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Förord 

Projektet har varit väldigt lärorikt och intressant, framför allt har vi fått en stor förståelse för de 

programmeringsspråk och tekniker som används vid utveckling av en webbapplikation.  

 

Vi vill också passa på att tacka dom som har hjälpt oss igenom projektet, framför allt vår handledare på 

SCA i Falkenberg Rolf Gustavsson för hans ovärderliga hjälp genom hela projektet. 

Vi vill också tacka Mattias Johansson platschef på SCA i Falkenberg som gett oss chansen att utföra detta 

projekt och Nicolina Månsson vår handledare på Halmstads Högskola för all hjälp med denna rapport. 
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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver utvecklingen av en webbaserad applikation för SCA i Falkenberg som är det 

första steget för att ersätta nuvarande lösning för DOM-rapporten.   

 

DOM-rapporten är ett stort Excel dokument som innehåller mycket information och funktioner som 

används dagligen på företaget. Dokumentet har nu blivit så stort att det är långsamt att arbeta med. 

Webbapplikationen som utvecklats överför två av de större delarna av DOM-rapporten, vilket resulterar i 

en mycket snabbare hantering av data. Eftersom en webbapplikation går att använda på alla enheter med 

en webbläsare kan den användas på en surfplatta. 

 

Att kunna använda DOM-rapporten på en surfplatta ökar effektivitet och säkerhet på företaget genom att 

bl.a. minska gångavstånden och sänka tiden för att utföra arbetsmoment. 

 

Applikationen har utvecklats med ASP.NET MVC och med responsiv design för att anpassas till olika 

enheter. 
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Abstract 

This report describes the development of a web based application for SCA in Falkenberg this is the first 

step in replacing the current solution for the DOM-report. 

 

The DOM-report is a large Excel-document that contains a lot of information and functions used daily on 

the company. The document has now become very large and this has resulted in a very slow working 

environment. The web application that has been developed transfers two of the larger parts of the DOM-

report. Which results in a much faster handling of data. Because it is a web application it can be used on 

all devices that has a web browser and this makes it possible to use the application on a tablet. 

 

Using the DOM-report on a tablet would increase efficiency and safety on the company by decreasing 

walking distance and reducing the time it takes to perform the work activities.  

 

The application has been developed with ASP.NET MVC and with a responsive design to adapt to 

different devices. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 

SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) är ett världsomfattande hygien och skogsindustriföretag som 

utvecklar och producerar personliga hygienprodukter, mjukpapper och skogsindustriprodukter.  I SCA:s 

fabrik i Falkenberg tillverkas personliga hygienprodukter i form av blöjor på totalt nio maskiner. På varje 

maskin arbetar fem skiftteam bestående av tre maskin-operatörer vilket gör att maskinen kan köras dygnet 

runt alla dagar i veckan. 

 

Under arbetsdagen fyller varje skiftteam i en så kallad DOM-rapport (Daily Operating Meeting), på 

någon av de stationära datorerna som finns placerade vid varje maskin. DOM-rapporten är ett väldigt 

viktigt verktyg på företaget och den fyller många funktioner. Den viktigaste funktionen är att underlätta 

kommunikation mellan skiftarbetarna för att systematiskt förbättra kvaliteten. DOM-rapporten innehåller 

också en stor mängd inställningar som är specifika för varje maskin, statistik över hur maskinen har gått 

och Daglig Tillsyn som är små uppgifter som ska utföras på under skiftet. Två lite större uppgifter i 

Daglig Tillsyn är DDS (Daily Direction Settings) som är inrapportering av maskininställningar och 5S 

som är en metod för att skapa ordning och reda. 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med projektet är att öka effektivitet och säkerhet i produktionen. Det ska göras genom att utveckla 

en plattformsoberoende applikation som ska bli den första delen i att ersätta nuvarande lösning för DOM-

rapporten. Med en plattformsoberoende applikation ges möjlighet att använda DOM-rapporten mobilt på 

en surfplatta eller mobiltelefon. Detta underlättar för maskinoperatörer genom att det effektiviserar 

arbetet. 

1.2.1 Frågeställningar 

● Hur ska nuvarande DOM-rapport överföras till en plattformsoberoende webbapplikation? 

● Hur utvecklar man en applikation som anpassar utseendet beroende på användarens enhet? 

● Hur ska säkerhet implementeras i applikationen? 

1.2.2 Kravspecifikation 

Kraven på webbapplikationen är framtagna tillsammans med IT-avdelningen, samt maskinoperatörer på 

SCA för att tillfredsställa deras behov. Alla krav finns återgivna i kravspecifikationen bilaga A. Nedan 

presenteras de generella krav som ställs på systemet 

 

1. Webbapplikationen ska vara utvecklat i ASP.NET MVC, HTML, CSS samt C# mot en SQL-

server 

2. Fungera i Internet Explorer 11 

3. Automatisk Windows authentication inloggning 

4. Inloggning med administratörs rättigheter 

5. Läsa in aktuell maskin och skift genom inläsning från databas 
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6. Läsa in och visa DDS-punkter för aktuell maskin och skift 

7. Användare ska kunna mata in värden för DDS-punkter 

8. Applikationens utseende ska anpassas beroende på användarens skärmstorlek 

9. Ska fungera med befintliga databaser på SCA 

10. Skydd mot SQL-injektioner 

1.3 Avgränsningar 

I projektet kommer inga databaser designas från grunden utan SCA:s redan befintliga databaser kommer 

användas och i viss mån ändras för projektets behov. SCA använder Internet Explorer 11 som webbläsare 

på företaget, därför kommer projektet avgränsas till att endast anpassas för denna webbläsare. 
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2. Teoretisk Bakgrund 

Detta kapitel beskriver: nuvarande DOM-rapport, en fördjupning om responsiv webbdesign, de 

programmeringsspråk och verktyg som ligger till grund för projektets utförande och databaser. 

2.1 Nuvarande DOM-rapport 

DOM-rapporten är i dagsläget ett Excel-dokument som hämtar information ifrån databaser, figur 2.1 visar 

DOM-rapportens nuvarande struktur. Detta dokument är dock väldigt omfattande eftersom det innehåller 

många funktioner och mycket information vilket gör att det tar lång tid att ladda in och använda.  

 

 
Figur 2.1 Dom-Rapportens nuvarande struktur 

DOM-rapporten innehåller följande: hur ett skift gått, vad varje skift har för uppgifter, information som 

bestämts av ansvariga över maskinen, kvarstående fel som inte åtgärdats än och information om hur det 

har gått hittills i veckan. Hur effektivt en maskin har gått under skiftet visas med tre olika värden: 

Stop/8h(Antalet stopp en maskin haft på 8 timmar), spill (Antalet blöjor som slängts i %) och 

OEE(Overall Equipment Effectiveness ett mått på hur effektivt maskinen gått i %). Varje skift har ett 

visst mål för dessa värden som man vill uppnå och som beror på vilken artikel som produceras, planerade 

stopp med mera.  
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I DOM-rapporten skrivs även vad som har hänt under skiftets gång, t.ex. om det har varit stopp för att en 

maskindel har gått sönder. Vidare innehåller DOM-rapporten beslut som tagits av ansvariga för maskinen 

i samråd med gruppledaren för skiftet som jobbar, t.ex. vad man behöver ha fokus på under dagen eller 

om det är någon del som börjar bli sliten och ska bytas vid lämpligt stopp. Här redovisas även 

kvarstående fel som än inte har åtgärdats på maskinen och ska åtgärdas vid lämpligt tillfälle. 

 

En del av DOM-rapporten visar Daglig Tillsyn, detta är små uppgifter som varje skift ska utföra under 

arbetstiden, det kan t.ex. vara att rengöra en plats eller kontrollera så att säkerhetsutrustning finns på rätt 

platser. De två stora delarna av Daglig Tillsyn är DDS och 5S. 

