
Examensarbete 
Civilingenjör inom datateknik

DIGITAL PLATTFORM

Digitalisering och datahanteringen

Examensarbete 15 hp

Halmstad 2019-10-15

Ahmad Almofty och Oday Abusamra



 

1     

  



 

2     

  

DIGITAL PLATTFORM   

  

- Digitalisering och datahanteringen   
   

Av Oday Abusamra och Ahmad Almofty   

I samarbete med Halmstad kommun och Länsstyrelsen   

Civilingenjör i datateknik på Högskolan i Halmstad vårtermin 2019    

      

 
       

 
 

  



 

3     

Förord   
   

Denna rapport är vårt examensarbete på Civilingenjör i Datateknik programmet vid Högskolan i Halmstad.  Arbetet har 

genomförts av Oday Abusamra och Ahmad Almofty, under vårterminen 2019.   
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Under arbete har vi haft mycket stöd från vår handledare Jesper Hakeröd och vi vill skicka ett stort tack till honom för 

vägledningen och goda diskussioner. Vi vill Även tacka Houda Alaoui som var vår kontaktperson med båda Halmstads kommun 

och länsstyrelsen här i Halland. Vi vill även tacka Länsstyrelsen för goda möten och förtroendet på oss att fixa detta projektet åt 

dem.   

Slutligen vill vi tacka våra examinatorer Björn Åstrand och Pererik Andersson och även våra opponenter Fredrik Assarsson och 

Felix Nilsson för deras konstruktiva, kritiska och goda råd vid mittseminariet.     
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Sammanfattning   
I denna rapporten har det framgått att många skolor, speciellt SFI (Svenska för invandrare) har elevernas 

information på papper. De har hänt att papper har försvunnit eller lämnats ut till icke anhöriga, vilket givit 

upphov till lång väntetid att få börja kursen svenska för invandrare (SFI) samt att vissa inte känner sig säkra då 

de finns en oro för hur personlig information hanteras. Länsstyrelsen tillsammans med kommunen i Halmstad 

har bestämt sig för att ändra på detta vilket är orsaken till detta projektet. Vårt syfte med projektet har varit att 

designa en webbplats och en databas så eleverna kan registrera sig och på så vis få tillgång till information. 

Rapporten innehåller även en undersökning hurvida ett system kommer underlätta och förbättra för skolorna med 

hjälp av informationshantering. Litteratursökningen innefattar även andra liknande system som gjort framgång. 

Utöver detta undersöktes även hur detta systemet kommer att påverka hållbarheten. Eftersom 

pappersförbrukningen påverkar den sociala och ekonomiska hållbarheten fanns en möjlighet till att vårt 

webbsystem kan förbättra sociala och ekonomiska hållbarheten genom att minska produktionen av papper. I 

denna jämförelsekalkyl av koldioxidutsläpp för pappersförbrukningen respektive ett webbsystem kommer släppa 

ut. Undersökningen har studerat två olika utvecklingsmiljöer och två databas program som ligger till grund för 

varför vi valde att arbeta just med Visual Studio och SQL och istället för att använda Node js och MongoDB.   

   

This report shows that many schools, especially SFI (Swedish for immigrants) have students' information on 

paper. It have happened that papers have disappeared or been handed over to non-relatives, which has given rise 

to a long waiting period to start the Swedish course for immigrants (SFI) and that some do not feel secure when 

there is a concern about how personal information is handled. The County government together with the 

commune of Halmstad has decided to change this, which is the reason for this project. Our aim with the project 

has been to design a website and a database so that students can register and thus gain access to information. The 

report also examines whether a system will facilitate and improve for schools with the help of information 

management. The literature search also includes other similar systems that have made success. In addition, it was 

also investigated how this system will affect durability. Because paper consumption affects social and economic 

sustainability, there was a possibility that our web system could improve social and economic sustainability by 

reducing the production of paper. In this comparison calculation of carbon dioxide emissions for paper 

consumption and a web system will be released. The study has studied two different development environments 

and two database programs that form the basis for why we chose to work with Visual Studio and SQL instead of 

using Node js and MongoDB. 
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1 INELEDNING   

1.1 Introduktion   
Förr i tiden i alla skolor så hade man ett system där all information om eleverna sparades på papper. Nu använder 

sig många skolor av ett nytt system där informationen sparas i en databas via en webbplats. Dock finns det ett par 

skolor där kursen SFI (svenska för invandrare) fortfarande använder sig av papper baserat system. Problemet 

med detta är att information kan försvinna och att söka information kan ta lång tid eftersom det sker för hand. 

Det kan även ta väldigt lång tid att få fram statistik och en utveckling av kursen kan bli lidande. Detta projektet 

går ut på att digitalisera hanteringen av elevinformation, som en del skolor har och få skolorna att inse att ett 

webbsystem med en databas kan förändra deras arbete samt elevernas säkerhet. Vårt projekt riktar sig mest mot 

SFI skolorna i Halland, men kan senare spridas till andra skolor också som fortfarande inte har digitaliserad 

informationshanteringen. Projektet grundas på en webbaserad teknik för att förenkla lagring och åtkomst av 

information samt stärka säkerheten i hantering av elevdata.  

Vi valde detta projektet då vi anser att ett digitaliserad system ger möjligheter att spara och organisera all 

information över nätet. Genom att använda sig av en databas blir det enklare att hitta, ändra, ta bort och spara 

information.   

I samarbete med Halmstad kommun och Länsstyrelsen i Halmstad ska en prototyp av en digital plattform 

designas. Prototypen ska hjälpa kommunen att jobba digitalt, samt ha bättre hantering av elevdata. 

Förhoppningsvis kommer prototypen att underlätta för skolorna att få en överblick av elevdata över tiden och för 

att på så vis ge bättre möjlighet till uppföljning och utveckling av kursen.    

Några av de önskemål som efterfrågas är att en elev ska kunna hitta sin information genom att skriva in sitt 

personnummer. Läraren ska kunna söka efter all information om en elev genom att skriva in namn eller 

personnummer. I webbsystemet ska även elevens väntetid läsas av innan eleven kunnat påbörja kursen efter 

registrering. I webbsystemet ska information kunna organiseras efter skolans behov som tex land, ålder, etnicitet, 

kön. Vid kursens slut så ska eleverna även kunna få intyg och en kursvärdering att svara på. För att få överblick 

över all information så krävs det en prototyp av webbsystemet där information ska finnas lagrad.   
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1.2 Syfte   
Huvudsyftet med detta projektet är att i samarbeta med länsstyrelsen i Halland och kommunen i Halmstad 

digitalisera informationshanteringen inom kursen SO (samhällsorientering) för alla SFI skolor i Hallands region. 

Kommunerna i Halland ska kunna kommunicera med varandra digitalt i framtiden. För att underlätta 

utvecklingen av kursen SO.  Detta projektet kommer även kunna ge upphov till nya lösningar inom området 

kommunikation och digitalisering. Alla skolor i framtiden ska kunna ta del av utvecklingen som andra skolor har 

uppnått genom en digital plattform och kunna erbjuda eleverna exakt samma informationsutbud som andra 

framgångsrika skolor har uppnått.   

Webbsystemet ska kunna ha snabbare och mindre tidskrävande jämförelse av statistik samt bättre dokumentation 

och uppföljning av kursvärderingar.  

Syftet med projektet är inte bara att utveckla en digital plattform utan undersöka ifall vårt system kommer 

förbättra miljön genom den ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarheten. Detta sker genom att minska 

förbrukningen av papper som används i skolorna genom att ersätta det med ett webbaserat system. [1]  

    

  

1.3 Frågeställning   
Detta arbete kommer att försöka ge en bättre förståelse av hur användning av databaser för informationshantering 

kan påverka en skola. Inom de flesta skolorna så har en databas gjort en stor påverkan på lärarnas samt elevernas 

aktivitet, dels genom att underlätta arbetet när lärarna söker information om elever och dels när en elev söker 

efter sin egna data. Några SFI skolor i Halland använder fortfarande ett pappersbaserat arbetssätt vilket skapar 

problem.  

Målet med vårt arbete är att digitalisera hantering av elevdata för SFI skolor som fortfarande använder 

pappersbaserad arbetssätt genom att designa en webbaserad digital plattform. Huvud iden är att en databas lagrar 

information så att det är lätt att lagra och hämta data i alla SFI skolor.  

Med hjälp av detta arbete så kommer vi även få en mer klar bild över behovet för en databas. Våra mål är även 

att undersöka ifall vårt system kommer påverka samhället på ett positiv sätt genom att uppfylla kraven för en 

hållbar utveckling. Inom den ekonomiska hållbarheten så kommer naturresurser bevaras längre om 

pappershanteringen i alla SFI skolor kan minskas ner.  
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1.4.1 Kravspecifikationer   
I detta avsnitt kommer vi beskriva de kraven som uppdragsgivaren anser vara nödvändiga för vårt arbete. 

