavaScript är ett skriptspråk som idag stöds av många av de moderna webbläsarna. 
Språket körs lokalt på klienten, vilket innebär att man kan implementera 
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funktionalitet som körs direkt på hemsidan utan att den behöver laddas om. 
JavaScript används vanligtvis på HTML-sidor för att skapa funktionalitet på sidan 
som inte HTML kan utföra, detta kan till exempel vara att validera input för ett 
textfält eller automatisk uppdatering av olika element. JavaScript ger även 
möjlighet att kunna använda olika klassbibliotek som i sin tur ger möjlighet till 
bättre designlösningar på webbsidan. I detta projekt används ett klassbibliotek för 
att ge webbsidan en stiligare och mer interaktiv grafisk design. [7] 
 

 

 

 



Metod och genomförande  

12 

 

 Metod och genomförande 3

 Förstudie 3.1

Systemet som ska utvecklas består av två delar, en webbsida som visar 
information, och ett server-API i affärssystemet Pyramid som hanterar 
förfrågningar. En introduktionskurs för hur utveckling av rutiner sker i Pyramid 
tillhandahölls av uppdragsgivaren Datakraft i Småland AB. Kursen använde 
handböcker för hur Pyramid fungerar, samt en mer specificerad handbok som 
innehöll hur skapande av API görs i Pyramid. 
Efter avslutad kurs kunde en tidig skiss av hur ärendehanteringssystemets 
arbetsprocess utformas samt vilka funktioner de olika delarna i systemet skulle 
innehålla. En prioritetslista skapades där systemets mest vitala delar hade högst 
prioritet. Anledningen var att flera delar av systemet bygger på att andra delar 
måste vara fungerande.  
 

Prioritetslistan såg ut som följande: 

 Skapa API i Pyramid 

 Skapa webbsida i ASP.NET 

 Övrig funktionalitet på webbsida 

 Grafisk design 
 

En backlogg av systemets innehåll och funktioner skapades även, i detta tidiga 
skede. Nedan finns ett utdrag ur hur en tidig version av produktbackloggen såg ut: 
 

Webbportal 

 Visa ärenden 

 Skapa ärenden 

 Inloggningssekvens 

 Filtrering och sortering 
Pyramid API 

 Validera inloggning 

 Returnera ärenden 
 

Webbportalen är den del av systemet som kunden kommer att vara i direkt 
kontakt med. Enligt krav från uppdragsgivare, skulle denna del av systemet vara 
en ASP.NET applikation, då detta rekommenderades i handboken om Pyramid. 
 

 Arbetsprocess 3.2
Sprintarnas livslängd sattes till en arbetsveckas tid, och en tidig skiss på de olika 
sprintarnas upplägg och innehåll skapades på den första Sprintplaneringen med 
prioritetslistan som grund. Backloggen kompletterades och fick flera nya punkter.  
De Sprintar som sattes upp var följande: 
 

1. Skapa arbetsmiljö 
o IIS, Pyramidtjänst, VisualStudio 
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2. Skapa webbtjänst 
3. Ta emot och visa data från webbtjänst på webbsida 

o XML 
4. Tillämpa data från webbtjänst 

o Sortering, filtrering, sök 
5. Övriga funktioner 
6. Förbättra utseende och grafisk design 
7. Övrig funktionalitet 
8. Testning 
9. Sluttouch 

 

Därefter påbörjades arbetet enligt den planering och de Sprintar som sattes upp.  
 

Sprint nummer två innehöll skapandet av webbtjänsten, det API som skulle 
användas för att hämta data och information från Pyramid och därefter skicka det 
till webbsidan. Under denna sprint uppstod det problem som grundade sig i att 
Scrum inte var anpassat för grupper av denna storlek. 

Skapandet av webbsidan påbörjades i Sprint 3 med att skapa funktioner som kan 
ta emot och hantera information från den webbtjänst som skapats. Därefter 
byggdes och formaterades hanteringen av informationen kring denna 
grundfunktion i nästkommande sprint. Resultatet blev två webbsidor, en som 
hanterar användarinloggning, kallad indexsidan, och en hanterar visning och 
hantering av information, kallad huvudsidan. Funktionalitet som sortering och 
filtrering samt övriga funktioner implementerades därefter succesivt på 
huvudsidan i nästkommande Sprint.  

 

Sprint nummer fem “Övriga funktioner” var tänkt som den Sprint där 
funktionalitet som blivit tillagt i produktbackloggen skulle implementeras i 
systemet. Funktioner som bland annat bläddring och att kunna visa samt dölja 
information implementerades i detta skede.  
 

Nästa sprint var grafisk design och uppdragsgivaren hade bara en önskan gällande 
den grafiska designen på webbsidan, att dess grunddesign skulle vara lik deras 
egen hemsida. Sidans grafiska design delades in i två delar, en för vanliga datorer 
och en mobilversion. Slutversionen inkluderar ett eget utseende för mobila 
enheter som kompenserar för den mindre skärm som mobila enheter har.  
 

Sprint sju hanterade implementation av funktioner som uppstog under 
utvecklingen av det grafiska utseendet. Målet var att under denna sprint göra 
färdigt alla punkter och delar i produktbackloggen. 
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 Resultat och analys 4

Resultatet kommer att vara uppdelat i två olika delar. Den första delen innehåller 
beskrivningar och förklaring kring systemets olika delar, webbtjänsten, huvudsidan 
och indexsidan. Den andra delen av resultatet kommer innehålla en analys av 
systemets olika funktioner och användningsområden. 