2.1.1 DDS 

DDS är en del av DOM-rapporten där man ska rapportera in värden för olika inställningar som avläses på 

maskinen. Genom att trycka på DDS fokuspunkt i listan över Daglig Tillsyn samt Ordning & Reda till 

höger i DOM-rapporten (se pil i figur 1.1 ovan) visas nuvarande DDS-punkter. Punkterna som visas här 

varierar beroende på vilken maskin, vilket skift samt vilken artikel som körs för tillfället. Figur 2.2 nedan 

visar hur fönstret med DDS-punkterna ser ut.  

 

 
Figur 2.2 Nuvarande utseende för DDS-punkterna 
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Om ett värde utanför godkänt intervall rapporteras in visas ett dialogfönster där man måste fylla i en 

kommentar som förklarar varför avläst värde ligger utanför godkänt intervall figur 2.3 nedan visar hur 

detta dialogfönster ser ut.  

 

 
Figur 2.3 Dialogfönster för kommentar till DDS-punkt 

2.1.2 5S 

5S är en metod utvecklad av Toyota i Japan, 5S står för de 5 S’n i de japanska orden seiri, seiton, seiso, 

seiketsu, shitsuke. På svenska innebär orden: 

● Seiri, sortera verktyg och material 

● Seiton, systematisera 

● Seiso, städa regelbundet 

● Seiketsu, standardisera de dagliga rutinerna 

● Shitsuke, håll ordning och reda på arbetsplatsen 

På SCA innebär detta bl.a. att man kontrollerar verktygsbänkar och verktygstavlor så allt hänger på sin 

plats. Nuvarande utseende för 5S delen av DOM-rapporten visas i figur 2.4 nedan.  

 

 
Figur 2.4 Nuvarande utseende för 5S delen 
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2.2 Responsiv Webbdesign 

Responsiv design är ett relativt nytt begrepp som myntades först 2010 av Ethan Marcotte[1]. Vad 

responsiv design innebär är att layouten på en webbsida ändras automatiskt beroende på vilken 

skärmstorlek, upplösning och vilken enhet användaren har. Detta gör att webbsidan ser bra ut oavsett om 

den visas på en mobiltelefon, surfplatta, dator eller en stor tv-skärm. Figur 2.5a och b visar hur en 

hemsida som använder responsiv design kan se ut på olika enheter. 

 

        
Figur 2.5a) Hemsida på helskärm                   Figur 2.5b) Hemsida på mobilskärm 

                          

 

Då användandet av mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor för internet användning har ökat 

kraftigt de senaste åren har detta blivit en viktig del att tänka på vid utveckling av webbsidor.  I skrivande 

stund har mobila enheter gått om de klassiska datorerna och står nu för mer än hälften av all trafik på 

internet[2]. Innan responsiv design började användas var det vanligt att man utvecklade en webbsida och 

en speciellt anpassad mobilsida. Eftersom webbsidan och mobilsidan då är fristående från varandra 

innebär det extra arbete både vid utveckling och underhåll något som vill undvikas[3].  

 

Vid utveckling av en applikation med responsiv design finns det två olika utvecklingsmetoder Desktop 

First och Mobile First[4]. Desktop First innebär att applikationen designas från grunden för datorskärmar 

och därefter skalas ner för att passa mindre skärmar. Desktop First är det traditionella sättet för 

webbutveckling som användes innan mobiltelefoner blev vanligt för surfing på internet. Eftersom en 

mobiltelefon har mindre skärm har den också större begränsningar på hur layouten för sidan kan designas, 

därför kan det ställa till problem när man försöker anpassa en Desktop First designad applikation för 

mindre enheter.  

 

Mobile First betyder att applikationens layout designas med mobiltelefoner som utgångspunkt och sedan 

skalas upp för större skärmar. Med Mobile First designas applikationen redan från början för de 

begränsningar som en mindre skärm innebär. På grund av begränsningarna med den mindre skärmen 

krävs att applikationer som utvecklas efter denna metoden hålls simpla och fokus läggs på funktionalitet 

och de viktigaste delarna. Då det är enklare att skala upp en simpel applikation än att skala ner en mer 



7 | S i d a  

 

komplex applikation är Mobile First metoden att föredra. Det ständigt växande användandet av 

mobiltelefoner bidrar också till att denna metod är fördelaktig[5].  

 

Förutom utvecklingsmetoderna ovan finns tre olika tekniker som en responsiv webbsida använder för att 

anpassa designen beroende på besökarens enhet, Fluid Grids, Fluid Images och Media Queries[1].   

2.2.1 Fluid Grids 

Fluid Grids är grunden i responsiv webbdesign och går ut på att sidans innehåll anges i procent av 

skärmstorleken istället för pixlar[6]. Traditionellt har webbsidor designats genom att storleken på de olika 

element som bildar sidans layout har angetts i pixlar. Fördelen med att sätta absoluta pixelvärden vid 

design av en webbsida är att man får exakt kontroll över utseendet på sidan. Nackdelen med att använda 

sig av absoluta pixelvärden är att olika skärmar har olika upplösning, detta gör att sidan bara ser ut som 

den ska på den skärmen den är utformad för. Förr när nästan alla skärmar hade samma upplösning var det 

inga problem att designa webbsidan på det traditionella sättet, men med alla nya enheter är det inte längre 

en bra lösning. När en webbsida som är designad på det traditionella sättet visas på en enhet med mindre 

skärm kan det innebära att användaren behöver scrolla och zooma för att se alla delar av webbsidan. På 

större skärmar kan traditionella webbsidor bli svårlästa och otydliga eftersom sidans innehåll kommer 

vara mindre. 

 

Med Fluid Grids delas webbsidan upp i ett rutnät vars kolumner anges i procent relativt till den totala 

skärmbredden. Detta gör att innehållet som placeras i kolumnerna kommer vara skalbart och alltid utgöra 

samma storlek procentuellt av skärmen oberoende av skärmstorlek. För att räkna ut ett objekts storlek i 

procent delas objektets bredd på skärmens totala bredd och multipliceras med 100 för att få ut 

procentvärdet, t.ex. 400 / 1280 * 100 = 31.25%. Figur 2.6 nedan visar hur Fluid Grids delar upp skärmen 

i ett rutnät på olika skärmar.  

 

 
Figur 2.6 Fluid Grids struktur 

2.2.2 Fluid Images 

Fluid Images bygger på samma princip som Fluid Grids och används för att anpassa storleken på bilder i 

procent relativt till skärmstorleken[1]. Förutom att storleken ska ändras måste även bilderna behålla sin 

kvalité oavsett storlek. För att åstadkomma detta används CSS egenskapen max-width: 100%. Denna 

egenskap innebär att bilden inte kan skalas upp utan maximalt får vara dess originalstorlek. Detta gör att 

bilden visas i original storlek så länge den får plats på skärmytan.   
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Om skärmytan blir mindre än bildens storlek kommer bilden automatiskt skalas ner för att fylla upp 

skärmytan. Eftersom bilden aldrig kan skalas upp större än dess original storlek försämras aldrig 

bildkvalitén. 

2.2.3 Media Queries 

Media Queries betyder media frågor och är en funktion i CSS som har varit standard i språket sedan 

2012. Media Queries används på webbsidor för att ta reda på egenskaper hos besökarens enhet och ställa 

in webbsidans utseende beroende på dessa egenskaper[7] t.ex. kan detta användas för att bestämma hur 

layouten visas beroende på skärmens storlek. Figur 2.7 nedan visar ett exempel på hur layouten kan 

ändras beroende på enhetens skärmstorlek. 

 

 
Figur 2.7 Bestämning av webbsidans design med hjälp av Media Queries 

 

En Media Querie består två delar, en del som talar om typ av enhet och en del som talar om egenskaper. 

Några av de olika typerna av enheter inkluderar handheld(handhållna enheter som mobiltelefoner), 

screen(alla typer av skärmar), print(skrivare) och tv(större skärmar och tv-apparater). Dessa typer kan 

sedan kombineras med egenskaper som upplösning, höjd, bredd och orientering(landskap- eller 

porträttläge) för att ställa in utseendet på sidan En Media Querie skrivs i CSS med syntaxen @media . 