Kravspecifikationen är uppbyggda på specifika krav som både vi och våra arbetsgivare anser vara ett mål för ett 

lyckat projekt. Som utgångspunkt för kravspecifikationen ställdes inledningsvis frågor kring vad en digital 

plattform förväntas uppnå.   

   

Webbplatsen och Databas (digital plattform)  

 Kraven kan rangordnas utifrån ”MoSCoW” prioriterigen[2] 

   

• Must/ (måste ha): En webbplats som för över information till en databas, med dessa två krav har vi en 

prototyp av plattformen. Webbplatsen ska även vara stabil och välutvecklad för att eleven ska kunna ha 

tillgång till webbplatsen och kunna registrera sig till kursen. 

• Should/ (skall ha): Informationen i databasen ska kunna hämtas av länsstyrelsen. Informationen ska i 

senare hand användas av länsstyrelsen för att stämma av framgången av kursen i respektive skola.  

• Could/whould/ (skulle kunna ha):  Buggar och transaktionstider ska kunna reduceras så mycket som 

möjligt. Webbplatsen ska även kunna utvecklas i design. En statistik ska kunna byggas i databasen över 

värden som skickats in. Support kan dessutom finnas.   

    

Webbplatsen kommer dock inte ha någon avancerad design. Eftersom projektet riktas mot information om 

kursen, information om länsstyrelsen samt anmälningsfunktionen. Anmälningsfunktionen ska bestå av ett 

formulär som eleven ska fylla i. I varje ruta ska det tydligt framgå vilken information som efterfrågas. Med hjälp 

av databasen ges varje kolumn en specifik datatyp. För att undvika fel vid inmatning i formuläret valideras den 

data som användaren skrivit in, exempelvis att namn inte är tomt eller innehåller annat än bokstäver. En funktion 

som vi planerar att finnas med i den färdiga produkten är en sökning där databasen ska kunna kolla igenom 

dataregister för att bekräfta att den personen existerar. Vid kursens slut ska det även vara möjligt för varje elev 

att lämna feedback. För att undvika feedback från andra elever än de som går på en kurs, ska varje student 

använda sig av en specifik kod.  

Informationen som lagras i databasen ska dessutom inte kunna redigeras eller raderas av vem som helst. Bara 

personal med behörighet de vill säga expeditionen på skolan och länsstyrelsen har tillgång till databasen. 
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Länsstyrelsen och SFI elever kommer tillfredsställas av plattformen då plattformen kommer uppnå deras krav där 

en webbplats kommer lagra information om eleverna i en databas. Dessutom blir det enkelt att skriva och läsa 

information digitalt jämfört med att skriva och läsa informationen i pappersformat som vissa kommuner i 

Halland region fortfarande använder. Om plattformen inte är stabil och användarvänlig så kommer klagomål 

uppstå. För att undvika detta så måste plattformen ha en stabil grundnivå med detta menar vi att informationen 

inte försvinner och kan läsas av väldigt snabbt utan problem.  

 

1.4.2 Mål   
   

Vårt största mål är att kunna uppnå kravspecifikationen i tid. För att kunna uppnå kravspecifikationen så krävs 

det en fungerande och stabil designat plattform som ska kunna ta emot data och lagra den i en databas. Data ska 

vara otillgänglig för icke behöriga för att upprätthålla säkerheten i plattformen.   

   

1.4.3 Önskan   
I projektet uppstod ett par önskemål. Dessa önskemål är inte prioriterade utan snarare funktioner som kan 

utvecklas med tiden.    

   

1. Digitala plattformen ska kunna visa statistik som sträcker sig upp till två år tillbaka med hjälp av den data 

som finns lagrad i databasen. Denna statistiken ska visa upp informationen i grafer över hur kurser 

utvecklats, antal män och kvinnor och hur snittbetyget ändrats. 

2. En prototyp av en digital plattform ska senare utvecklas till en färdig produkt.  

3. Eleven ska ha möjlighet till support i systemet när det behövs.  

4. Utvecklare ska kunna supporta och utveckla produkten på bästa möjliga sätt   

  

Arbetet med kravspecifikationen ska bedrivas på ett agilt sätt som innebär arbete i korta steg för att 

snabbt kunna agera på förändringar och komma fram till förväntade resultat. En prototyp av en digital 
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plattform dvs en webbplats och databas, ska ta hand om informationshanteringen. I första versionen 

utveckla plattformen genom bättre gränssnitt, mer information samt reducering av buggar som upptäcks 

genom användningen. För att kunna vara en välutvecklad sida måste buggar och väntetiden på 

datalagringen reduceras så mycket som möjligt. Data måste kunna lagras direkt och utan problem. Med 

stabilitet så ska sidan inte hänga sig och informationen ska vara lagrad på rätt ställe och vara lätt att 

bygga ut och anpassas. Önskemål som våra arbetsgivare har är att webbplatsen ska kunna visas på andra 

språk samt att en hjälpfunktion ska finnas. De prioriterade kraven är en webbplats som ska kunna lagra 

data i en databas. Kravet på att datan ska kunna hämtas  

av länsstyrelsen är inte prioriterat, det kan utvecklas efter första versionen. De prioriterade kraven 

kommer uppfyllas genom olika tester som visas senare i resultatdelen. Vi kommer att testa om 

information lagras och redigeras i databasen.[3]   

   

 

1.4.4 Skiss på systemets uppbyggnad   
Det teknisk avancerade i vårt system är att få webbplatsen och databasen att fungera tillsammans. I Visual Studio 

integreras webbplats och databas, där webbplatsen hämtar, tar emot och lagrar data i databasen. Dock kan inte all 

typ av information skickas in till databasen. Databastabellen har specifika datatyper som är kopplade till varje 

fält i formulären på webbplatsen. Dessa datatyper kommer garantera att vi inte får in ett namn på tex siffror eller 

ett personnummer med bokstäver.   

En feedback ska skickas ut till eleverna vid kursens slut där eleverna kan delge sin åsikt om kursen. Feedbacken 

är inte strukturerad än men vi har idéer på hur feedbacken ska utformas. Vi tänkte oss att feedbacken ska vara 

anonymt och att en slumpmässig genererad kod ska skickas ut till eleverna som svarar på följande frågor.   

• Bra saker i kursen  

• Sämre saker i kursen 

• Om de tyckte kursen gav kunskaper de kan ta nytta av ute i samhället   

• Om de trivdes i klassen   

• Om de tycker något borde förbättras i kursen   
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Webbplatsen och databasen tillhör kraven som ställs för projektet. Webbplatsen ska kunna mata in informationen 

som en användare skriver och skicka det vidare till databasen där det lagras. Informationen i databasen ska kunna 

hämtas av länsstyrelsen då dem är administratörer för hela systemet och enbart kan göra ändringar i databasen. 

Databasen ska dessutom kunna leverera informationen till webbplatsen där den visas för användarna. Support 

och statistik är önskemål. Vi som utvecklare ska kunna supporta användaren, webbplatsen och databasen. Ett 

annat önskemål finns i databasen, nämligen att databasen ska kunna lagra statistik i upp till två år tillbaka. Ett 

exempel på statistik är hur många män och kvinnor som registrerat sig på kursen.  

  

 
Figur 1:En skiss över systemets uppbyggnad, röda rutor är projektkrav, blåa rutor är önskemål och vita rutor är inmatning/hämtning av information. 

. 
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2 BAKGRUND   
Inom SFI skolorna finns ett ökande behov av en fungerande och välbyggd databas. En del SFI skolor hanterar 

fortfarande information sparad i pappersformat vilket känns omodernt och tidskrävande. Med tiden har många 

skolor valt att digitalisera hanteringen med hjälp av en databas  

Detta projektet inspirerades av ett annat liknande projekt som gjordes i Stockholm av Hermods AB år 2016 för 

25 kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun i Uppsala län. Deras syfte var att få en bättre 

kommunikation mellan de olika länen och även anpassa och utveckla kursen för att erbjuda eleverna en bra 

lärmetod.    

Uppdragsgivaren är Länsstyrelsen i Halland som erbjöd oss att bygga en liknande modell av webbplatsen 

Nyistockholm. Vi fick studera webbplatsen och anpassa kraven för att undvika liknande problem och på så vis 

minska antal buggar i vår prototyp.[4]  

Webbplatsen NyiStockholm riktas mest mot SO (Samhällsorientering), men i vår modell så kan systemet även 

kunna användas i andra kurser.   

  

Som tidigare nämndes finns det fortfarande en del skolor som fortfarande hanterar information i pappersformat 

och därför är det viktigast att projektet digitaliseras genom att lagra informationen i en databas för att förenkla 

lagring av information samt säkerheten för elevernas data.    

Pappershantering har lett till att länsstyrelsen tillsammans med kommunerna i region Halland har ett 

kommunikationsproblem mellan varandra. För kursen SO (Samhällsorientering) lagrar vissa kommuner digitalt 

medan andra lagrar information på papper. Att hantera papper kostar mycket resurser och dessutom skadar det 

miljön. Processen med papper är väldigt tidskrävande och det är lätt att göra fel eller blanda ihop informationen.   