 Webbtjänsten 4.1

Webbtjänsten är kärnan av systemet, och är det API som skapats i Pyramid. Dess 
uppgift är att agera som en länk mellan webbsidan och Pyramid. Tjänsten är en 
egenskapad rutin i Pyramid och agerar som en service provider, vilket gör det möjligt 
att förse webbsidan som är service requester att ta del av den information som finns i 
Pyramid. Webbtjänsten innehåller två funktioner, hantering av autentisering och 
auktorisering samt returnera ärenden. Dessa funktioner är designade att anropas 
utanför Pyramid av webbsidan.  

 Funktioner 4.1.1

Hantering av autentisering och auktorisering 

Funktionen som hanterar autentisering och auktorisering har som huvuduppgift i 
systemet att kontrollera om en användare har tillgång till systemet. Detta görs 
genom att matcha inkommande data mot ett index-register i Pyramid. Detta 
index-register är uppbyggt av användares användarnamn och lösenord. Om en 
matchning hittas i detta index-register, returnerar funktionen nödvändig 
information till användarens klient. Om ingen matchning hittas, returnerar 
funktionen ett standardvärde som webbsidan tolkar. 
 
Denna funktion förser systemet med nödvändig auktorisering, vilket krävs för att 
systemet ska kunna avgöra vilken användarinformation som ska laddas in till 
huvudsidan. Den anropas från indexsidan i systemet. 

Returnera ärenden 

Funktionen som returnerar ärenden fungerar på ett liknande sätt som 
autentiseringen, den använder inkommande data för att hämta och läsa 
information i Pyramid. Funktionen är en mycket viktig grundpelare till hela 
systemet, och utan denna funktion hade inte systemet fungerat alls.  
 
Även denna funktion arbetar mot ett index-register i Pyramid, där användarens 
uppgifter matchas. Vid matchning påbörjas en loop som hittar och läser alla 
ärenden i databasen tillhörande det företag användaren är kopplad mot. Varje 
ärende läses av individuellt och nödvändig data skrivs till svarsfilen, exempel på 
information som hämtas är; ärendets titel, dess beskrivning, vilket datum ärendet 
blev registrerat på, m.m. Ett ärendes beskrivning lagras i databasen som ett 
HTML-dokument, vilket gör det möjligt att även bibehålla formatering på text 
utanför Pyramid. Detta gör det möjligt att använda punktlistor, rubriker och 
annan vanlig textformattering utan att något går förlorat utanför Pyramid. Det 
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svar som webbtjänsten skickar tillbaka tolkas som en lista av ärenden av 
mottagaren och kan användas som en vanlig variabel på webbsidan.  

 

 Indexsidan 4.2

Indexsidan är den första delen av systemet som användaren kommer i kontakt 
med. Syftet med sidan är att bistå med en inloggningssekvens. Detta görs genom 
att ett användarnamn och lösenord skickas från ett formulär som användaren 
fyller i, till Pyramid för validering. Om matchning av användarnamn och lösenord 
hittas i Pyramid, returneras nödvändig information för systemet tillbaka till 
indexsidan. Nedanstående figur visar utseende av indexsidan.   
 

 
Figur 2. Indexsidan 

 Funktion 4.2.1

Inloggningssekvensen går genom ett flertal olika steg, det första steget är att kolla 
att användaren inte har skrivit in några skadliga tecken i inmatningsfälten. Om 
systemet upptäcker att felaktiga tecken finns i fälten kommer den att neka 
åtkomst. Nästa steg är att formatera data så att det som ska skickas kan matchas 
mot ett index i Pyramid. Det index i Pyramid som används är 30 tecken långt och 
kräver en input av samma längd för att matchning ska kunna ske på ett korrekt 
sätt. Det sista steget är för webbsidan att koppla upp sig mot webbtjänsten och 
validera data med hjälp av webbtjänstens funktion för autentisering och auktorisering. 
Om en matchning påträffas kommer webbtjänsten att returnera nödvändig 
information. Webbsidan skapar därefter en kaka innehållande användarens 
uppgifter och kommer därefter att skicka användaren vidare till huvudsidan, 
tillsammans med den nödvändiga information som tillhandahölls av webbtjänsten. 
Om ingen matchning däremot hittas i Pyramid så kommer webbsidan att neka 
åtkomst till huvudsidan för användaren. 
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 Huvudsidan 4.3

Huvudsidan är den del av systemet som användaren kommer att vara i kontakt 
med till största del. Dess uppgift är att presentera samt skapa nya ärenden. 
Huvudsidan består av två delar, en serversida som innehåller ASP.NET-
funktioner, och en klientsida som innehåller JavaScript-funktioner. ASP.NET-
funktioner är designade att bara utföras en gång per sidladdning, och JavaScript-
funktionerna är designade att kunna köras utan att behöva ladda om sidan. 
Funktioner såsom filtrering, sökning och sortering av ärenden sker med 
JavaScript-funktioner, och funktionalitet som inladdning av information samt 
skapande av nya ärenden sker i med ASP.NET-funktioner. I figuren nedan visas 
utseendet på huvudsidan innehållande testdata. Sidan består av två huvuddelar; en 
meny innehållande filtrering och sökning som kan ses på den vänstra sidan av 
figuren, samt datapresentationen som kan ses på högersidan. 