 

2.3 Programspråk och verktyg 

Här beskrivs de programmeringsspråk och verktyg som undersökts i förundersökningen. Eftersom 

företaget hade krav på vilka språk och verktyg som skulle användas avgränsades förundersökningen till 

att endast inkludera dessa. 

2.3.1 ASP.NET MVC 

ASP.NET MVC är ett ramverk framtaget av Microsoft för utveckling av dynamiska webbapplikationer 

som använder designmönstret MVC(model, view, controller)[8] . En webbapplikation körs direkt i 

hårdvarans webbläsare, vilket gör att applikationen blir plattformsoberoende och kan användas på all 

hårdvara så länge det finns en webbläsare installerad[8]. 

 

En ASP.NET MVC applikation använder sig av HTML, CSS och JavaScript för att bygga upp själva 

webbsidan. Förutom dessa språk ger ASP.NET MVC möjlighet att använda objekt-orienterade 
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programmeringsspråk som C# och Visual Basic istället för script språk som annars är vanligt vid 

utveckling av hemsidor.  

 

MVC är ett designmönster som används vid utveckling av applikationer med ett grafiskt interface[8]. För 

att skilja på interna beräkningar och det grafiska delar designmönstret upp applikationer i tre delar, model, 

view och controller.  

 

● Models hanterar alla beräkningar som utförs i programmet. Vanligtvis används models för att 

hämta information ur en databas som sedan ska användas i programmet. 

● Views är de grafiska delarna av programmet som ska visas för användaren.  

● Controller hanterar indata från användare och sköter kommunikationen mellan models och views. 

Vanligtvis hämtar controller data från models som skickas vidare till view där de presenteras för 

användaren.  

 

Vid utveckling av ASP.NET MVC applikationer finns ett standardiserat sätt att strukturera upp innehållet 

som ska följas. Detta hjälper till att göra applikationen lättöverskådligt och gör att man inte behöver 

skriva lika mycket kod eftersom applikationen vet var det ska leta efter specifika delar. Model, views och 

controller har alla sina egna mappar och förutom dessa finns det även mappar för andra delar som hör till 

applikationen. Figur 2.8 visar mapp strukturen på en ASP.NET MVC applikation 

 

 
Figur 2.8 Mappstrukturen för en ASP.NET MVC applikation 

 

● App_Data: I denna mapp sparas filer som applikationen ska kunna läsa och skriva men som inte 

ska kunna visas för användare.  

● App_Start: Innehåller en del filer för konfigurationer för applikationen som ska köras när 

applikationen startas. 

● Content: Används för .CSS filer, bilder och andra statiska filer som ska användas. 

● Controller: Mappen för alla controllers applikationen består av. Alla filer här måste namnges 

med “controller” på slutet. 
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● fonts: Innehåller filer för typsnitt som ska användas. 

● Models: Här ligger alla model filer för applikationen. 

● Scripts: I denna mappen ligger alla JavaScript filer som applikationen använder sig av. 

● Views: Här ligger applikationen alla views, varje controller som applikationen består av har en 

egen mapp här med motsvarande views. Här finns också en shared mapp som innehåller views 

som delas av hela applikationen. I shared mappen finns en _layout.cshtml fil som talar om hur 

applikationens sidor ska renderas. 

 

2.3.2 HTML 

HTML står för HyperText Markup Language och är språket som används för att bygga upp en 

hemsida[9]. HTML strukturerar upp sidan genom att märka olika delar med taggar som beskriver olika 

typer av element, exempelvis rubriker, tabeller, listor, sektioner och knappar.  

2.3.3 CSS 

CSS(Cascade style sheet) är ett språk för design av webbsidor[9]. Med hjälp av CSS kan man ändra 

utseendet för de olika HTML element som webbsidan består av genom att bestämma exempelvis storlek, 

färg och position. Utseendet kan bestämmas direkt i HTML taggen genom att skriva t.ex. <div 

style=”color:white; background-color:black”></div>. I detta exempel kommer sektionen som <div> 

elementet definierar ha vit text och svart bakgrund. Att definiera utseendet för en hel webbsida på detta 

sätt är inte att rekommendera då det blir väldigt svårt att få en överblick över sidans design. Ett bättre sätt 

är att tilldela de olika elementen klasser och ID:s och sedan definiera utseendet i en egen CSS fil som är 

länkad till i sidans <head> tagg. Med hjälp av detta kan man lätt ändra utseendet på alla element som 

tillhör en viss klass istället för att ändra på alla elementen var för sig.  

 2.3.4 JavaScript 

JavaScript är ett skriptspråk som körs på klientsidan och används för dynamiska funktioner på 

hemsidor[10].  JavaScript kan användas för att flytta, ta bort eller lägga till element utan att ladda om 

sidan, validera formulär och mycket mer. JavaScript kan skrivas direkt i HTML-koden med hjälp av 

taggen <script> eller skrivas i en egen JavaScript fil som länkas till inuti HTML-koden.  

2.3.5 JQuery 

JQuery är ett JavaScript-bibliotek utvecklat för att förenkla manipulering av HTML och CSS-kod, 

händelsehantering, animering och AJAX-anrop[10]. De grundläggande JQuery funktionerna skrivs med 

följande syntax $(“selector”).action() där selector väljer vilket HTML-element som ska användas och 

action vilken funktion som ska utföras. Genom att skriva exempelvis $(#content).hide() kommer HTML 

elementet med ID content döljas. 

2.3.6 C# 

C# är ett objekt-orienterat språk som ursprungligen baserats på C++ men har också många likheter med 

java[11].  
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2.3.7 Razor 

Razor är en så kallad “View Engine” som används för att skapa dynamiska hemsidor[12]. I ASP.NET 

MVC så består delarna model och controller av ren kod och det betyder att även en del views kommer 

behöva bestå av kod. En vanlig webbläsare kan dock inte läsa av kod som t.ex. C# utan behöver något 

som översätter från C# till HTML och det är här man använder Razor eller någon annan View Engine. 

Razor använder syntaxen @ för att visa att en bit kod kommer. I bilaga C finns ett utförligt exempel där 

Razor används.  

2.3.8 Bootstrap  

Bootstrap är ett ramverk som bygger på HTML, CSS och Javascript och används för design av responsiva 

webbsidor[13]. Bootstrap utvecklades av twitter för att standardisera designen på webbsidor genom ett 

gemensamt verktyg. Bootstrap är en del av ASP.NET MVC ramverket sedan version 5.0 som släpptes i 

Oktober 2013.  

 

En av Bootstraps egenskaper är att det delar upp webbsidan i ett Fluid Grid rutnät bestående av 12 

kolumner som kan tilldelas de HTML element som webbsidan består av genom att sätta olika klasser på 

elementen. Om man t.ex. vill att ett objekt ska ta upp exakt halva skärmens bredd kan detta göras genom 

att tilldela objektet sex kolumner. Bootstrap använder brytpunkter för att dela in enheter i fyra olika 

klasser beroende på skärmupplösning som anges i pixlar, xs för mobiltelefoner (<768px), sm för 

surfplattor (768-992px), md för datorskärmar(992-1200px) och lg för större skärmar(>1200px). Med 

hjälp av rutnätet och klasserna för skärmupplösning kan ett objekt tilldelas olika storlek beroende på 

vilken enhet det ska visas på. I Figur 2.9 visas ett exempel på hur dessa klasser tilldelas ett HTML objekt.  

 

 
Figur 2.9 Bootstrap klassnamn för att få olika brytpunkter 

 

Bootstrap använder Mobile First metoden vilket innebär att det anpassar designen med utgångspunkt från 

minsta enhet. Detta innebär t.ex. att om ett element bara tilldelas klassen col-sm-6 kommer detta 

elementet ta upp 6 kolumner på alla enheter med storlek sm och större.  
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Bootstrap innehåller också en mängd färdiga mallar för HTML element och JavaScript funktioner som 

kan hjälpa till att skapa t.ex. menyer, knappar och tabeller. Dessa är lätta att använda då allt som behöver 

göras är att sätta olika klasser på HTML elementen. Några av dessa olika mallar visas i figur 2.10 nedan. 