    

Pappershanteringen leder även till ett större problem där avsaknad av kösystem slutar med att vissa elever får 

längre väntetid än vad andra får. Orsaken kan vara att papper om elever kan försvinna vilket leder till att de inte 

registreras i rätt ordning. Kommunen kan heller inte fälja upp SFI kursens i varje kommun. Dessutom blir det 

svårt och tidskrävande att ta fram statistiken från kommuner som hanterar information i pappersformat. Detta 

leder till att kursens utveckling blir långsam då varje skola måste gå igenom information i pappersformat och 

därefter skriva ner hur SO kursen förbättrats. När kommunen vill gå igenom informationen de får in från alla SFI 
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skolor och jämföra vad som är bra för kursen respektive dåligt blir det problem. Kommunerna har svårt att ha 

koll på eleverna och deras kursvärderingar eftersom ingen kursvärdering skickas ut efter kursens slut i dagsläget 

enligt kommunen. Detta har lett till att information om elever har försvunnit samt att det finns en risk att 

informationen hamnar i fel händer. Pappershanteringen är väldigt opålitlig då den har många nackdelar och det är 

angeläget att digitalisera informationshanteringen  

2.1 Forskning   

Achievements and Opportunities Into the 21st Century   

Tekniken i världen har förändrats väldigt fort genom åren som gått och domänen för databasen har utvecklats 

väldigt mycket. Information har blivit som en ny valuta i världen. Eftersom behovet av information har ökat 

kraftigt så måste databasforskarna utöka sina områden väldigt mycket och inta de nya utmaningsområdena för att 

vara i fas med utvecklingen. Kraven som ställs idag på databasforskningen och information system har aldrig 

varit så här stora.[5]  Det finns väldigt många olika krav, bland annat teoretiska undersökningar av nya modeller 

och skapandet av nya systemprototyper. NSF (National Science Foundation) vill tillsammans med flera andra 

organisationer utveckla en strategi för att höja finansieringen till databasforskningen så att databasforskningen 

ska utvecklas. RMS (Catastrophe Risk Modeling Company) är en annan organisation som har finansiering inom 

databastekniken, men enligt forskarna så borde RMS stödja utvecklingen av nya program som kommer ge mer 

finansiering för universitetsforskningen i databasområdet.[6]  

    

  

 Planning and Changing   

I en annan studie utforskas innehållet och strukturen på skolwebbsidor och hur skolans miljö påverkas. Studien är 

skriven av Dorit Tubin och Sarit Klein och deras arbete riktar sig mest mot amerikanska samt israeliska skolor. 

Enligt denna studien så togs tre huvudprinciper upp som en forskare har rekommenderat. Nämligen att en kraftig 

struktur, estetisk information och funktionella verktyg påverkar en användares tillfredställelse och lojalitet. 

Kvalitén på webbplatserna tas även upp som en viktig punkt. Att webbplatsen ska kunna uppnå kraven som en 

skola ställer. Till undersökningen valdes grundskolor samt högstadiet. En tabell visade upp antal skolor som 

sekulära samt religiösa och även hur många procent av dessa skolor som hade en webbplats. I denna studio finns 
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det tre forskningsfrågor som är relaterade till webbplatsinnehåll, webbplatsstruktur och webbplatsens respons på 

miljön, dessa frågor analyserades på olika sätt.   

Webbplatsinnehållet analyserades i två steg. Först analyserades sidornas titlar och innehåll.   

Därefter undersöktes fyra slumpmässigt utvalda webbplatser från olika skolmiljöer.   

Undersökningen gick ut på att leta efter områden som handlade om skollivet, studenter, lärare, rektor, 

läromedel, undervisningsmetoder, föräldrar, etc. Denna undersökning resulterade i 19 olika kategorier.    

Webbplatsstrukturen kunde analyseras genom att klassificera dessa 19 kategorierna för tekniska samt symboliska 

faktorer. Baserad på litteratur så definierades de tekniska och symboliska kategorierna. Tekniska var de som 

presenterade instruktionsmaterial för läroplanen och olika ämnen. I denna studien kom man fram till att var och 

en av de fyra miljöerna som undersöktes hade en tydlig miljö och tog hänsyn till de olika skolornas innehåll samt 

struktur. Dock utnyttjade inte skolorna webbplatsen fullt ut och detta kunde i vissa fall leda till att eleverna inte 

trivdes eller var missnöjda med webbplatsen, till exempel då tomma sidor och gamla sektioner upptäcktes.    

En bra integrerad webbplats kommer ge en bra kontroll över kommunikationen samt bygga ett bra rykte för 

skolan. Detta kommer även ge ett bra intryck till personer som besöker sidan att denna skolan är ett bra ställe att 

få kunskap och gå på. Detta kommer leda till att fler personer lockas till skolan.   Dessutom genom att ha en 

kommunikationskanal så kan man nå ut till olika grupper som elever, föräldrar samt personer som är intresserade 

och genom detta få feedback/frågor som kan förbättra deras skolmiljö. Allt detta kommer leda till att skolan 

utvecklas samt lockar till sig nya elever dels genom att skolan rekommenderas av elever som gått/går på skolan 

men även att webbplatsen ger ett bra intryck och förståelse samt har bra service.[7]   

Denna studie ger en klar förståelse för att en bra webbplats kommer att leda till att eleverna trivs och på så vis 

förbättras skolmiljön.   

Implementation av IT-system på mindre företag   

  

Denna studie är skriven av Fredrik Sahlén och arbetet går ut på att implementera ett nytt system åt Alnö bud och 

transport i Sundsvall. De använder sig av ett föråldrat system med papper och penna för att registrera tider för 

arbetarna. Lösningen blev en Android applikation då många anställda där använde sig av Android telefoner. 

Datan lagrades i en Apache server med hjälp av språket MySQL. Genom att koppla applikationen till databasen 

kunde ett nytt system implementeras åt företaget.    
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Företagets anställda skriver ner datum, när de började och när de slutar jobbet på papper. Problemet är att papper 

kunde försvinna. Detta ledde till att personen som skötte lönerna fick in flera papper från en anställd och det blev 

massa papper som behövde kontrolleras.    

Invigningen av ett system ledde till att företagets system förenklades, bättre överblick för företagets chef samt 

snabbare hantering av löner. Systemet ledde till positiva effekter som gjorde förbättring på företaget. Detta kan 

nämligen ses som ett bevis att en implementering av en databas påverkar organisationer positivt och även ser till 

att en utveckling kan ske.[8]   

Studien visar hur en databas kan påverka en organisation och vilka fördelar man kan få vid användning av en 

databas.   
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3 METOD   
    

3.1.1 Utvecklingsmiljöer   
Visual Studio&Node.JS   

En utvecklingsmiljö behöver kunna tillverka en webbapplikation och samtidigt vara kompatibel med och lätt att 

kopplas ihop med databasen. De integrerade utvecklingsmiljöerna Visual Studio med databasplattformen 

MSSQL och utvecklingsmiljön Node.js med databasplattformen MongoDB valdes ut för att jämföras i detta 

projektet baserat på tidigare arbeten vi gjort.   

   

Visual Studio   

Visual Studio är en utvecklingsmiljö för webb, skrivbord och databaser vilket leder till många fördelar. 

Programmet är väldigt kraftfull då den är tillverkad av Microsoft och har många verktyg en användare kan 

använda. Utvecklingsmiljön kan dessutom organisera och stödja stora projekt samt applikationer. När det 

kommer till att kompilera och köra en kod så är Visual studio en utmärk utvecklingsmiljö att använda så länge 

man har minst 2.6GHz processor, quad core och 4GB RAM. Det är dessutom väldigt enkelt för att utveckla 

applikationer för andra plattform som exempelvis mobil- och konsolapplikation. Många utvecklingsmiljöer kan 

inte anpassa sig till många programmeringsspråk men Visual Studio kan anpassa sig till nästan alla 

programmeringsspråk som finns.  

    

   

Nackdelarna med Visual Studio är utrymmet av lagring är begränsad och vill man utveckla massa applikationer 

så krävs det mycket utrymme. För att få mer utrymme så behövs en licens beroende på hur mycket utrymme som 

behövs och det för med sig kostnader. Programmet är dessutom är resurskrävande från datorn och kan upplevas 

segt att arbeta i. Har man en ostabil dator så kan programmet krascha totalt. Felsökningen i programmet är ibland 

väldigt dålig, det är svårt att felsöka efter fel, detta kan leda till att ett litet fel kan ta väldigt lång tid att upptäcka.  

Detta är dessutom ett program som kräver väldigt mycket minne så mycket av hårddisken går åt.  