 
Figur 3. Huvudsidan med exempeldata 

 Funktioner 4.3.1

Ladda data från Pyramid 

När sidan laddas körs en ASP.NET-funktion, som har som uppgift att hämta 
information från Pyramid, med hjälp av webbtjänsten, beroende på vilken 
användare som är inloggad. Efter att data har laddats till ASP.NET-sidan sker en 
formatering på utvalda textstycken. Detta görs för att en del av den information 
som skickas i varje ärende måste formateras innan den kan visas på sidan. Ett 
ärendes beskrivning skickas i form av ett HTML-formulär från Pyramid. Detta 
görs för att textformatering ska kunna bevaras, såsom punktlistor och kursiv text. 
Pyramid skickar hela beskrivningen i en komplett HTML-sida, vilket inkluderar att 
start-, header- samt bodytagg finns i dokumentet. För att webbsidan ska kunna 
visa innehållet i beskrivningen utan att riskera att en felaktig formatering av sidan 
uppstår måste dessa delar tas bort. Efter det att alla beskrivningar har blivit 
korrekt formaterade skickar ASP.NET all data till JavaScript på klientsidan, för att 
visningen ska kunna ske. Anledningarna till att webbtjänsten kontaktas från 
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ASP.NET och sen att resultatet skickas till JavaScipt är för att dölja webbtjänsten, 
samt för att hanteringen av data ska kunna ske utan att riskera att fel uppstår då 
sidan läser in beskrivningen.  

Visning av ärenden 

Visning av ärenden är en funktion som sker på klientsidan (JavaScript) och 
hanterar visning av ärenden. Vid körning stegar funktionen igenom alla ärenden 
och kollar individuellt om ärendet matchar de inställningar som användaren har 
valt. Om ett ärende matchar inställningarna skrivs det till en ny lista som håller i 
alla matchande ärenden. Nästa steg är utskrift till skärm. Istället för att skriva ut 
alla passade ärenden används sidnumrering, vilket gör att bara 10 ärenden åt 
gången kommer att visas på skärmen, och användaren kan själv bläddra mellan 
sidorna. Det sista steget som sker i funktionen för visning av ärenden är den 
grafiska formateringen, som ger de utskriva ärendena egenskaperna att kunna 
expandera och kollapsa när användaren klickar på dem. Hela denna process körs 
automatiskt när sidan laddas, samt upprepas varje gång som en inställning på sidan 
ändras. 
 
Som syns i figur 4 visas endast ett ärendes titel, status och startdatum i listan. 
Användaren kan därefter klicka på ett ärende för att expandera ärendet och få 
ytterligare information. I figuren nedan står användaren på sida 2 i systemet och 
har valt att expandera det första ärendet i listan. I den expanderade vyn visas ett 
ärendes beskrivning, dess påbörjade datum, om ärendet är påbörjat, vilken 
tekniker som är ansvarig samt vem som har skapat ärendet. I figuren visas även ett 
exempel på formatering som bevaras i form av punktlistor och textfärg. 

Figur 4. Visning av ärenden, expanderad vy 
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Skapa nytt ärende 

Funktionen för att skapa nytt ärende, likt datainladdningen, är en funktion som 
sker på ASP.NET-sidan. Dess uppgift är att ge användaren en möjlighet att kunna 
skicka nya ärenden till systemet. Funktionen använder sig av ett formulär där 
användaren får fylla i titel, mottagare, förslag på prioritet, beskrivning, samt 
möjligheten att bifoga en fil. Det är viktigt att poängtera att funktionen inte tar 
kontakt med webbtjänsten för att skicka det nya ärendet, utan istället tar kontakt 
med en e-posttjänst och skickar ett e-post meddelande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Meny för att skapa nytt ärende 

Mobilanpassning 

Sidan inkluderar även en enkel mobilanpassad version, där den grafiska designen 
är ändrad för att kompensera för de mindre skärmar som mobila enheter ofta har. 
Mobilanpassningen drar nytta av egenskapen att CSS kan utföra dynamisk styling, 
där ett objekt kan få olika design beroende på olika faktorer. När sidan är i ett 
mobil-anpassat läge ändras dess design till att bättre utnyttja det utrymme som ges, 
till exempel så tas många marginaler bort. Sidan antar även en mer vertikal form, 
för att kompensera för den stående bildskärm som mobila enheter ofta har. Alla 
dessa ändringar kan ses i nedanstående figur.  
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Figur 6. Huvudsidan i mobilanpassad version, skärmstorlek 5,2 tum, (bilden är tagen 

från en LG G2 mobiltelefon.) 

 Systemanalys  4.4

 Webbtjänsten 4.4.1

Webbtjänsten utför dess uppgift i systemet till fullo, däremot så är dess säkerhet 
mycket låg då denna aspekt inte prioriterades. Under utvecklingen så var 
funktionallitet ett högre krav från uppdragsgivaren än säkerhet. Att webbtjänsten 
kunde hämta samt returnera data och information var en myckte viktigare punkt 
än säkerhet.  

 Huvudsidan 4.4.2

Visning av ärenden 

Istället för att behöva kontakta webbtjänsten vid varje förändring som sker på 
websidan, så sker den funktionaliteten på klientsidan. Webbsidan kräver bara att 
användaren läser in sidan en gång, därefter kan all funktionalitet som filtrering, 
navigering, sortering och sökning bland ärenden ske utan att sidan behöver laddas 
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om. Denna lösning ställer högre prestandakrav på användarens enhet, men 
avlastar däremot webbservern och webbtjänsten.  