 

 
 

 
 

 
Figur 2.10 Bootstrap mallar, navbar, buttons, tables 

2.3.9 Ajax 

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) är en teknik som används på webbsidor för att hämta 

information från en databas utan att sidan laddas om[14]. För att åstadkomma detta använder Ajax 

asynkron kommunikation med databasen, vilket innebär att applikationen skickar en fråga till databasen 

och fortsätter i programflödet under tiden frågan besvaras. När sedan svaret från databasen kommer 

tillbaka kan det presenteras på samma sida utan att det krävs en omladdning.  

2.3.10 JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) är ett textbaserat format som används för att utbyta data[15], 

exempelvis genom asynkron kommunikation mellan browser och server. Ett likvärdigt format som har 

varit standard länge för samma ändamål är XML, men på senare tid har JSON blivit allt vanligare. Några 

fördelar med JSON jämfört med XML är att det är snabbare, tar mindre plats och är lättare att läsa.  

2.4 Databaser 

Databaser är som stora banker som innehåller fack med information[16], facken är tabeller bestående av 

rader och kolumner av olika datatyper. Databaser används för att spara information, detta kan vara stora 

eller små mängder men även i fallet med stora mängder kan man med en enkel förfrågan mot databasen 

snabbt hämta ut enstaka bitar information. 

2.4.1 SQL 

SQL(Structured query language) är ett standardiserat språk som används för att hämta och modifiera data 

i en databas[17]. Det fungerar genom att man kopplar upp sig mot databasen och skriver så kallade 

“queries” eller frågor mot databasen som då svarar med den information som efterfrågats. 

2.4.2 SQL injektioner / LINQ / Entity Framework 

SQL injektioner används för att attackera applikationer som arbetar mot en databas[18]. Genom att mata 

in specifik SQL kod i ett textfält avsett för något annat t.ex. en inloggnings ruta så kan i värsta fall hela 
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tabeller ur databaser raderas. Detta är en viktig punkt att tänka på när man utvecklar hemsidor eller 

applikationer som någon gång använder databaser, då man med en rad kod kan ta bort en tabell 

innehållande stora mängder data.  

 

För att förhindra SQL injektioner kan man använda LINQ som står för Language Integrated Query i 

samband med Microsofts ramverk Entity Framework[19].  

 

LINQ är liknande SQL ett språk för att ställa frågor och hämta information och fungerar både för att ställa 

frågor mot en databas men också för att hantera objekt när man programmerar[20]. När en LINQ-fråga 

skickas mot en databas är det inte LINQ-frågan som skickas mot databasen utan LINQ omvandlar frågan 

till en säker SQL-fråga, genom detta skyddas programmet mot SQL-injektioner eftersom frågan 

omvandlas och ingen direkt kommunikation med databasen utförs. 

 

Entity Framework är utvecklat av Microsoft för att förenkla kommunikationen med databaser, framförallt 

inom objekt-orienterad programmering[21]. En databastabell innehåller specifika datatyper, dessa kan 

med hjälp av Entity Framework göras om till objekt i applikationen som är lätta att hantera. Detta hjälper 

också emot SQL-injektioner då informationen omvandlas innan frågan mot databasen ställs. 
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3. Metod 

Projektet har utvecklats efter projektmodellen LIPS[22] som delar upp projektet i tre olika faser, före, 

under och efter. 

 

I före fasen planerades projektet upp, en problemställning formulerades, det togs fram projektplan, 

tidsplan samt kravspecifikation och en förundersökning utfördes. Under denna fas diskuteras även fram 

med vilka språk och verktyg som programmet ska utvecklas.  

 

I under fasen designas och utvecklas applikationen. Här utförs också kontinuerliga tester för att 

kontrollera applikationens funktioner.  

 

I efter fasen testas programmet enligt sluttestet i framtagen testspecifikation(bilaga B) samt ett test på 

maskin för att se så att allt fungerar enligt specifikationer och för att maskinoperatörer ska kunna ge 

kritik.  

3.1 Före Fas 

Denna del förklarar projektets inledande delar där en förstudie har utförts, programmeringsspråk och 

verktyg har valts samt projektplan, tidsplan och kravspecifikation har tagits fram. 

3.1.1 Förstudie 

För att kunna utföra uppgiften studerades den nuvarande lösningen för DOM-rapporten för att se hur den 

är uppbyggd och ge kunskap om de olika delarna. De delar som specificeras i kravspecifikationen (se 

Bilaga A) studerades noggrannare för att kunna utveckla en liknande men snabbare och mer flexibel 

applikation. 

 

IT-avdelningen på SCA hade krav på att ASP.NET MVC skulle användas för utvecklingen av 

applikationen. Detta eftersom SCA tidigare använt ASP.NET MVC för applikationer vilket gör det lätt 

för dom att underhålla och vidareutveckla applikationen vid projektets avslut. Eftersom ASP.NET MVC 

bestämdes tidigt i projektet gjordes ingen mer förstudie på olika programmeringsspråk eller 

utvecklingsverktyg. Tiden lades istället på att lära sig ASP.NET MVC och de programmeringsspråk och 

tekniker som ingår.  

 

I en ASP.NET MVC applikation används HTML och CSS för att bygga upp och designa det grafiska 

användargränssnitten samt JavaScript för de dynamiska funktioner som körs på klientsidan av 

applikationen. För att utveckla de dynamiska funktionerna som körs på server och hanterar databaserna 

stod valet mellan Visual Basic och C#, här valdes C# utifrån tidigare erfarenheter av Java som är väldigt 

likt C#. För att kunna använda C# kod inuti HTML koden används Razor som ingår i ASP.NET MVC 

och gör detta möjligt. 

 

Eftersom applikationen ska kunna användas både på surfplattor, stationära datorer, och möjligtvis även 

mobiltelefoner gjordes en förstudie om aktuella tekniker och sätt detta kan göras på. Resultatet visade att 

responsiv design gör det möjligt att applikationen kan anpassas efter vilken enhet den visas på. För 
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utveckling av de responsiva delarna av applikationen valdes verktyget Bootstrap eftersom det ingår i 

ASP.NET MVC. Bootstrap är också det vanligaste verktyget för responsiv webbdesign vilket innebär att 

det är väl testat och dokumenterat. 

 

En viktig punkt i projektet är att applikationen är helt skyddad mot så kallade SQL-injektioner. För att 

åstadkomma detta beslutades användning av Entity Framework och LINQ som ingår i ASP.NET MVC 

för att hantera kommunikationen med databaserna. Det finns två anledningar till att dessa tekniker 

användes istället för att skicka SQL-frågor direkt mot databasen. Den första är att när frågor som hanterar 

indata ställs direkt mot databasen måste varje fråga hanteras enskilt mot SQL-injektioner, något som görs 

automatiskt när ovanstående tekniker används. Den andra anledningen är frågeformulering, som är 

mycket lättare med hjälp av LINQ än att skriva SQL-frågorna för hand. Dessa blir dessutom mer lättlästa 

vilket är viktigt när applikationen ska vidareutvecklas av företaget. 

 

3.1.2 Tidsplan, Kravspecifikation och Testspecifikation 

För att få en bra överblick av uppgiften och strukturera upp arbetet togs det fram en tidsplan som 

beskriver de olika aktiviteterna som projektet består av.  

 

Under före fasen togs även en kravspecifikation fram(se Bilaga A) tillsammans med IT avdelning och 

maskin-operatörer på SCA. Denna kravspecifikation beskriver de olika krav som ställs på projektet och 

används för att se till att projektet uppfyller de mål som ställts. Kravspecifikationen delades upp i bas-

krav som ska vara utförda vid projektets avslut, samt extra-krav som utförs i mån av tid. 

Med hjälp av kravspecifikationen togs en testspecifikation (se Bilaga B) fram för att i slutet av projektet 

använda denna för att testa att applikationen uppfyller de krav som ställs. 
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3.2 Under Fas 

I detta kapitel beskrivs hur applikationen har utvecklats genom att förklara applikationens struktur och 

design. Här förklaras också applikationens funktioner i de olika controllers som motsvarar menyvalen 

som kan väljas.  