Byggandet av applikationer tar lång tid dessutom och hjälpresurserna är begränsade fastän det är en 

Microsoftprodukt.[9][10]   
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Tabell 1:Fördelar och nackdelar med utvecklingsmiljön Visual studio 

  

    

 

NODE.JS    

Node.js är en utvecklingsmiljö som används främst till mobila applikationer. Applikationerna skrivs i Node.js i 

programmeringsspråket javascript vilket är ett utbrett och plattformsberoendespråk. Jämfört med Visual Studio 

så erbjuder Node.js många fördelar och verktyg utan kostnad. Fördelarna inom Node.js är att den har bra 

effektivitet och övergripande utvecklarproduktivitet. Dessutom finns koddelning om man inom ett team där man 

kan dela med sig av sina kunskaper. Man kan även återanvända gamla koder och gå tillbaka i kodningen ifall 

man gjort ett misstag. Programmet har även väldigt bra hastighet och prestanda. Den delar dessutom samma kod 

med både klientsidan och även servern. Det finns en aktiv användargrupp i Node.js där kod delas mellan olika 

användare. Streaming av stora filer sker i användargruppen. Denna utvecklingsmiljön är helt enkelt väldigt snabb 

då utvecklarna använder sig av en snabb motor nämligen Chrome V8 engine. Denna motorn skapades för 

Chromes webbläsare för snabbhet och effektivitet. Node.js har ett rikt ekosystem, med andra ord de publicerar 

nya bibliotek hela tiden. Just nu finns över 800 000 tillgängliga bibliotek. Dessa bibliotek ger tillgång till 

metoder/formler som redan är skrivna och man slipper skriva de på egen hand   

   

Fördelar  Nackdelar  

Kraftfullt program för stora projekt samt 

applikationer  

Licensen kostar mycket (10 000kr)  

Enkelt att utveckla applikationer för andra 

plattform  

Lagringen är begränsad  

Kan anpassas till nästan alla 

programmeringsspråk  

Programmet använder mycket energi och 

kräver en stark och stabil dator  

Kodningen intar olika färger  Dålig felsökning i programmet  

Olika programmeringsspråk kan användas 

samtidigt  

Kräver mycket minne av hårddisken  
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Nackdelarna med Node.js är att prestandan kan bli seg om många ”tasks” körs samtidigt. Detta leder till att en 

CPU inte räcker till. En CPU (Central Processing unit) är en enhet som är till för att utföra program inuti en 

dator. Detta leder även till att stabiliteten är låg. Vissa verktyg i Node.js är dessutom av dålig kvalité och inte väl 

testade. Så ifall man är ny till programmet och stöter på ett problem medan man kodar så kan det vara svårt att 

lösa problemet på egen hand. Från skillnad till Visual Studio så är Node.js inte bra kompatibel med 

relationsdatabaser. Ett annat problem är att göra en så kallad ”callback” funktion. Det är en funktion där man 

kallar på en annan kod inuti en annan kod. I Node.js så är den inte så bra, då det slutar med att man får tillbaka 

fel värden, fördröjning eller ibland även multipla värden. Node.js är mest skapad för mobila 

applikationer.[11][12] [13]  

    

  

Tabell 2:Fördelar och nackdelar med utvecklingsmiljön Node.js 

Fördelar  Nackdelar  

Används till mobila applikationer  

  

Prestandan kan bli seg  

Använder sig av JavaScript programmet  

  

Vissa verktyg är av dålig kvalité  

Många verktyg som är kostnadsfria   

  

Är inte bra kompatibel med 

relationsdatabaser  

Programnamnet erbjuder koddelning  

  

Kräver mer än en CPU för att fungera 

bra  

Finns 800 000 tillgängliga bibliotek som ger 

tillgång till metoder/formler  

Svårt att tillkalla kodning inuti en 

annan kod  
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3.1.2 Databaser   
MSSQL&MongoDB   

MSSQL (Microsoft structured query language)  

MSSQL är en databasplattform som är kompatibel med Visual Studio. MSSQL fördelar är att göra en 

dokumentation av databasen och det finns bra hjälpresurser. Databasen i MSSQL är väldigt smidig och kan 

byggas upp väldigt snabbt. Kopplingstiden mellan MSSQL och Visual Studio är väldigt bra. Detta leder till mer 

flexibel koppling mellan applikationen och databasen. Prestandan och stabilitet är väldigt hög vilket gör MSSQL 

till en av den mest använda databasplattformen. Miljön har stöd för  en så kallad ”View”. I en view så visas bara 

datan som blivit utvald och inga ändringar kan ske i den. Detta är ett utmärkt sätt att visa data och samtidigt vara 

säker på att inga ändringar ske. SQL är dessutom lätt att lära sig och Microsoft har en specifik sida just för 

grundmetoderna som man kan ta användning av.   

Nackdelarna är att den har en komplex design. Relationer skapas mellan olika tabeller i databasen och varje 

tabell måste ha en primär och oftast en sekundär nyckel också. Det är dessutom svårt att göra ändringar väl när 

en tabell är skapad. Antingen måste man ta bort hela tabellen och göra om den eller så måste man koda tabellen. 

Men för att radera en tabell så måste man radera alla relationer mellan tabellerna som har koppling till just den 

tabellen man vill ta bort. Detta kan ta väldigt lång tid ibland och dessutom bryta ner allt man byggt upp. Så bra 

att planera allt i förväg för att undvika liknande problem. [14][15]   

Tabell 3:Fördelar och nackdelar med databasen MSSQL 

Fördelar  Nackdelar  

Kompatibel med Visual Studio    
 
Komplex design  

Bra dokumentation och hjälpresurser  Alla tabeller måste ha relationer och en primär 

nyckel  

Väldigt smidig och kan bygga upp en databas 

snabbt  
Svårt att ändra en tabell pga. relationerna mellan 

tabellerna  

Väldigt snabb koppling till Visual Studio  Kräver planeringen för ändring   

Hög prestanda och stabilitet   radering kan bli svårt senare i programmet  

Enkelt att lära sig språket  Enkelt att lära sig språket  
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MONGODB   

MongoDb är en väldigt flexibel datamodell. Språket är dessutom enkelt att lära sig samt att förstå. Prestanda är 

en av de starkaste fördelarna hos MongoDB. Lagring av data sker för det mesta i RAM, för att enkelt kunna 

hämta data. Det är enkelt att skapa databaser och man behöver inte bestämma i förhand vilken typa av data som 

ska lagras. Det kan ske senare även efter att data har lagrats. Information sparas i ett dokument i MongoDB. Med 

detta så slipper man problem med primärnycklar som i normala fall uppstår i MSSQLs relationer.    

MongoDB har dock ett par nackdelar precis som alla andra program. Den tar för mycket plats i minnet. Vilket 

inte är användbar för små applikationer eller prototyper. MongoDB rensar inte heller minnet utan bara skriver 

över eller raderar de gamla. Det kan även leda till duplicering av data vilket slutar med korrumperade eller 

skadade data.   

Det är väldigt svårt att få hjälp i denna plattformen dessutom, då hjälpresurserna är begränsade och 

få.[14][16][17]  

  

Tabell 4:Fördelar och nackdelar med databasen Mongo DB 

Fördelar  Nackdelar  

Flexibel datamodell  

  

Tar för mycket plats i minnet  

Allt sparas i dokumentation  

  

Rensar inte minne utan skriver över, kan leda till 

korrumperad eller skadade data  

Lagring sker mest i RAM  

  

Dålig dokumentation  

Behöver ingen planering i förväg  

  

Begränsade hjälpresurser   
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3.1.3 Programmeringsspråk   
C#&JavaScript    

C#   

C#(C-Sharp) är språket som används mest i Visual Studio, även det språket vi använder i vårat projekt. Språket 

är enkelt att lära sig samt enkelt att läsa kodningen. C# har en stor mängd av funktioner, mer än vad JavaScript 

besitter. En stor fördel är att C# integrerar väldigt bra med Windows. Då den var skapad specifikt för Windows. 

Språket är dessutom väldigt smidigt och processen från utveckling till produktion kan ske väldigt snabbt. Språket 

liknar JavaScript så är det väldigt enkelt för en programmera att lära sig språket. En annan fördel med C# är att 

väl när koden lagras på en öppen server så hamnar den där i binärform. Så ifall serven blir hackad så är det 

väldigt svårt för hackaren att få tillgång till koden. Så säkerheten är väldigt bra när det kommer till C#.   

   

Nackdelarna är att C# är en del av .NET framework så servern som körs måste vara Windows. Språket är inte 

heller till bra användning när det kommer till att utveckla applikationer för multipla plattformar så som 

JavaScript är, utan språket används mer till att utveckla appar för Windows. Mycket minne går dessutom åt i C#.   

Detta språket kompilerar inte koden snabbt jämfört med JavaScript eller C++.   