Skicka nya ärenden  

Anledningen till att e-post används när man skickar nya ärenden istället för att 
skriva direkt till Pyramid, är ett krav från uppdragsgivaren. Det inte ansågs 
lämpligt att användaren skulle ha möjlighet att direkt skicka information till 
databasen, även om denna lösning hade varit mer optimal. Istället så bestämdes 
det att alla nya ärenden som skapades skulle skickas till kundtjänst via e-post. 
Kundtjänst skulle därefter i sin tur skapa det nya ärendet i Pyramid manuellt, 
utifrån den information som skickas i kundens meddelande.  

Grafisk design 

Den grafiska design som används är tänkt att bara visa nödvändig information om 
varje ärende, för att ge användaren en överskådlig blick om vad som finns i listan. 
Därefter kan varje ärende expanderas på begäran för att ge ytterligare information. 
Den nuvarande designen är ett förslag på hur en slutgiltig design av systemet 
skulle tänkas se ut. Grafisk design fick mycket mer fokus efter det att 
webbtjänstens storlek blivit reducerad. Grundplanen var att endast använda någon 
form av tabell för att kunna presentera den data som fanns i systemet. Den nya 
planeringen däremot lade större vikt på att även presentationen av informationen 
skulle vara bra.  
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 Diskussion och slutsatser 5

Syftet är att skapa ett system som underlättar ärendehantering, både för kund och 
leverantör med hjälp av ramverket Scrum. Systemet ska arbeta mot det nuvarande 
affärssystemet Pyramid, och då kunna visa ärenden från affärssystemet, men även 
ge kund en möjlighet att kunna skapa nya ärenden utan att behöva ringa till 
kundtjänst. Syftet med systemet är att reducera den nuvarande telefonkontakten 
som sker mellan kund och kundtjänst vid både skapande- och hantering av 
ärenden, samtidigt som man bibehåller samma höga kvalitét som tidigare. 

 Metoddiskussion 5.1

Ramverket Scrum gjorde så att redan efter den första Sprintplanering så viste 
Scrumteamet, även kallad gruppen, precis vad som skulle genomföras i den första 
sprinten. Denna tydliga struktur medförde att gruppen enkelt kunde förstå vad 
som skulle genomföras under Sprinten, samt vilka delar som saknades. De dagliga 
Scrummöten medförde att teamet kunde dokumentera och reflektera över vad 
som åstadkommits under arbetsdagen, samt vad som skulle utföras under de 
kommande arbetstillfällena.  
 

Den problematik som uppmärksammades under bland annat den andra sprinten, 
var att sprintplaneringarna ibland innehöll för många delmoment, vilket var ett 
direkt resultat av en bristande förstudie i kombination med Scrums strikta 
regelverk. Anledningen till att detta kan förekomma kan delvis bero på att varken 
Scrummästaren eller Scrumteamet var tillräckligt erfarna. Detta fenomen påvisas 
även i Fredrik Stark och Sui-Kwok Sheks kandidatuppsats [8]. De påvisar att en 
bristande kunskap bland Scrumteamet och/eller Scrummästaren kan leda till 
problem under utvecklingen, som bland annat för stor arbetsbelastning.   
 

Gruppens storlek var heller inte optimal för att använda Scrum som ramverk [2], 
då Scrum är avsett för projektgrupper med tre eller fler medlemmar. Anledningen 
till att antalet medlemmar ska vara tre eller flera är för att mindre gruppen kan 
stöta på hinder där teamets medlemmar kan stöta på kunskapsbegränsningar vilket 
kan resultera i att gruppen inte har möjlighet att leverera en komplett sprint. Detta 
innebär även att det även finns tillfällen då Scrumteam kan vara för stora. 
Utvecklarna av Scrum rekommenderar att det maximala antalet medlemmar inte 
överstiger nio stycken. Anledningen till detta grunder sig i att ett stort arbetslag 
genererar för mycket komplexitet för en empirisk process att hantera [2]. 
Arbetsgruppen i denna instans bestod av endast två stycken medlemmar, och det 
uppstod flera gånger under projektutvecklingen komplikationer där 
medlemmarnas egen kunskap inom ämnet visade sig vara det största hindret under 
sprinten. 
 

De två stora problem som förekom under utvecklingen av detta projekt skulle 
kunnat förebyggas och i större utsträckning helt kunnat undvikas. En 
grundläggande förstudie som inte bara innefattade projektet, utan även studerade 
gruppen och dess kunskap skulle ge en mycket större möjlighet till att problem 
som kunskapsluckor hade uppmärksammats och därmed kunnat förebyggas innan 
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projektet startat. I detta fall så handlade det till större delen att gruppen inte hade 
de nödvändiga kunskapar som krävdes gällande både vad en webbtjänst är, samt 
hur man skapar en i Pyramid. Hade detta uppmärksammats i en förstudie hade 
arbetsbelastningen under de tidiga sprintarna kunnat sänkas, så Scrumteamet inte 
behövt tillägna utvecklingstid på utbildning under sprintens gång.  
 

Det andra stora problemet som uppstod under projektets gång var avsaknaden av 
kunskap om ramverket Scrum. En fullständig förstudie, där man både analyserat 
produkten och även arbetsteamet, hade resulterat i att detta problem 
uppmärksammats och åtgärder hade satts in i form av utbildning för både 
Scrumteamet och i detta fall även för Scrummästaren. 
 