3.2.1 Applikationens Struktur 

Applikationen är utvecklad i Microsofts programutvecklingsmiljö Visual Studio som är standard 

programmet vid utveckling av ASP.NET MVC applikationer. Applikationen är uppbyggd modulärt med 

designmönstret MVC som delar programmet upp i tre olika delar model, view och controller. Detta gör att 

applikationen blir lättöverskådlig och gör det är lätt att lägga till nya funktioner utan att modifiera 

befintlig kod. Figur 3.1 visar ett exempel på applikationens struktur.  

 

 
Figur 3.1 Ett exempel på applikationens struktur 

 

Databasen innehåller tabeller med information om användare, maskiner, skift, inställningar som ska 

avläsas och liknande som används för att skapa de funktioner som applikationen erbjuder. För att använda 

Entity Framework och kommunicera med databasen skapas en context-model. För varje tabell som 

används skapas en egen model som talar om vilka kolumner tabellen innehåller, vilka datatyper det är 

samt vad tabellen har för unik nyckel. I bilaga C visas ett exempel på en model. Information ur en tabell 

extraheras med hjälp av context-modellen tillsammans med modellen för den specifika tabellen. 
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Informationen som hämtas ur tabellerna används för att utföra beräkningar eller presenteras för 

användaren. I Bilaga C finns ett exempel som visar hur applikationen använder context-modellen 

tillsammans med en model. 

 

Applikationen består av en controller för varje val i huvudmenyn som sköter kommunikationen mellan 

beräkningsdelarna och det grafiska som visas för användaren. Controller klasserna tar emot indata från 

användare genom knapptryckningar och inmatningar i olika textfält, beroende på inmatningarna hämtas 

data från programmets olika models och skickas vidare till views för att presenteras för användaren, i 

bilaga C finns ett kodexempel som visar detta. Varje controller har en tillhörande view med det grafiska 

som ska visas för varje sida. Strukturen för dessa views byggs upp med HTML. För att kunna använda 

variabler som beräknas i programmets olika models används Razor, detta eftersom models är kodade i C# 

vilket Razor översätter till HTML.  

 

För att spara information mellan varje sidvisning skapas en model för den användare som är inloggad. 

Denna innehåller information som t.ex. nuvarande skift, nuvarande maskin och om användaren har 

administratörsrättigheter. Modellen sparas i en global Session-variabel, som gör att informationen är 

tillgänglig från vilken controller eller model som helst så länge det är under samma Session. 

3.2.2 Design 

För att utveckla applikationen med responsiv design används Bootstrap som gör detta möjligt på ett 

effektivt sätt. Designen utgår från metoden Mobile First och skalas sedan upp för att anpassas för större 

enheter. De olika HTML elementen som applikationen består av som menyer, knappar och tabeller skapas 

med de mallar som Bootstrap erbjuder och genom att använda Bootstraps Fluid Grid rutnät bestäms också 

storleken på elementen för olika skärmar. I bilaga C finns kodexempel på hur Bootstrap används i 

applikationen. 

 

Applikationens huvudmeny och en sidopanel med maskin-information ska visas i alla views. Dessa delar 

läggs i så kallade partial-views som är en view som fyller upp en liten del av sidan. Detta för att slippa 

programmera samma sak i varje view. I layout-filen som talar om hur applikationens innehåll ska renderas 

placeras de partial-views som ska visas i alla views. När de har renderats på hemsidan anropas den 

funktion som heter RenderBody. Funktionen kallar på controllern som valts i menyn och controllern 

returnerar den view som ska visas.  

3.2.3 In-data Validering 

I applikationen finns det formulär för inmatning av data, oftast ska denna data lagras i databastabeller. 

Indata måste kontrolleras både mot SQL-injektioner och att rätt datatyp matats in. För att skydda mot 

SQL-injektioner använder applikationen sig av LINQ och Entity Framework. För att kontrollera att indata 

är av rätt typ används JavaScript som verifierar data innan den skickas. I Bilaga C visas exempel på hur 

LINQ och Entity Framework används och ett exempel på JavaScript för indata kontroll. 

 

  



19 | S i d a  

 

3.2.4 HomeController 

HomeController hanterar menyer och uppstarten av applikationen. Figur 3.2 visar HomeController flödet. 

 

 
Figur 3.2 Flödesschema för HomeController 

 

Vid applikationens start loggas användare in automatisk genom att använda .NET funktionen 

System.Environment.UserName som hämtar ut Windows inloggningens användarnamn. Användarnamnet 

jämförs med en tabell över användare i databasen för att se om behörighet finns för att logga in. Varje 

användare har i databasen en startmaskin, genom att läsa in denna sätts nuvarande maskin. När nuvarande 

maskin har lästs in kontrolleras vilken typ av skift maskinen använder, denna informationen används 

sedan tillsammans med nuvarande tid och datum för att leta upp nuvarande skift ur en annan tabell som 

innehåller alla skift. Figur 3.3 visar dessa tabellers struktur och sammankopplingar. 

 

 
Figur 3.3 Tabeller för användare, maskin och skift 

Den inloggade användaren sparas tillsammans med informationen om maskin och skift i en global 

variabel för att applikationen alla olika delar ska komma åt denna information. Detta används bl.a. för att: 

verifiera att användaren är inloggad i applikationens olika controllers, byta skift och maskin, kontrollera 

administratörsrättigheter.   
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3.2.5 DDSController 

DDSController sköter kommunikationen mellan de models som hanterar DDS-punkter och den view som 

presenterar punkterna för användaren. DDSControllern startas vid val av DDS i huvudmenyn. 

Flödesschemat över DDSControllern visas i figur 3.4.  

 

Figur 3.4 Flödesschema för DDSController 

 

DDSControllern bygger upp modellen DDSFunctions som innehåller listor för DDS-punkter och 

funktioner för att hämta och spara information från databasen. Alla DDS-punkter hämtas ur databasen för 

den maskin och det skift som är valts och sorteras därefter i listor för utförda och icke utförda punkter 

genom att kontrollera om det finns något ReadingValue i databasen för punkten. Punkterna skickas 

därefter till tillhörande DDS view för att presenteras för användaren.  

 

När användaren väljer att utföra en punkt anropas ett JavaScript som kontrollerar inmatat värde mot 

gränsvärden som finns i databasen. Om värdet ligger utanför gränsvärdena visas en varningsruta och 

användaren kan mata in kommentar.  
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3.2.6 5SController 

5SController sköter kommunikationen mellan de models som hanterar 5S funktioner och den view som 

visar dem. Denna controller har liknande funktionalitet som DDSControllern men bygger istället upp de 

models med listor över 5S-punkter och funktioner för att hämta information ur tillhörande tabeller. Figur 

3.5 visar flödesschemat över 5S delen av applikationen.  

 

 
Figur 3.5 Flödesschema för 5SController 

 

5S-punkterna sorteras på samma sätt som DDS-punkter i listor över utförda och ej utförda och skickas till 

5S view för att presenteras för användaren. När en användare utför en 5S-punkt finns det två olika 

alternativ “ok” och “ej ok”. Väljer användaren “ej ok” visas en informationsruta där man kan välja att ta 

en bild och spara till punkten. Här används HTML funktioner som ger möjlighet att ta en bild med 

enhetens kamera om det finns någon tillgänglig men eftersom Internet Explorer 11 inte har möjlighet för 

denna funktion fick ett JavaScript bibliotek med denna funktionalitet användas.  
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3.2.7 AdminController 

Admin delen innehåller två olika menyval, att lägga till nya DDS-punkter och sätta frekvensen för när  

och hur ofta dessa punkter skall visas. AdminControllern håller ordning på alla views och models som har 

med dessa val att göra. Ett antal tabeller används för att allt skall fungera och ett schema på vilka och hur 

dessa är sammankopplade finns i Bilaga F. Figur 3.7 nedan visar flödesschemat över admin delen där 

DDS-punkter läggs till.  