 

 
           Tabell 5:Fördelar med programmeringsspråket C# 

Fördelar  Nackdelar  

Enkelt språk för att läras och läsas   Serven måste vara Windows, funkar inte på Linux  

Stort bibliotek med funktioner  Används mest bara till att utveckla applikationer för 

Windows och inte för multipla plattform  

Integrerar bra med Windows  Fungerar för multipla plattform och funkar även på 

Linux  

Smidigt språk som liknar JavaScript   Mycket minne används  

  

Koden omvandlas till binärform på öppen server   Inte snabb kodkompilering  
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JavaScript   

JavaScript är det vanligaste språket som programmerare lär sig, då de flesta utvecklingsmiljöerna stödjer 

JavaScript. JavaScript fungerar även på Linuxservrarna vilket C# inte stödjer. Detta språket är både enkelt att 

lära sig samt att läsningen av koden är enkelt. En stor fördel med JavaScript är att språket fungerar till olika 

plattformar, tex mobila applikationer och även konsolapplikationer. Detta språket tar inte heller så mycket minne 

utan JavaScript har bra snabbhet och potential då mindre minne används. När det kommer till bibliotek så 

besitter JavaScript en stor mängd vilket förenklar en programmerares arbete. Dessutom när ett program kraschar 

så får användaren veta vart i koden det skett och vad anledningen till felet är. Då språket är enkelt så använder 

sig många programmerare av JavaScript vilket lett till att många stora projekt använder sig av just detta språket. 

Funktionaliteten av språket kan utökas då tredje part program har lagts till för webbsidor som GreaseMonkey. 

Med hjälp av Greasemonkey så kan en utvecklare skriva ut JavaScript utdrag för specifika webbsidor, detta leder 

till att extra funktioner dyker fram. [18]   

  

När det kommer till nackdelar är att när koden lagras på en öppen server så omvandlas inte koden till binär form 

så som C# gör. Detta leder till minskad säkerhet och större chans att hackning kan ske. När det kommer till att 

köra kod så är JavaScript väldigt seg och en lång fördröjning kan uppstå speciellt om det är ett stort stycke av 

kod. Detta är för att språket inte besitter flera processorer. JavaScript tillåter inte heller läsning av filer och 

skriver inte filer heller på grund av säkerheten. [18]   

    
Tabell 6: Nackdelar med programmeringsspråket Javascript 

Fördelar  Nackdelar  

Enkelt språk för att läras och läsas  

  

Koden omvandlas inte till binärform på öppen server  

Stort bibliotek med funktioner  

  

Körning av kod är väldigt seg  

Ett av de vanligaste språken som används  

  

Kan enkelt hackas  

Tar väldigt lite minne   

  

Tillåter inte läsning av filer och skriver inte filer 

heller  
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3.1.4 Val av vertyg 
Vi gjorde undersökningar på för och nackdelar till två olika utvecklingsmiljöer, två databaser samt två 

programmerings språk.  Efter att jämfört utvecklingsmiljöerna, databaserna och programmeringsspråken och 

dessutom genom att undersöka hur tidigare användare har upplevt och tyckt så har vi bestämt oss för att välja 

Visual Studio tillsammans med MSSQL för datalagringen.  Visual studio besitter de egenskapen vi söker efter 

och är en utmärkt utvecklingsmiljö för webbsidor. Programmet stödjer stora projekt vilket är just det som vårt 

projekt är. Vårt projekt kräver dessutom att kopplingen mellan utvecklingsmiljön och databasen ska vara stabil 

och det är just det som Visual studio har med databasen MSSQL. Visual Studio kan enkelt utveckla applikationer 

för andra plattform, så i detta fallet så kan vår digitala plattform fungera även på mobil enheter. MSSQL har bra 

dokumentation och många hjälpresurser som kommer hjälpa oss under projektets gång, dessutom är MSSQL 

kompatibel med Visual Studio. Genom att vara kompatibel så ökar datalagringen och kommunikationen mellan 

utvecklingsmiljö och databasen vilket är just det vi är i behov av för att vårt projekt ska bli bättre än andra 

projekt som vi jämfört oss med. Det är även smidigt att bygga upp en databas snabbt i MSSQL. I Visual studio så 

bestämde vi oss för att använda C# då enligt undersökningen vi gjorde så passade C# våra krav mest. C# har ett 

stort bibliotek med funktioner och är dessutom ett språk som används mest i Visual Studio. Vi utvecklar en 

plattform som ska kunna föra över data till en databas så säkerhet är något som vi prioriterar. C# omvandlar 

koden till binär form vilket ger stor säkerhet och mindre risk för hackning. Vårt projekt kommer implementeras 

på en öppen server och kräver därför säkerheten som C# ger.    

    
Tabell 7:Val av verktyg 

  

  

  

Visual Studio  MSSQL  C#  

Kompatibel med MSSQL  Kompatibel med Visual Studio  Standardspråk i Visual Studio  

Kraftfullt program för stora 

projekt  

Bra dokumentation och 

hjälpresurser  

Koden omvandlas till 

binärform på öppen server  

Enkelt att utveckla 

applikationer för andra 

plattform  

Väldigt smidig och kan bygga 

upp en databas snabbt  

Stort bibliotek med funktioner  
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3.2 Normalisering och design av databasen  
  

För att göra en bra strukturerad och fungerande plattform så skall databasen vara bra designad. Med bra designad 

menar vi att databasen ska vara bra organiserad på ett speciellt sätt och detta kan genomföras genom 

normalisering. Strukturen på tabellerna i databasen ska kunna vara organiserad på ett enkelt sätt där 

administratören enkelt kan hitta runt bland tabellerna och få en översikt över alla elever. Det ska dessutom vara 

lätt att lagra och redigera information i tabellerna som finns i databasen. Genom att använda oss av SQL. 

 

Databasen ska byggas utifrån informationen våra uppdragsgivare söker efter. Genom att designa databasen så 

använde vi oss av normalisering för att kunde kategorisera allting. Vi började med första 1NF (första 

normaliseringen) av informationen våra uppdragsgivare ville få in och skapade en tabell. I första normaliseringen 

så ser man till att inga fält/kolumner är likadana. Dessutom ska varje kolumn och rad endast innehålla ett värde. 

     1NF (första normaliseringen)  
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Därefter använde vi oss av 2NF (Andra normaliseringen) och började dra kopplingar mellan information som hängde 

ihop. Genom att göra detta så lyckades vi dela upp informationen i två tabeller. För att utveckla en tabell till 2NF så 

krävs det först att den är i 1NF och att alla kolumner ska vara relaterade till ett primär nyckeln. Primär nyckeln är 

den kolumnen som gör varje post unik. De vill säga vår ”StudentID” är en identifikation till en elev. I detta fallet 

skapades 2 tabeller, en för studenter och en för kurser/registreringar. 

 

  1NF (första normaliseringen)      2NF (Andra normaliseringen) 
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Vi insåg att vi kunde normalisera tabellerna till 3NF (tredje normaliseringen) och eftersom våra uppdragsgivare vill 

ha en statistik över alla män och kvinnor så bröt vi ut ”Man eller kvinna” till en enskild tabell. 3NF når man om 

tabellen är i 2NF och att inga fält som inte är nycklar ska kunna härledas till varandra. Vi bryter även ut KursID, 

Kursnamn och Kurspoäng till en egen tabell. Dessutom går det inte att ha två primär nyckel i en tabell. Detta var 

ytterligare en anledning till att vi skapade en ny tabell som vi kallade för ”kurser” [19] 

2NF(andra normaliseringen)      3NF( tredje normaliseringen) 
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Genom denna normaliseringen lyckades vi designa databasen på ett strukturerad och 

välorganiserad sätt. Denna normaliseringen gör databasen mer flexibel samt skyddar informationen 

i varje tabell. Som vi kommer nämna senare i diskussion, tabellerna går inte att radera då det finns 

relationer mellan varje tabell. En relation är en koppling mellan en primär nyckel i en tabell och en 

sekundär nyckel i en annan tabell. Normaliseringen reducerar dessutom redundans och 

inkonsekventa beroende. Redundans data betyder diskutrymmet slösas och detta skapar 

underhållsproblem. Inkonsekvent beroende betyder att om man tex letar efter adressen till en elev i 

tabellen ”students” så är det onormalt att du ska få fram vilka kurser eleven är registrerar till eller 

vilka kurser eleven läser. Då adressen till eleven är helt oberoende av registreringarna eleven gjort. 

Därför är de i helt separata tabeller.[20] 

  

3.3 Hållbarhet utveckling   
Global hållbarhet får inte den uppmärksamheten den behöver och klimatet förändras allt mera på 

grund av koldioxidutsläppet. Vårt mål i detta kapitlet är att undersöka ifall vårt system kommer 

minska koldioxidutsläppet. I vårt arbete har vi fokuserat mest på den sociala och ekologiska 

hållbarheten. Hållbar utveckling står för en utveckling som kan tillfredsställa behoven vi har i 

dagsläget utan att utsätta den kommande generationen för fara    

 Den Globala uppvärmningen och den förstärkta växthuseffekten har spårat ur på grund av 

människans aktiviteter. Dessa effekter vi ser idag kommer från 1900-talet då industrier och 

produktionen av olika material började. Växthusgaserna som släpps ut samlas upp i atmosfären 

och världshavet fungerar nämligen som en stötdämpare med andra ord en buffert som absorberar 

värme. Haven har under de senaste 40 åren sugit upp väldigt mycket av den globala 

uppvärmningen, men problemet till att detta problemet inte upptäckts i tid är för att haven kan 

absorbera en stor mängd med värme innan man kan märka någon skillnad. Efter att haven 

absorberat värme i flera år så nås en gräns där de avger mer koldioxid än vad de tar upp. Detta 

leder till att temperaturökningen hos luften ökar och kalla platser kan helt plötsligt bli varma och 

varma platser kan bli kalla. Varmare hav är dessutom skadlig för arterna som lever i havet och 

detta påverkar ekosystemet på ett skadligt sätt. [21]   
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Enligt Föreningen SkogsSverige så får vi veta att industrierna kan tillverka 25 000 A4- papper från 

ett vuxet träd. Enligt deras beräkning så kan papperstillverkningen leda till att stora mängder av 

skog runt om i Sverige kan förvandlas till en öppen mark om 50 år. [22]   

   

3.3.1 Socialt   
Den globala uppvärmningen har lett till många negativa effekter. I dagsläget har vi 1,5 grads 

global höjning. 1,5 grad kanske inte låter mycket men dessa är ett par av effekterna från 1 grads 

temperaturökning som påverkar socialt hållbarhet.   