Den stora frågan blir då om Scrum verkligen är en bra arbetsmetod och ramverk 
att använda i denna typ av arbetsscenario; en liten grupp med låg erfarenhet.  
Om en komplett förstudie där även arbetsteamets situation samt projektet som 
helhet analyserats hade troligtvis svaret på den frågan blivit ett nej. Scrum kräver 
en högre grad av erfarenhet inom både ramverket och även utvecklingsdelen[8]. 
En utvecklingsmetod som istället var anpassad till små arbetsteam med mindre 
förkunskap skulle troligtvis visat sig vara ett bättre ramverk att använda i det här 
fallet istället för Scrum. Ett exempel på ramverk som riktar sig åt mindre 
arbetsteam är Extreme Programming (XP), vars grund kan liknas den som Scrum har, 
men XP har inte lika många olika roller som behöver uppfyllas, samt att dess 
regler och riktlinjer inte är lika strikta som Scrum[9]. I XP arbetar man i iterationer 
som kan liknas vid Scrums sprintar. Skillnaden ligger i att i XP så är det tillåtet, 
och enklare, att ändra den nuvarande iterationen efter att den är påbörjad, om till 
exempel problem skulle uppstå kan målen struktureras om.  
 

Scrum som helhet för projektet var däremot inget hinder, utan ett mycket 
kraftfullt verktyg som hade fler positiva aspekter än de negativa som tidigare 
nämnts. Redan under projektets gång gav Scrum positiva effekter, gruppens 
medlemmar fick tillgång till stora mängder information kring vad dess 
projektmedlemmar arbetade med, samt deras framgångar och motgångar i de olika 
delarna av sprintmålen. Scrums backlogg förenklade uppdelning av arbetsbörda på 
projektets medlemmar, då de enkelt kunde se och välja vilka delar som inte var 
avklarade. De dagliga Scrummöterna bidrog till att gruppen fick en ökad möjlighet 
att uppnå sprintarnas olika mål. Teamet blev dagligen påminda om vilka delmål 
som skulle uppnås samt hur man skulle nå målen, vilket minimerade risken att 
delar av projektets innehåll misstolkades eller missförstods [2].  

 Resultatdiskussion och diskussion av designprocess 5.2

 Webbtjänsten 5.2.1

Webbtjänsten i Pyramid är grunden till att hela detta system fungerar. Utan dess 
existens hade inte detta ärendehanteringssystem gått att genomföra på detta sätt. 
Funktionsmässigt sätt så har webbtjänsten däremot en ganska liten roll i hela 
systemet, då den endast innehåller två funktioner som i sin tur bara läser från ett 
par index-register. Detta är dock på grund av hur vi valt att hantera filtrering och 
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hantering av ärenden. Den funktionaliteten ligger istället på klienten och 
webbservern vilket gör att webbtjänstens funktioner kunde minimeras. 
Uppdragsgivaren uppskattade innan arbetet påbörjades att webbtjänsten troligtvis 
skulle kräva ungefär halva projekttiden för att bli helt färdig. Denna uppskattning 
hade troligtvis varit korrekt om den större delen av systemets funktioner funnits 
på webbtjänsten. Detta blev dock inte fallet i den slutgiltiga designen av systemet. 
Den slutgiltiga funktionaliteten är densamma, men funktionerna är placerade på 
andra platser.  
 
I den slutgiltiga design som används är det klienten som står för större delen av 
funktionaliteten i systemet. Denna systemdesign har sina för- och nackdelar, då 
klientens prestanda till stor del avgör hur sidan kommer att upplevas. Om antalet 
ärenden som används i systemet är relativt få kommer systemet att upplevas som 
snabbt och responsivt, då alla funktioner kommer att köras relativt snabbt. Vid 
testning så uppmättes det att även på sämre maskiner så är det inga problem att ha 
upp till 1 200 olika ärenden i systemet. Om däremot antalet ärenden i systemet 
skulle överskrida detta kan användaren att börja uppfatta systemet som långsamt 
och oresponsivt, då det både kommer att ta webbtjänsten längre tid att bygga den 
stora svarsfilen, och klienten lång tid att visa resultatet. Uppdragsgivaren 
uppskattade dock att den kund som i nuläget har flest ärenden i deras system har 
runt 700 ärenden. 
 
En lösning på att systemet börjar bli långsamt vid många ärenden, är att 
funktioner som används på huvudsidan för att filtrera vilka ärenden som ska visas 
på skärmen skulle ske i webbtjänsten istället. Detta innebär att gå tillbaka till den 
grundvision som fanns för systemet. Detta medför att webbsidan och klienten 
bara behöver visa alla inkommande ärenden direkt till skärmen, utan att behöva 
utföra någon extra funktion som filtrering eller sökning. Denna version av 
systemet har även den sina för och nackdelar. Systemet kommer att upplevas 
långsamt eftersom webbsidan måste ladas sin vid varje ändring. Dessutom 
kommer både en fråga och ett svar att krävas från webbtjänsten. Det kräver även 
att webbtjänsten i sin tur matchar inkommande fråga mot Pyramids index och 
returnerar resultatet. Fördelen är att mindre data kommer att utbytas mellan 
webbserver och webbtjänst vid varje fråga, vilket i sin tur gör att webbsidan och 
klienten kommer att fungera med samma prestanda oavsett hur många ärenden 
som finns i systemet. Varje individuell laddning och ändring blir långsammare, 
men denna version uppskattas att fungera bättre om antalet ärenden i systemet 
överskrider 1 000 olika ärenden. 
 