 

 

 
Figur 3.7 Flödesschemat för att lägga till en ny DDS-punkt 

Vid val att lägga till en ny punkt skapas modellen SelectSettings som innehåller funktioner som används 

för hantering av DDS-punkter. En lista på alla Process-funktioner som finns hämtas ifrån tabellen 

SettingBaseProcess. Alla Process-funktions värden visas i den första av tre listor på sidan. Markeras en av 

Process-funktionerna kommer nästa lista fyllas med alla Process-enheter som tillhör den markerade 

funktionen. Markeras en Process-enhet görs ovanstående om, för att visa alla DDS-punkter som finns för 

vald Process-funktion och Process-enhet. Ett formulär visas också under listan med Process-enheter detta 

används för att lägga till nya DDS-Punkter. 
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Det finns två olika sorters DDS-punkter i sista listan, punkter som har startats och punkter utan start 

vecka. Är inte start veckan satt visas ett formulär där en startvecka kan väljas för att sätta DDS-punkten i 

bruk. Alla DDS-punkter kan ha flera olika värden beroende på t.ex. vilket material som används. 

Markeras en startad punkt visas ett formulär där det går att lägga in nya värden för DDS-punkten. Under 

formuläret visas en tabell där man kan se och ändra alla värden som finns sparade. Vid ändring av sparade 

värden eller inmatning av helt nya värden så kommer all informationen skickas in till Controllern som 

säger till SelectSetting att en punkt har skapats eller ändrats. 

  

Admin sidan DDS Frekvens används för att ställa in veckofrekvens och på vilka skift en DDS-punkt ska 

utföras. Figur 3.8 visar flödesschemat för DDS Frekvens delen. 

 

 
Figur 3.8 Flödesschema för DDS Frekvens 

 

Alla DDS-punkter som är startade och har fått värden inmatade visas i en tabell. Där varje punkt har en 

egen panel som innehåller: Namn på den punkt som visas, checkboxar för varje skift på en vecka, val av 

veckofrekvens. Kryssas en checkbox i så kommer det automatiskt att sparas i databasen att den skall visas 

för det specifika skiftet.                        

3.2.8 Test 

Under utvecklingen har testdatabaser används för att inte riskera att ändra i SCA:s befintliga databaser. 

Dessa testdatabaser är uppbyggda på samma sätt som dom riktiga vilket gör att man kan testa 

applikationens alla funktionaliteter innan man lägger upp sidan mot de riktiga databaserna.  

 

Under utvecklingen testades funktioner och programändringar kontinuerligt(Testspecifikation bilaga B). 

 

Det grafiska användargränssnittet har också testats av maskinoperatörer för att se till att applikationen blir 

lättanvänd och motsvarar de krav som ställs.  
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3.3 Efter fas 

I denna fas har den slutgiltiga versionen av projektet levererats till SCA för integrering på deras servrar. 

I denna fas har också projektet testats enligt framtaget systemtest i testspecifikationen(Bilaga B) för att 

försäkra om att de krav som ställts uppnåtts.  
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4. Resultat 

Här redovisas resultatet av projektet med hjälp av bilder och kommentarer som visar att de generella 

kraven som ställts är uppfyllda. 

 

Hela projektet är uppbyggt och programmerat med ASP .NET MVC[Krav nr 1], bilder som visar den 

färdiga produkten är alla tagna i Internet Explorer 11[Krav nr 2]. Projektet har utvecklats mot kopior av 

SCA:s befintliga databaser för att det ska gå lätt att implementera applikationen på dessa[Krav nr 9].  

4.1 Applikationens uppstart 

När applikationen startar så kontrollerar programmet vad inloggningen till Windows är och jämför mot en 

databas för att se om datorn ska få tillgång till applikationen[Krav nr 3]. Ifrån detta så får den också in 

information om användaren har administratörsrättigheter på sidan[Krav nr 4]. Figur 4.1 visar 

applikationens startsida.  

 

 
Figur 4.1 Startsida efter inloggning 

Om användaren har blivit inloggad korrekt visas applikationens startsida. I sidopanelen visas information 

om den inloggade användaren, nuvarande skift, vilken maskin som användaren är kopplad till samt hur 

den maskinen har gått under skiftet[Krav nr 5]. 
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4.2 DDS 

När DDS väljs i menyn kommer DDS-sidan upp med en tabell med tydligt utmarkerade punkter[Krav nr 

6] se figur 4.2 nedan. Gröna punkter är redan utförda, röda punkter är inte utförda och de gula är punkter 

användaren tryckt för att utföra/ändra Här kan användaren skriva i och ändra avlästa värden[Krav nr 7] 

som sparas i databasen. Om användaren skriver i ett värde som ligger utanför gränsvärden för DDS-

punkten visas en informations ruta som talar om att värdet är avvikande. Användaren kan då välja att 

skriva in en kommentar till varför värdet låg utanför (se Bilaga D).  

 

Figur 4.2 DDS. Huvudsida 

 

I applikationens sidomeny kan skift väljas för att visa tidigare skifts inrapporterade värden, här är 

knapparna låsta så det inte går att skriva in värden på ett tidigare skift.   
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4.3 5S 

I menyvalet 5S visas en tabell för punkterna som skall utföras för vald maskin och skift,  figur 4.3 nedan 

visar hur denna tabell ser ut. 5S-tabellen använder samma utformning och färgkodning som DDS-tabellen 

för att hålla applikationens design enhetlig. Genom att trycka på de olika 5S-punkterna i tabellen visas 

bild på hur just den punkten ska se ut. 5S-punkterna utförs genom att välja om punkten är OK eller EJ 

OK, samt att skriva in en kommentar. Att skriva in en kommentar är valfritt men om punkten var OK eller 

EJ OK måste väljas. 

 

 
Figur 4.3 5S. Huvudsida 

Om valet är att en punkt är EJ OK när punkten sparas, visas en ruta som frågar om en bild ska tas på det 

som inte stämde överens med hur 5S-punkten säger att det ska vara (se Bilaga D). På sidan där bilder kan 

tas visas en ruta till vänster som visar det kameran ser och tagen bild visas till höger. Här finns knappar 

för att ta bild, spara bild eller avbryta. Figur 4.4 visar denna sida. 

 

 
Figur 4.4 5S. Sida för att lägga till bild 
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4.4 Admin 

Menyvalet admin består av två delar, att lägga till DDS-punkter samt att sätta frekvensen för hur ofta och 

när DDS-punkterna skall utföras. 

 

4.4.1 Lägga till DDS-punkter 

På denna sida kan nya DDS-punkter läggas till genom att välja i listorna för vilken process punkten ska 

läggas till. När användaren kommit fram till den process där det skall läggas till en ny DDS-punkt fylls en 

beskrivning av vad man ska avläsa i och sedan läggs punkten till. Figur 4.5 visar denna sidan. 

  

 
Figur 4.5 Admin.  Sida för att lägga till DDS-punkter 

 

Punkten kommer sedan visas i den sista listan. Vid val av punkter i denna lista kan startvecka för punkten 

väljas vilket visas i figur 4.6. 

 

 
Figur 4.6 Admin. Val av startvecka för DDS-punkter 
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När en punkt är startad kan användaren lägga till värden för punkten, figur 4.7 visar denna del. 

 

 
Figur 4.7 Admin. Inmatning av värden för DDS-punkt 

När värdena är sparade ligger dom under formulären för att lägga till nya värden och behöver användaren 

ändra värden är det bara att fylla i fältet som skall ändras och trycka på spara se figur 4.8. 

 

Figur 4.8 Admin. Ändring av värden för DDS-punkter 
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4.4.2 Sätta Frekvens för DDS-punkter 

I menyvalet DDS Frekvens visas alla startade punkter där värden har lagts till för den valda maskinen. För 

att punkten ska börja visas på DDS-sidan så måste en Veckofrekvens väljas och för vilka skift i veckan 

som dessa ska dyka upp. Figur 4.9 visar denna sidan. 

 

 
Figur 4.9 Admin. Frekvensval för DDS-punkter 
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4.5 Responsiv Design 

För att visa de responsiva delarna av applikationen jämförs här när hemsidan visas på en stor skärm och 

en mindre skärm[se Krav 8]. När hemsidan visas på en mindre skärm läggs inte elementen på rad utan 

anpassas neråt istället. Figur 4.10 a och b nedan visar ett exempel på applikationens responsiva design.  