1. Ohälsa och sjukdomar: Då planeten värms upp så finns det en stor risk att smittbärande 

insekter lyckas ta sig längre norrut och drabba nya länder. Värmen smutsar även ner 

dricksvattnet och detta leder till att vi får svagare immunförsvar. Värmen drabbar även den 

mänskliga hälsan genom att det blir svårare för människliga kroppsorganet att rena blodet 

från sockret, vilket leder till att fler får diabetes.   

Enligt en undersökning av ”American Diabetes Association” så drabbas 100 000 fler 

amerikaner varje år av typ 2-diabetes bara genom att temperaturen stiger med 1 grad.   

2. Vi får sämre livsmedelsäkerhet: Eftersom klimatförändringen påverkar skördarna så påverkas 

även produktionen av basföda som majs och vete. [21][23][24]  

   

   

3.3.2 Ekonomisk hållbarhet    
Det globala utsläppet har lett till att fattiga har fått det sämre än innan. Vissa fattiga länder är helt 

beroende på fiske och jordbruk. Då marken och havet påverkas så påverkas skördarna genom att 

skördarna blir sämre eller slås ut, fiskebestånden blir sämre speciellt i de tropiska områdena. Detta 

leder till fattigdom och hunger.[23]   
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3.3.3 Ekologisk hållbarhet   
Enligt en undersökning av ”Skogsindustrierna” så ligger den svenska pappersproduktionen på 

runt 10.1 miljoner ton per år. Kontorspapper och tidningspapper räknas in till den totala 

mängden. Energin som går åt för att tillverka 1 ton kontorspapper är ca 1200 kwh elkraft och 

bränsleförbrukningen som används till tillverkningen är ca 500 liter oljeekvivalenter varav 80 

liter är olja medans resterande mängderna är biobränslen men största mängden är bark. Så totala 

tillverkningen är ca 12 000 KWh elkraft och ca 5000 liter oljeekvivalenter. [25]   

   

3.3.4 Utsläppsmätningen   
För att kunna få fram en mätning på hur mycket utsläpp som ungefär släpps ut från 

papperstillverkningen så behövde vi leta fram en metod som används för det. Genom att veta 

ungefär hur mycket papper som tillverkas och hur mycket energi som går åt så lyckades vi få fram 

en siffra.   

Utsläppen för elkraft är runt 50 gram koldioxid-ekvivalenter per KWh. I detta fallet släpper den 

totala papperstillverkningen ut 50x12000=600,000 gram vilket motsvarar 600kg 

koldioxidekvivalenter bara genom användning av elkraften. Värdet måste adderas med 

bränsleförbrukningen för att få fram det totala utsläppet av CO2. Den totala 

bränsleförbrukningen är 800 liter olja och 4200 liter biobränslen.   

   

För att räkna fram utsläpp av bränsleförbrukning används följande metod.[26]    

Utsläpp[kg]= Bränsleförbrukning [m^3] x Värmevärde [GJ/m^3] x Emissionsfaktor [kg/GJ]  

   

Efter att ha omvandlat bränslet till kubikmeter, letat upp värmevärdet och emissionsfaktorn för 

bränslet så kom vi fram till att ungefär 1 ton koldioxid släpps ut av papperstillverkningen.[27][28]  
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För att driva vårt system som ska lösa problemet för länsstyrelsen så krävs minst en dator som är 

igång dygnet runt. En stationär dator som är i igång dygnet runt drar ca 1200Kwh per år. Vi vet 

sedan innan att under produktionen av papper, för varje kwh som används släpps 50 gram 

koldioxid-ekvivalenter ut. Så genom att räkna ut utsläppet för en dator så kan vi uppskatta ifall 

ett system skulle släppa ut mindre utsläpp än vad papperstillverkningen gör.[29]  

Efter undersökning av information så kom vi fram till att en dator inte kommer göra så stor 

minskning när det kommer till koldioxidutsläppet. För det är inte bara energin som datorn 

förbrukar som räknas utan även tillverkningen av en dator. Enligt återvinningsföretaget Inregos så 

används 240 kg fossila bränslen, 22 kg kemikalier och 1500 kg vatten. Tillverkningen av en dator 

kanske släpper mindre koldioxid än papperstillverkningen men 1 ton koldioxidutsläpp från 

papperstillverkningen står för exakt alla papper som finns i Sverige. Så vårt system kommer inte 

minska koldioxidutsläppet utan kommer öka den, vilket går emot vårt hållbarhetsmål.[30]  
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3.4 Acceptanstest (testning av webbplatsen)  
  

För att säkerställa att webbplatsen uppnår kravspecifikationen så bestämde vi oss för att göra två 

tester, ”Acceptanstest” och ”Usabilitytest”. För att genomföra detta så valde vi ut 9 frågor, 6 

frågor till webbplatsen och 3 frågor till databasen. Dessa frågor valdes specifikt ut för att kunna 

stämma kravspecifikationen. Vi lyckades hitta tre studenter genom att befinna oss på SFI skolan 

som ligger bredvid Halmstad Högskola och fråga studenterna ifall de ville delta i testningen. 

Testningen skedde även på plats i SFI skolan, via en laptop vi hade prototypen i. Testningen går 

ut på att varje student anmäler sig och väljer vilken kurs till vill gå på och sedan svarar på frågor 

som vi har. Studenterna ville vara anonyma men vi kan kalla de Ali, Amir och Leyla. Varje 

student testade webbplatsen vid olika tillfällen och dagar. Tanken bakom detta testet är att kunna 

stämma av att systemet uppnår kravspecifikationen. Frågorna som vi ställde var följande.  

1. Tycker du detta systemet borde implementeras på din skola?  

2. Tycker du att detta systemet kommer ge dig en bättre översikt över dina betyg?  

3. Känner du dig tryggare med att din information sparas i ett system jämfört med papper?  

4. Tror du fler personer skulle lockas till SFI skolor om detta systemet existerar?  

5. Tycker du det är enklare att registrera sig till en kurs på detta systemet jämfört med hur ni har 

det nu?  

6. Tycker du något saknas eller borde förbättras på systemet?  

7. Informationen du skrev in på webbplatsen fanns den sparad i databasen också? Eller fattades 

någonting? 
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8.  

  

Tabell 8: Svar från tre studenter 

Fråga  Ali  Amir  Leyla  

  

1.Tycker du detta systemet 

borde implementeras på din 

skola?  

 

 

 

Ja de tycker jag.  

 

 

Ja varför inte, allt 

skulle bli mycket 

enklare med detta 

systemet.  

 

 

Ja, känns 

modernt och 

välbyggd.  

  

2.Tycker du att detta 

systemet kommer ge dig en 

bättre översikt över dina 

betyg?  

 

 

 

Ja, för det kan 

ske att jag tappar 

bort pappren på 

mina betyg 

ibland och då 

måste jag fråga 

om nya.  

 

 

Kanske, jag är en 

ordningsam person 

och har alltid alla 

papper i en mapp, 

men detta skulle 

detta förenkla 

allting.  

 

 

Ja, så slipper 

man gå till 

expeditionen 

och fråga efter 

sina betyg 

varje gång.  

  

3. Känner du dig tryggare 

med att din information 

sparas i ett system jämfört 

med papper?  

 

 

 

Ja självklart, för 

ibland kan jag 

glömma pappren 

på bussen eller i 

skolan och jag 

har ingen aning 

vem som kan få 

tag på de.  

 

 

Nja, lite säkrare 

skulle det kännas.  

 

 

Ja, för just nu 

får personalen i 

expeditionen 

tillgång till 

allting och de 

känns inte 

riktigt trygg då 

jag inte känner 

de.  

  

4. Tror du fler personer 

skulle lockas till SFI skolor 

om detta systemet 

existerar?  

 

 

De klart, detta är 

ett system som 

kommer ge mer 

trygghet åt 

eleverna och 

dessutom enklare 

att hålla koll på 

sina betyg.  

 

Ja, första sidan på 

webbplatsen 

beskriver kursen 

bra och detta kan 

locka många 

elever.  