En tredje lösning är att systemet skulle använda en kombination av de båda 
tidigare lösningarna, där endast nödvändig information skickas till klienten vid 
inladdning, och mer information skulle då endast skickas från webbtjänsten på 
begäran från klienten. Ett exempel skulle vara att bara ladda in alla ärenden från 
det senaste halvåret, om fler ärenden behöver laddas så utförs ett nytt anrop som 
returnerar flera resultat. 
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Notera även att webbtjänsten och webbservern inte kördes på någon dedikerad 
servermaskin under testning, vilket kan ha stor inverkan på prestanda och 
svarstider mellan enheterna. Detta bortsågs ifrån, då tester gjordes i så gott som 
optimal miljö, med både webbtjänst och webbserver på samma intranät, vilket 
minimerar svarstiderna mellan enheterna. 

 Webbsidan 5.2.2

Generellt 

Huvudsidan, är som tidigare nämnts, värd åt den större delen av systemets 
efterfrågade funktionalitet, med funktioner som skriver ut till skärm, filtrerar, 
söker och sorterar de ärenden som används. Alla de funktioner som inte kräver 
någon form av extern kontakt sker direkt på huvudsidan med JavaScript. De 
funktioner som kräver en extern kontakt, är funktioner som att skapa nytt ärende 
via e-post och att logga ut. Dessa funktioner däremot kräver ytterligare 
funktionalitet som JavaScript inte bör hantera. JavaScriptkod går att läsa i klartext 
direkt i många moderna webbläsare vilket gör att kontaktinformation och 
hantering av kakor inte blir säkert att använda. Indexsidans funktioner faller under 
samma kategori, då dess funktioner hanterar inloggning och kontakt mot 
webbtjänsten.  
 
Huvudsidan ger i sin slutgiltiga design ett simplare och enklare alternativ till den 
nuvarande telefonkontakt som används på företaget. Kunder har möjligheten att 
överblicka alla sina ärenden direkt på sidan utan att behöva kontakta kundtjänst. 
Vilket kommer att minska arbetsbördan för kundtjänst, som inte längre kommer 
att behöva hantera denna form av samtal. 

Skapa nytt ärende 

Att kunna skapa nya ärenden direkt på webbsidan var en viktig förändring i 
systemet, då detta drastiskt skulle kunna reducera arbetstid för kundtjänst och 
deras involvering i ärendehanteringen skulle bli näst intill obefintlig. I den version 
av systemet som vi skapat är det dock inte möjligt för kund att direkt kunna skapa 
ärenden in i Pyramid, då uppdragsgivaren ansåg detta som olämpligt. Istället så har 
kund möjlighet att direkt på webbsidan genom ett formulär kunna skicka e-post 
till kundtjänst. Kundtjänst skapar därefter det nya ärendet i Pyramid. Formuläret 
som kund fyller i inkluderar nödvändig information för att skapa ett nytt ärende, 
både information som kund själv skriver, och automatiskt information som 
skickas med beroende på vilken användare som är inloggad. Kunden har även 
möjlighet att ge förslag på vilken tekniker som därefter ska ta emot ärendet, men 
även vilken prioritet som deras ärende ska ha. Kundtjänst har därefter möjlighet 
att modifiera informationen om ärendet anses ha fel prioritet eller tekniker. 
Systemets potential skulle ökat avsevärt om kunden hade möjlighet att skriva 
direkt till Pyramid då kundtjänst inte skulle behöva involveras. Detta är möjligt att 
göra med hjälp av webbtjänsten. 
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Visning av bilder 

Då man kan bifoga bilder vid skapande av ett ärende, hade det varit lämpligt att 
även kunna visa dessa bifogade bilder på webbsidan. I Pyramid så kopplades 
bifogade bilder till ett ärende via dess beskrivning.  

Då webbtjänsten kommunicerar med XML-filer så finns det ingen möjlighet att 
direkt kunna skicka bilder via den, och att använda det nuvarande systemet där 
bilder ligger kopplade till ett ärende via dess beskrivning är inte häller möjligt. En 
lösning på detta är att konvertera bifogade bilder till ett format som heter Base64. 
Base64 är ett format där bilder är representerade som text. Därefter kan de skickas 
i svarsfilen från webbtjänsten. Detta vara dock i verkligheten ingen hållbar lösning. 
Då bilder som bifogas ofta är skärmbilder med hög upplösning, vilka 
konverterade till Base64 blir extremt långa, kan inte hanteras i vår lösning. Den 
svarsfil som skickas blir för stor för mottagaren att hantera. I bilaga 2 så finns ett 
exempel på en skärmbild konverterad till Base64. 

Redigering av ärenden 

Att kunna redigera ärenden var en funktion som uppdragsgivaren önskade skulle 
finnas. Tanken var att kund skulle kunna utföra ändringar på ett ärende direkt på 
webbsidan utan att behöva gå via kundtjänst eller Pyramid. Denna del blev även 
den struken då uppdragsgivaren vid ett senare tillfälle inte ansåg det lämpligt att 
kund ska kunna redigera data direkt i Pyramid. Lösningen blev då att istället för att 
redigera data direkt så skulle redigering ske på ett liknande sätt som när man 
skapar nytt ärende, genom att skicka e-post till kundtjänst som därefter utför 
ändringen manuellt i Pyramid. Detta ansågs dock vara en onödig funktion då kund 
enkelt bara skulle kunna använda den befintliga metoden för att skapa nytt ärende 
för att utföra samma sak. 