 

 
Figur 4.10a) Admin. Sidan på stor skärm 

 

 
Figur 2.10b) Admin. Sidan på mindre skärm 
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På en mindre skärm anpassas applikationens huvudmenyn till en smidig dropdown-meny istället för 

huvudmenyn som visas på stor skärm. Detta visas i figur 4.11.    

 

 
Figur 4.11 Applikationens huvudmeny på mindre skärm 
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4.6 Säkerhet 

Alla applikationens delar kontrollerar att användaren är inloggad eller har administratörs rättigheter. Detta 

för att förhindra att någon kommer åt applikationens olika sidor genom att skriva in adressen till specifik 

sida i webbläsarens adressfält. Om en sida försöker nås utan att vara inloggad eller med fel rättigheter 

visas istället ett felmeddelande. Figur 4.12 nedan visar detta felmeddelande.  

 

 
Figur 4.12 Felmeddelande 

 

 

För att validera inmatad data i de olika formulär som applikationen innehåller har JavaScript för 

validering av indata utvecklats. Dessa funktioner kontrollerar t.ex. att enbart siffor matats in eller att inte 

flera kommatecken skrivits. Figur 4.13 nedan visar exempel på detta.  

 

 

 
Figur 4.13 Indata validering 

 

 

Genom användning av LINQ och Entity Framework skyddas applikationen mot SQL-injektioner[Krav nr 

10]. Detta har testats genom att mata specifik SQL kod och kontrollera i databaserna att ingenting har 

påverkats.  
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5. Diskussion 

Efter projektets avslut uppfyller applikationen alla de mål och baskrav som ställts. Alla implementerade 

funktioner fungerar bra och kan tas i bruk. Eftersom leveransen av surfplattorna som applikationen är 

tänkt att användas på har försenats till efter årsskiftet har inga tester på dessa kunnat utföras. Test har 

istället utförts på stationära och bärbara datorer samt andra surfplattor med bra resultat. När de surfplattor 

applikationen ska användas på levereras kommer det inte vara några problem att köra applikationen.   

 

Genom att applikationen går att använda på en surfplatta kommer man öka effektivitet och säkerhet på 

företagen. Detta eftersom man alltid kan ha surfplattan med sig vid utförande av uppgifter, vilket gör att 

gångavstånd och tid för att utföra arbetsmomenten minskar. Genom att tid sparas på dessa moment blir 

det mer tid över till andra uppgifter som att fylla på råmaterial och hålla igång maskinen. Då 

applikationen gör det enklare och mer flexibelt att utföra uppgifterna minskar också risken att 

maskinoperatörer fyller i uppgifterna utan att faktiskt utföra dom. En funktion som sällan används i den 

nuvarande Dom-rapporten är bildtagning då detta är en omständlig process, detta är i den utvecklade 

applikationen mycket lättare att utföra vilket i längden bidrar till en bättre arbetsmiljö.  

 

Användandet av en surfplatta i fabriken har också nackdelar då det kan resultera i att maskinoperatörers 

koncentration kan hamna på surfplattan istället för maskinen. En annan nackdel kan vara att vissa 

maskinoperatörer kan tycka att den nuvarande DOM-rapporten är tillräcklig och att det är onödigt att lära 

sig något nytt. Ekonomiskt sett blir det en stor investering att köpa in och underhålla surfplattor till alla 

maskiner. Dessutom finns det risk att använda surfplattor i en industriell miljö då dom kan bli skadade. 

 

Eftersom det fanns krav från företaget att ASP.NET MVC skulle användas gjordes ingen större 

förundersökning på olika alternativ. Men samma applikation skulle kunna utvecklas med t.ex. HTML och 

PHP. En fördel detta hade inneburit är att applikationen hade gått snabbare att utveckla då det krävs mer 

kod för att utveckla en ASP.NET MVC applikation. Detta vägs dock upp genom att ASP.NET MVC är 

väldigt omfattande och stödjer många olika språk och tekniker, detta har gjort att alla utmaningar 

projektet inneburit har gått att lösa. En annan fördel med ASP.NET MVC är att applikation blir bättre 

strukturerad vilket resulterar i lättare underhåll och vidareutveckling. 

 

När utvecklingen av projektet startade användes inte metoden “mobile-first” för den responsiva designen. 

Detta medförde att vissa av de tidiga delarna av applikationen blev svåra att anpassa för mobiltelefoner 

och blev inte helt perfekta. T.ex. behöver användaren scrolla horisontellt i tabellerna över DDS och 5S-

punkter för att se all information. Detta är något som skulle gå att rätta till med lite mer arbete på dessa 

delar men eftersom det är tänkt att applikationen ska användas först och främst på en surfplatta 

prioriterades detta inte så högt. Efterhand när “mobile-first” metoden började användas mer och mer gick 

utformningen av layout och den responsiva designen bättre. 

 

Eftersom det finns ett system för både DDS och 5S på företaget så var det från början tänkt att bara 

använda de databaser som företaget redan använder. Det beslutades dock att lägga om databastabellerna, 

vilket innebar att Administratörsdelen blev allt större. En av sakerna som ändrades var att alla DDS-

punkter som skulle användas fanns i en databastabell från början, detta blev istället en tom tabell som 

applikationen skulle fylla i.  
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Detta innebar att en administrationsdel för insättning av punkter var tvunget att implementeras. Då 

administrationsdelen använder en stor mängd databastabeller och komplexa kopplingar var det från början 

svårt att förstå helheten i hur denna del skulle fungera.  
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6. Slutsats 

6.1 Resultat 

Projektet har resulterat i en applikation som lagt grunden för en ny DOM-rapport. Detta genom 

funktioner som inloggning, maskin- och skift val samt visning av maskinens effektivitet. Applikationens 

struktur är uppbyggd modulärt och gör det lättare att vidareutveckla och implementera delar av DOM-

rapporten. Projektet har också överfört delarna DDS och 5S som är två av de större delarna av DOM-

rapporten. Vid jämförelse med nuvarande DOM-rapport har dessa delar visats sig arbeta mycket 

snabbare. En administrationsdel för att lägga till, ändra och sätta frekvenser för DDS-punkter har också 

utvecklats och implementerats.  

 

Hela applikationen är utvecklad med responsiv design för att utseendet ska anpassas beroende på 

användarens enhet. Detta gör att applikationen blir lättanvänd på alla olika enheter den används på.  

 

Applikationen är skyddad mot SQL-injektioner och validerar inmatningsfält som behöver specifika 

datatyper. Detta har varit viktiga säkerhetsaspekter att ta hänsyn till under utvecklingen.  

 

Sammanfattningsvis blev projektet lyckat och applikationen uppfyller alla baskrav och även många 

extrakrav(se kravspecifikation bilaga A).  

6.2 Erfarenheter 

Projektet har varit väldigt lärorikt, eftersom det är ett större företag som ska använda applikationen satte 

det större press på att det skulle vara riktigt utfört. Utmaningen var framför allt att det handlade om 

avancerad databas hantering samt utveckling med ASP.NET MVC. Kunskaperna inom dessa områden var 

vid projektets start begränsade. Under projektets gång har avancerad databas hantering lärts och goda 

kunskaper inom ASP.NET MVC inhämtats. Dessa kunskaper är i nuläget väldigt aktuella och 

eftertraktade vilket har gjort det motiverande att inhämta. Då arbetet till största del utförts på företaget har 

det också gett mycket erfarenhet om att arbeta med systemutveckling på ett stort företag. 

 

Ett annat område som projektet har gett god kunskap inom är responsiv design. Detta är ett relativt nytt 

begrepp som troligen kommer fortsätta utvecklas, därför känns det som en väldigt relevant kunskap att ta 

med sig. 