 

 

Ja, mycket av 

de som stod på 

första sidan om 

kursen kände 

jag inte ens till 

innan.  
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5. Tycker du det är enklare 

att registrera sig till en kurs 

på detta systemet jämfört 

med hur ni har det nu?  

 

 

Ja, mycket 

enklare och 

dessutom 

säkrare, för det 

har skett att 

expeditionen 

tappat bort mina 

papper och då 

måste man gå 

igenom samma 

process på nytt. 

 

 

Ja faktiskt, nu 

slipper man gå till 

expeditionen och 

be om 

registrerings 

pappren och 

sedan lämna in 

det.   

 

Ja, för just nu 

måste man ta 

ut papper, 

skriva på, 

sedan lämna 

in det och 

vänta tills 

pappren förs 

vidare till 

läraren. 

6. Tycker något saknas eller 

borde förbättras på 

systemet?  

 

Inloggning 

borde läggas till. 

Om detta systemet 

ska vara för alla 

kurser på skolan så 

borde information 

finnas för varje 

kurs. 

Nej allt känns 

perfekt och 

organiserad. 

7. Informationen du skrev 

in på webbplatsen fanns 

den sparad i databasen 

också? Eller fattades 

någonting? 

Ja, allt fanns på 

plats. 

Ja Ja, allt var 

exakt samma. 

 

  

 Efter att ha kollat igenom varje svar så insåg vi att en digital plattform skulle göra skolmiljön bättre 

för eleverna och detta gav oss även en feedback på extra funktioner som kan invigas till en senare 

version av en digital plattform. Inloggning kommer kunna skilja på studenter och personal.  

Information om fler kurser borde finnas på första fliken.      

Detta testet som gjordes säkerställde att två av tre krav uppfylldes, första och andra kravet. Krav 

ett att webbplatsen ska vara stabil och välutvecklad för att eleven ska kunna registrera sig till 

kursen. Krav 2 att webbplatsen ska lagra informationen i databasen. Detta systemet har inte lagts 

ut på någon server en så krav tre kan inte testas än, krav tre är nämligen att länsstyrelsen ska kunna 

läsa av databasen.   
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4 RESULTAT   
I metodavsnittet riktade vi oss in på en formel som används för att beräkna koldioxidutsläppet. 

Vår undersökning ledde oss fram till att pappersförbrukningen står för 25% av 

koldioxidutsläppen och att vårt system inte kommer kunna minska pappersförbrukningen även 

ifall den implementeras i alla SFI skolor i Sverige. Enligt informationen vi fick från våra 

uppdragsgivare så hade de planerat att detta systemet ska driftsättas i alla SFI (Svenska för 

invandrare) skolor i Halland om systemet gör framgång i Halmstad.   

Genom att använt oss av formeln så har vi räknat fram koldioxidutsläppet för den totala 

papperstillverkningen och för tillverkningen av en dator.  

   

Genom att ha forskat kring studien ”Planning and Changing” så höll vi oss till att få en bra 

integrerad webbplats som skulle se till att ge skolan ett bra kommunikationsverktyg samt ett bra 

rykte. Detta kommer även se till att locka till sig personer till att börja just på denna skolan.    

Vi tog även hänsyn till en annan forskning som är skriven av Fredrik Sahlén som arbetade med 

en implementation av IT-system åt Alnö bud och transport i Sundsvall. I hans forskning så ledde 

denna implementationen fram till att ett system som samarbetar med en databas kommer ge en 

bättre överblick över organisationen samt underlätta för personerna som finns i organisationen. I 

vårt fall har vi elever och lärare. Vårt system kommer kunna ge skolan en bättre överblick över 

eleverna samt så kommer eleverna få en bättre studiemiljö    

     



 

39     

  

 

Figur 2: En översikt över hur webbplatsen ser ut 

 

I figur 2 har vi en översikt över webbplatsen där vi har använt flikar för att visa specifik 

information. I första fliken (HEM) har vi information om kursen, vad kursens syfte är samt 

genomförandet av kursen. I andra fliken (OM OSS) finns det information om Länsstyrelsen. I 

tredje fliken kan en användare ta kontakt med vår uppdragsgivare ifall de har frågor. I fjärde 

fliken finns anmälan där en student kan anmäla sig till en eller flera kurser. I femte fliken finns 

en översikt över alla studenter och även nya studenter kan registreras. I sista fliken har vi 

kontrollpanelen där både ”Kön” som visar en statistik över alla hur många män och kvinnor det 

finns. På samma flik har vi även en översikt över ”kurser”, där alla kurser finns och även hur 

många poäng varje kurs innefattar. Detta visas längre ner.  

  

    

Vår databas består av fyra olika tabeller där varje tabell lagrar information. I figur 3 ser vi hur 

databasen är uppbyggt och vilken relation tabellerna har till varandra. Huvudtabellen kallas för 

”Students” och innehåller information om eleven som namn, telefonnummer, personnummer och 
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etc. Kolumnen ”Studentid” är primär nyckeln och varje elev har ett specifikt nummer som är till 

för identifikation. Dessutom kan det hända att två elever kan ha samma namn och ”studentid” är 

det som skiljer de åt. Anledningen till att vi har 4 olika tabeller är pga. av att informationen måste 

separeras in i olika kategorier. Som ni ser vid ena änden finns en nyckel och vid andra änden en 

symbol som klassas som ”mer än en”. Nyckeln motsvarar ”en” och den andra symbolen 

motsvarar många. Så i vår databasdiagram så säger vi att ”en” student har många 

”Regestreringar” då en student kan gå på många kurser samtidigt. I ”Genders” tabellen så säger 

vi att ”ett” kön kan ha många students. Relationen mellan ”Kurser” och ”Regestreringar” säger 

att ”en” kurs kan ha många studenter. Anledningen till att vi har en egen tabell för ”kön” är 

eftersom kommunen vill kunna få översikt över antal män och kvinnor.  

 

Figur 3: En översikt över databasen 
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För att undvika att siffror lagras i tex ”man eller kvinna” fältet så använde vi oss av en metod som 

visas i figur 5. Denna metoden ser till att varje kolumn endast tar emot en speciell typ av data som 

vi väljer tex ”förnamn” tar bara emot bokstäver. Vi använde liknande metod för namn, adress och 

andra kolumner som endast borde ha bokstäver lagrad som tex hemland och språk. Denna 

metoden visar vi i figur 4 och 5.   

 

 

Figur 4: Exempel där man kan lagra in siffror i ”Gender Name” 

  

 

 
Figur 5: Efter att designat checkvilkor kunde inte siffror sparas i tex Firstname och etc. 

  

   

Efter att ha designat checkvilkorn för varje tabell så försökte vi på nytt skriva in siffror i en tabell 

som endast ska innehålla siffror och då fick vi en varning av programmet att siffror inte kan 

skrivas in i kolumnen namn.  
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Figur 6:Detta kan en användare få om fel typ av data blir insatt i en kolumn. 

Create-stegen  

Vi gjorde även tester på databasen genom att på webbplatsen skriva in information och 

undersöka om informationen lagrades både på webbplatsen och databasen samt om 

informationen som lagrades hamnade i ordning ifall det redan fanns data sparad.   

 

Figur 7:Här skapar vi en kurs, genom att ange kursnamn och Credits(poäng). 
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Figur 8: Översikt över kurserna på webbplatsen 

 

När en kurs skapats så läggs den till i samlingen av kurser. Härifrån kan man välja ifall man vill 

ändra en kurs genom att ändra namnet eller Credit. ”Details” visar all information om kursen 

samt vilka elever som är registrerade på den kursen  

  

 

Figur 9: Översikt över kurserna i databasen 

Här ser vi även att kursen man la till sparades även i databasen och hamnade i ordning då andra kurser redan 

var registrerade.  



 

44     

  

  

  

Varje flik i webbplats har fyra grundpelare inom Visualstudio. Grundpelarna är select, insert, 

update och delete. Varje grundpelare består av olika metoder och utför olika handlingar. När det 

kommer till delete så utför Visual studio en handling som raderar data från databasen samt från 

andra tabeller som har koppling till den data som raderas. Tex om en kurs raderas så raderas även 

informationen om att studenter är registrerade på den kursen. Om en student raderas så raderas 

informationen om studenten även från kursen som studenten är/varit registrerat på. Så delete ser 

nämligen till att all data raderas överallt i databasen som om denna data aldrig existerat. Detta 

kan anses som en nackdel då all information om en kurs kan försvinna om kursen tas bort.  

 

Figur 10: Här ska vi radera kursen vi la till tidigare 

  

 

Figur 11: Kursen raderades och finns inte längre kvar i samlingen 
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Figur 12: Här ser vi även att kursen raderades i databasen. 

  

 

För att ändra befintliga data hämtas informationen från databasen och visas upp. Denna 

informationen kan ändras och sparas på nytt i databasen genom en ”get,set” funktion från och till 

databasen via Visual Studio. Information kan ändras både från databasen och webbplatsen och 

ändringen påverkar båda två.   