Säkerhet 

Systemet har i slutdesign inte någon hög säkerhetsstandard, då den information 
som utbytts mellan server och klient inte är krypterad. Inte heller 
kommunikationen mellan webbserver och webbtjänst är krypterad. Lösenord och 
användarnamn lagrars också i klartext i Pyramid. Anledningen till denna 
säkerhetsbrist är att säkerhet inte var någon prioritering i utvecklingen. 
Uppdragsgivaren ansåg att funktionaliteten var viktigare än denna form av 
säkerhet.  
 
Lösningarna på denna säkerhetsbrist hade varit att först använda en HTTPS-
anslutning till webbservern från klienten, därefter använda en säker anslutning 
från webbserver till webbtjänst med TLS/SSL-protokollet. Den tredje biten är att 
inte lagra användarens lösenord i klartext, utan istället använda numerisk 
representation av dem s.k. hashning. 
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 Rekommendationer 5.3

 Vidareutveckling 5.3.1

En vidareutveckling av systemet skulle kunna göras för att systemet inte bara ska 
vara brukbart för kunder, utan även för uppdragsgivarens anställda konsulter. 
Konsulterna skulle även de kunna logga in i systemet och kunna se ärenden, men 
istället för att visa ett företags ärenden, så ska de kunna se och överblicka de 
ärenden som de är ansvariga för. Systemet skulle kunna användas som 
arbetskalender när konsulter är ute och arbetar hos en kund, där de direkt i 
systemet ska kunna ändra status på ärenden, skapa nya ärenden och även redigera 
ärenden. Konsultversionen hade varit mer riktad att jobba direkt mot Pyramid, då 
användarna av denna version är konsulter som tidigare har full behörighet till 
Pyramid. 
 
Nästa del som bör finnas med i ett vidareutvecklat system är säkerhet. Lösenord 
borde lagras med numerisk representerade värden i Pyramid, och kommunikation 
mellan både webbserver och webbtjänst, och kommunikation mellan webbserver 
och klient borde ske krypterat. 

 Webbsida, bästa alternativet? 5.3.2

Om inte vår kravspecifikation hade haft en punkt där det tydligt poängterades att 
informationen skulle presenteras på en webbsida, som dessutom skulle vara 
skapad med ASP.NET: Hade någon annan plattform varit en mer optimal bas för 
systemet? Detta kapitel kommer att kort beskriva för- och nackdelar med de olika 
plattformar som finns, samt vad de hade inneburit att använda dem i den 
nuvarande versionen av systemet, men även för ett eventuellt vidareutvecklat 
system med en konsultversion. Webbtjänsten kommer att förbli densamma, men 
däremot för plattformen som presenterar innehållet anser vi att det finns två 
stycken huvudkandidater; webbsida och mobilapplikation. Båda två har sina 
respektive för- och nackdelar. 

Webbsida 

Att använda en webbsida som presentationsmedium kommer med en del för- och 
nackdelar. Den största fördelen med att använda en webbsida är att den är i 
princip plattformsoberoende [10]. Majoriteten av alla moderna enheter har idag 
möjlighet att öppna en webbsida, stationära datorer, laptops, mobiltelefoner och 
surfplattor, oberoende av vilket operativsystem som de respektive enheterna 
använder. En annan fördel som en webbsida har är att inte behöva ladda ned och 
installera något. Det räcker att endast surfa till webbsidan och alla dess funktioner 
kan användas [10].  
 
Nackdelarna däremot är ganska svårdefinierade, men en webbsida saknar många 
av de funktioner som en applikation har. Ett exempel är notifikationer, ett sätt att 
meddela användaren om någonting har ändrats på sidan. Det finns självklart 
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lösningar för detta på en webbsida också, men det tvingar användaren att alltid ha 
webbsidan öppen i ett fönster hela tiden för denna funktion att fungera. En annan 
lösning är att webbsidan skickar e-post till användaren vid varje nytt inlägg, vilket 
vi anser inte vara hållbart i längden. Kort sagt, en webbsida saknar många av de 
specialfunktioner som naturligt följer med om man valt att skapa en applikation 
istället. 
 
Fördelar 

 Universell kompabilitet 
 Ingen installation 

Nackdelar 
 Inga specialfunktioner 

 

Mobilapplikation till smartphones 

En mobilapplikation har även den sina egna fördelar, men kommer även den med 
en del olika nackdelar. Fördelarna är att en mobilapplikation öppnar möjligheterna 
för många ganska speciella egenskaper och funktioner. Bland annat möjligheten 
att på skärmen kunna ge notifikationer om en ändring skett i databasen. Detta kan 
utföras med en kombination av sparade data samt automatisk uppdatering mot 
databas. En funktionalitet som är svårare att åstadkomma på en webbsida. Då 
mobilapplikationer kan ligga passivt i bakgrunden, med data lagrat internt i 
applikationen så möjliggör detta även till användning utan en internetanslutning. 
Dock i ett mer begränsat läge då funktioner som skapa nytt ärende inte skulle 
kunna användas utan en aktiv internet anslutning. Denna internlagring skulle även 
denna kunna implementeras på en webbsida, men med större begränsningar [10]. 
 
Nackdelarna däremot med en mobilapplikation är fler i jämförelse mot en 
webbsida. Det finns i dagsläget mer än ett dominerande operativsystem för mobila 
enheter i Sverige. Detta innebär att man skulle blivit tvungen att utveckla systemet 
för flera olika operativsystemen för att kunna garantera att användarna kan 
använda systemet. En annan nackdel till att utveckla en mobilapplikation är att 
man då förlorar support för vanliga datorer (icke mobila enheter) [10]. 
 
Fördelar  

 Speciell funktionalitet 
o Notifikationer. 
o Automatisk uppdatering 
o Internlagring 
o Tillgänglig utan internetanslutning 

Nackdelar 
 Flera huvudplattformar 
 Kräver installation 
 Ingen PC support 
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 Ett optimalt system  5.3.3

Det system som utvecklats riktar sig endast till kunder och den plattform som 
valts är en webbsida. En webbsidas universella kompabillitet samt att inget behövs 
laddas ned eller installeras. Gör att en webbsida blir enkel och snabb att använda 
för kunden.  
 
Väljer man däremot att vidareutveckla systemet till att även täcka konsulternas 
behov. Blir resultatet lite annorlunda. Konsulternas version av systemet skulle 
troligtvis vara en applikation, separat från kundens webb version. En 
mobilapplikation med dess extrafunktioner som notifikationer och tillgänglighet 
utan internetanslutning hade varit användarbart då konsulterna är ute och jobbar 
hos kund. Krav på nedladdning och installation hade även blivit ett minimalt 
problem då de tänkta användarna, konsulterna, hade använt detta system som ett 
verktyg i vardagen.  

 Slutsatser 5.4

Att skapa en webbtjänst i Pyramid som en utomstående enhet ska kunna kontakta 
möjliggör att tredjepartsanvändare kan anpassa många delar av affärssystemet på 
webben. Detta öppnar möjligheterna för anpassning till flera användare och 
plattformar, samt bidrar att öka möjligheten till åtkomst av systemet. 
 
Valet att ha mycket av funktionaliteten på klienten gör att filtrering, sökning och 
sortering kan ske väldigt snabbt. Förutsatt att klientens maskin är kraftig nog att 
hantera mängden ärenden i systemet. Vid 1 200 ärenden eller flera kan det 
innebära att användarupplevelsen drastiskt reduceras då systemet kan upplevas 
som långsamt. 
 
Syftet att reducera telefonkontakt mellan kund och support uppfylls av systemet. 
Kund kommer inte att behöva ringa till kundtjänst för att ta reda på hur deras 
ärenden ligger till, om de är påbörjade eller inte. All den funktionaliteten finns 
tillgänglig på webbsidan. Även syftet att reducera tiden som kundtjänst behöver 
lägga på varje ärende uppfylls av systemet, men med några kvarstående delar, då 
kund inte kan skapa ärenden direkt in i Pyramid utan varje ändrande måste 
hanteras manuellt av kundtjänst. Tiden som krävs i snitt att skapa ett nytt ärende 
för kundtjänst med vårt nya system är mycket reducerat jämfört med tidigare 
versionen, då den manuella delen av arbetet har minskats. Kundtjänst behöver 
endast fylla i den information som skickas till dem via e-post, och därefter skapa 
ett nytt ärende i Pyramid med den information, som bas. 
 
Att använda Scrum som ramverk bidrar till en ökad dokumentation av projektet, 
och ger även en ökad transparens i projektet. Dagliga Scrummöten ser till så att 
alla deltagare i projektet hålls uppdaterade på dess innehåll, detta minimerar risken 
för att någon av Scrumteamets medlemmar misstolkar och/eller missförstår den 
nuvarande sprintens innehåll och mål. Resultatet blir att ramverket Scrum ger 
arbetslaget en ökad möjlighet till att uppnå alla de mål som produktägaren har satt 
upp. 
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Scrum ställer höga kunskapskrav på Scrumteamet men framförallt Scrummästaren, 
vars jobb är att se till så att Scrum efterföljs. Scrumteamet behöver kunskap och 
vetskap om hur Scrum fungerar samt hur man arbetar med ramverket. Om 
Scrumteamet eller Scrummästaren har bristande kunskap kan detta resultera i 
reducerad effektivitet och minskad kvalité på sprintar [8]. 
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 Bilagor 8

 

Bilaga 1 Kravspecifikation från uppdragsgivare 

 

Programmera ett API i Pyramids utvecklings verktyg. 

 WSDL (Web Service Description Language) 

 Ta emot och validera inloggning 

 Returnera ärenden 

 Redigera ärenden 

 Skapa nya ärenden 

 

Webbsidan 

 Inloggning 

o Baserat på kontakter i Pyramid 

 Kunna se ärenden i listform 

o Filtrera på Mapp 

o Filtrera på status; registrerad, påbörjad, avslutad 

o Filtrera på datum (senaste veckan, senaste månaden, senaste året) 

o Kunna skapa/redigera ärenden 

 Formulär som e-postas till kundtjänst 

o Rubrik 

o Vem som skall få ärendet (förslag) 

o Prioritet 

o Beskrivning 

o Kundbeställare, default inloggad 
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Bilaga 2 Exempel på Base64-omkodning 

 

 
Bilden visar ett exempel på hur Base64 kodning fungerar på en skärmbild. I detta 

exempel används en konsol-applikation för att omkoda bilden till Base64. Bilden som 

används är 1366*768 blir lite mer än 130 000 tecken långt konverterad. 

 

 

 

 

 

 

 

 