 

Figur 13: Översikt över studenter 
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I denna fliken så kan studenter gå in och registrera sig med begränsade funktioner, som tex att de inte 

kan ändra på dagens datum. Detta utgör grunden i ett kösystem där alla ska ha lika väntetid från 

registrerings datumet. Personalen har däremot full kontroll över att ändra ett registrerings datum.  

  

 

Figur 14: All tillgänglig information om studenten Ahmad 

  

 

Figur 15: Här ser vi även samma information i databasen 
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Figur 16: Samma student efter ändring 

  

Här har vi ändrat lite information om studenten Ahmad. Vi har ändrat Telefonnummer, adress, Epost, 

postnummer och ort.  

 

Figur 17: Här ser vi att även informationen i databasen har ändrats 

 

I sista fliken där vi har anmälningen kan kursansvarig registrera en student på en specifik kurs. Personalen 

kan även sätta start- och slutdatum samt ett betyg efter kursens slut. Personalen med behörighet har även 

full tillgång till allting på webbplatsen.  
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Figur 18: Såhär ser Anmälningen ut 

  

I kontrollpanelen så har vi två flikar. En till kurser och en till kön. Våra arbetsgivare ville ha 

dessa separata för att kunna ha en överblick över vilka elever som tillhör de olika könen. Detta är 

till för att jämföra hur många som är män och hur många som är kvinnor för att senare användas 

inom statistiken. De ville även ha en översikt i kurserna för att kunna enklare komma åt eleverna 

för varje kurs.  
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Figur19: Översikt över fliken "kön" 

  

Inom kön delen så kan personalen kunna skilja och se resultat på hur många studenter som är 

män och hur många som är kvinnor.  Ändring samt radering av kön kan ske här.  

 
Figur 20: Översikt över fliken kurser 

 

Inom kursdelen så kan nya kurser registreras samt hur mycket poäng en kurs ska bestå av. Här kan 

även ändring samt radering av kursen ske. Genom att trycka på ”Details” så kan vi även se vilka 

elever som är registrerade till just den kursen  
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Slutligen fick vi fram en färdig prototyp som uppfyllde alla krav från länsstyrelsen och de var 

nöjda över resultatet som togs fram.   

  

  

Här har vi en bild på en metod som används som layout till alla flikar, istället för att ha 

upprepande metoder i varje flik så har vi istället bara skrivit metoden en gång. Vilket leder till att 

andra metoder kan komma åt denna för användning. Detta leder till minskning av kod som 

samtidigt leder till mindre fördröjning på att ladda den specifika fliken som man söker efter.   

 

Figur 21: Bild över layout. 
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5 Diskussion   
Efter en ytterligare diskussion med länsstyrelsen och kommunen krävde de från oss en ökning på 

kravet. Vilket är att vi ska leverera en färdig prototyp av hela projektet, där både plattformen och 

databasen ska ingå. Till en början var det bara databasen vi skulle tillverka. Ökningen av arbetet 

ledde till dubbelt så mycket arbete jämfört med innan. Den färdiga prototypen ska visa hela 

processen, där registrering och lagring ska ske. Detta ökade kravspecifikationen och arbetet. 

Detta blev ett problem så vi redan påbörjat arbete med våra gamla erfarenheter inom HTML och 

SQL. HTML för att skapa en webbplats och SQL där själva lagringen ska ske. Kopplingen 

mellan de blev lite svårt och man blir tvungen att använda en omodern och icke användbart språk 

som kallas PHP. Efter att vi insett detta misstaget så sökte vi efter ett annat verktyg till att 

verkställa projektet. Vi hittade ASP:NET CORE MVC som är väldigt effektiv när det kommer 

till koppling mellan en webbplats och databasen  

Nu fick vi börja på nytt och lära oss den nya metoden för att kunna göra en användbar och 

effektiv prototyp. Efter diskussionen så bestämde vi oss för att minska arbetet på databasen och 

lägga tiden istället på att få en färdig prototyp så snabbt som möjligt. Som kommer kunna visa 

och uppnå alla kraven.[31]   

   Vi testade även ett annat liknande system och letade efter brister på de systemet som vi kunde 

undvika. Som vi nämnde tidigare så har plattformen ”Nyistockholm” en väldigt långsam 

responstid och varje flik tar ungefär tre sekunder att ladda upp. Detta undvek vi genom att inte 

använda oss av tunga metoder och script i Visual Studio och vi undvek även buggar genom att 

skicka in massa information och se ifall allt hamnade på rätt plats och i rätt ordning. 

 

Under arbetets gång så skedde det dock lite mätproblem under hållbarhetskapitlet. Mätproblemet 

var att få fram ett exakt värde av koldioxidutsläppet. Då vi inte lyckades få fram ett specifikt 

värde pga. av att olika material kan användas till förbränning under papperstillverkningen så var 

vi tvungna att ta ett medelvärde av hela utsläppet. Vi gjorde beräkningar för två material som 

används mest under tillverkningen, olja och bark och värdena hamnade mellan 666kg-1.25 ton 

utsläpp. Vi antar att få fram ett exakt värde kommer bli svårt då det tillverkas olika typer av 

papper som kräver olika mängder av energi.[32]  
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Styrkor 

En av de största styrkorna hos vår prototyp är nämligen inuti databasen. Vi kan inte radera en 

tabell utan att ta bort alla relationer som andra tabeller har till den. Så ifall vi tex vill ta bort 

tabellen där studenter är inkluderade så måste ta bort alla relationer till student tabellen.  

Andra styrkorna i vårt system är bland annat att informationen som sparas lagras säkert i databasen. Med 

säkerhet menar vi att det bli svårt att radera datan som sparas i databasen. Dessutom blir det svårt för en 

hackare att hacka systemet tack vare egenskapen språket C# har. Att omvandla koden till binärform på 

öppen server.   

Webbplatsen är även bra strukturerat och en användare har lätt att förstå och navigera sig. En 

ytterligare styrka är att vår plattform kommer kunna bidra till minskningen av utsläpp och leda 

till en bättre hållbar utveckling.    

 

Svagheter 

Dessutom en annan brist är att första laddningen på en flik kan ta lite tid men därefter försvinner 

fördröjningen då fliken redan har blivit laddad. Detta är för att informationen måste laddas upp 

från databasen. Detta problemet kunde inte lösas eller undvikas. Vi försökte minimera 

uppladdningstiden men lyckades inte. 

En annan svaghet är att tiden/datumet på webbplatsen läses av från användarens dator och inte 

från någon online tidsättning. Detta leder till att en användare kan ändra tiden/datumet på sin 

dator och genom detta kunna registrera sig på webbplatsen på en äldre datum. Detta påverkas 

kösystemet negativt. Då en användare kan hamna före i kön genom att ändra tiden/datumet på sin 

dator. 
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Förbättringar 

Vi stötte på ett problem i början av testerna vi gjorde på databasen, nämligen att alla typer av information 

kunde sparas, till exempel i personnummer kolumnen så kunde bokstäver lagras. För att undvika detta 

lade vi till en metod som endast tillät att siffror lagrades i personnummer, postnummer och 

telefonnummer. 

Vi hade även allt i en och samma tabell, men då insåg vi att webbplatsen fick fördröjning på att ladda upp 

informationen då all information tvingades ladda upp varje gång man sökte efter en elev.  Genom att lösa 

detta problemet så använde vi oss av att normalisera tabellerna för att minimera uppladdningen. 

Genom att minska kodningen och undvika att använda massa script så lyckades vi även undvika 

andra problem som uppstår i dagsläget på NyiStockholm. På webbplatsen så använder de sig av 

tunga metoder och algoritmer som gör så att det tar lång tid att ladda upp samt att ändra mellan 

flikarna. Vi använder oss av enkla metoder och har minimerat kodningen så mycket som möjligt 

för att undvika fördröjning.  

 

Avstämning med kravspecifikationen 

Alla de viktigaste kraven har lyckats uppnås. Webbplatsen för över informationen till databasen. 

Webbplatsen är även välutvecklad och eleven har lätt att förstå sig på webbplatsen. Detta kunde 

stämmas av genom testningen som utfördes på SFI skolan. Där tre studenter valdes ut för att testa 

prototypen.  

Andra kravet där informationen ska kunna hämtas av länsstyrelsen har inte testats än då systemet 

inte invigts på SFI skolan ännu. Detta skulle dock kunna stämmas av så snabbt systemet invigs i 

skolan och eleverna börjar använda det. 

Några andra krav var att buggar och transaktioner ska kunna reduceras så mycket som möjligt och 

detta har kunnat uppnås genom minimering av kodning och användning av färre stora scripter på 

webbplatsen. Dessutom har vi lyckats lösa problemet där alla typer av information kunde sparas i 
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databasen. Normaliseringen av tabellerna minimerade uppladdningen av informationen som 

visades på webbplatsen. 
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7 Bilaga   

  

Figur 22: "kontakt" fliken.  

  
Figur 23: Bild över den gamla anmälan.  
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Figur 24: Bild över den gamla fliken "Om oss". 

  

     
Figur 25: Bild över den gamla databasen   
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