6.3 Vidareutveckling 

Då applikationen endast är tänkt som det första steget i att överföra DOM-rapporten finns det mycket att 

vidareutveckla. Delarna DDS och 5S som är implementerade är dock helt klara. Administratörsdelen som 

blev större under tiden applikationen utvecklades kan vidareutvecklas med fler funktioner som skulle 

underlätta användningen. Bl.a. att kopiera en/alla DDS-punkter från en process-enhet till en annan 

maskin, en kalender som visar hur många DDS-punkter varje skift ska utföras (Detta för att det inte helt 

plötsligt blir 30 punkter på ett skift och sedan kanske 2 på nästa), sökfunktion och/eller filtrering av 

punkter inom en vald process i frekvens-menyn, och Ajax-funktioner för att inte sidan ska laddas när man 

lägger in nya DDS-punkter.  
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1 INLEDNING 
SCA i Falkenberg vill ta fram en webbaserad applikation som ska användas av maskinoperatörer 

för att fylla i en så kallad DOM-rapport med hjälp av en surfplatta. Denna applikation ska ersätta 

nuvarande lösning för DOM-rapporten som består av ett Excel dokument. 

1.1 Parter 

SCA i Falkenberg är kund och beställare av projektet. Handledare är Nicolina Månsson på 

Högskolan i Halmstad samt Rolf Gustafsson på SCA.   

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med projektet är att flytta nuvarande lösning till ett plattformsoberoende system, vilket ger 

möjlighet att använda applikationens funktioner mobilt på en surfplatta. Detta underlättar för 

maskinoperatörer genom att dom får kortare sträckor att gå och kortare arbetsmoment.  
 

Målet med projektet är att applikationen ska vara installerad och användas i fabriken vid 

projektets avslut. Applikationen ska ha ett användarvänligt gränssnitt för att maskinoperatörer 

ska kunna använda det direkt utan någon utbildning. Applikationen ska efter projektets avslut tas 

över av SCA för underhåll och eventuell vidareutveckling, det är därför viktigt att applikationen 

programmeras på ett sätt som gör detta möjligt. 

1.3  Bakgrundsinformation 

I nuläget fyller maskinoperatörer i DOM-rapporten på en stationär dator som finns placerad vid 

maskinen. På grund av att många av punkterna i DOM-rapporten är utspridda på olika platser 

runt maskinen blir det mycket tid som går åt till att ta sig från punkt till punkt.  
 

 

 

  



 

 

 

2 ÖVERSIKT AV SYSTEMET 
 

 
 Figur 1 Skiss av systemet   Figur 2 Översikt av systemets delar 

2.1 Grov beskrivning av produkten 

Programmet startas genom en hemsida på SCA:s interna nätverk. Programmet känner då igen 

Windows inloggningen och ställer in vilken maskin och behörigheter som just den användaren har. 

Beroende på inloggning ställs vilket skift och vilken maskin som arbetar för tillfället in och DDS-

punkterna för detta skift/maskin visas. När man utfört en DDS-punkt ska man antingen kryssa av 

eller skriva in värde beroende på vad uppgiften för punkten är. Vissa punkter har gränsvärden som 

inmatat värde måste ligga mellan, om inmatat värde inte ligger innanför detta intervall måste en 

kommentar skrivas där anledningen till att värdet ligger utanför intervallet anges.  

Programmet utvecklas med ASP.NET MVC där HTML och CSS används för att ta fram det 

grafiska användargränssnittet. C# används för de dynamiska funktionerna. Programmet kommer 

använda befintliga databaser på SCA för att läsa in maskin/skift, användare och punkter. SQL 

kommer användas för att kommunicera med dessa databaser. 

2.2 Beroenden till andra system 

Programmet kommer vara beroende av SCAs interna nätverk och deras databaser. 

2.3 Ingående delsystem 

Produkten kan delas in i följande delsystem 

1. Layout 

2. Programmering av Dynamiska Funktioner 

3. Databashantering 

 Layout 

 
Programmering 
av Dynamiska 

Funktioner 

 Databashantering 

 HTML, CSS 

 C# 

 SQL 



 

 

2.4 Avgränsningar 

Projektet avgränsas till att bara innehålla delen DDS i DOM-rapporten, i mån av tid kommer 

delarna Daglig Tillsyn och 5S läggas till. 
 

2.5  Designfilosofi 

Systemet ska vara utvecklat efter ramverket ASP.NET MVC för att göra det lätt att underhålla 

och vidareutvecklas av IT-avdelningen på SCA som har kunskaper inom detta ramverk. 

Programmet ska vara användarvänligt för maskinoperatörer.  
 

2.6 Generella krav på hela systemet 

Följande generella krav ställs på systemet: 

 

Krav nr 1 Original 
Webbapplikationen ska vara utvecklad i ASP.NET MVC, 
HTML, CSS samt C# mot en SQL-server 

Bas 

Krav nr 2 Original 
Applikationens utseende ska anpassas beroende på 
användarens skärmstorlek 

Bas 

Krav nr 3 Original Fungera i Internet Explorer 11 Bas 

Krav nr 4 Original 
Läsa in aktuell maskin och skift genom inläsning från 
databas 

Bas 

Krav nr 5 Original Läsa in och visa DDS-punkter för aktuell maskin och skift Bas 

Krav nr 6 Original Användare ska kunna mata in värden för DDS-punkter Bas 

Krav nr 7 Original Ska fungera med befintliga databaser på SCA Bas 

Krav nr 8 Original Automatisk Windows autentication inloggning Bas 

Krav nr 9 Original Inloggning med admin rättigheter Bas 

Krav nr 10 Original Skydd mot SQL-injektioner Bas 

 

 

 



 

 

3 DELSYSTEM 1: GRAFISKT ANVÄNDARGRÄNSSNITT 

 
Figur 3 Första utkast på hur layouten på sidan skulle kunna se ut. 

3.1 Inledande beskrivning av delsystem 1 

Delsystem 1 består av det GUI som visas för användare. Layouten programmeras med HTML 

och CSS, och sedan läggs dynamiska funktioner till genom kommunikation med delsystem 2.  

3.2 Funktionella krav för delsystem 1 

 

Krav nr 11 Original Layout ska efterlikna SCA:s utseende Bas 

Krav nr 12 Original Språk Svenska Bas 

Krav nr 13 Original Visa nuvarande maskin och skift Bas 

Krav nr 14 Original Möjlighet att visa historik över en inställning som en graf Extra 

Krav nr 15 Original Visa OEE, Stopp/8t samt Spill för nuvarande skift Extra 

Krav nr 16 Original Språkval Engelska Extra 

Krav nr 17 Original Formaterad Text Extra 

 

 

 

 

Content 

 

OEE  90% Spill  2% Stopp/8t  7 

      DDS 5S DT DDS DDS 

Nuvarande Skift 154133B Maskin Fenix 2 



 

 

 

4 DELSYSTEM 2: DYNAMISKA FUNKTIONER 

4.1 Inledande beskrivning av delsystem 2 

Delsystem 2 innehåller alla dynamiska funktioner som kommer att användas, detta inkluderar allt 

som kommer att hända på hemsidan som t.ex när man trycker på en knapp eller fyller i en setting. 

Hanterar kommunikation mellan alla delsystem. 

4.2 Funktionella krav för delsystem 2 

 

Krav nr 18 Original Visa DDS-punkter för nuvarande maskin/skift Bas 

Krav nr 19 Original 
Det ska gå att byta mellan skift för att se historik och 
kommande uppgifter 

Bas 

Krav nr 20 Original Det ska gå att byta inloggad användare Extra 

Krav nr 21 Original 5S av DOM-rapport implementerad Extra 

Krav nr 22 Original Daglig Tillsyn delen av DOM-rapport implementerad Extra 

 

4.3 DDS 

4.3.1 Introduktion DDS 

DDS är en uppgift som består av inställningsavläsning. Varje maskin och skift har specifika 

inställningar som ska visas och avläsas.  
 

4.3.2 Funktionella krav DDS 

 

Krav nr 23 Original 
Om inställning inte ligger inom parametergränser ska 
kommentar skrivas och skickas till delsystem 1 och 3. 

Bas 

Krav nr 24 Original Spara historik av inskrivna inställningar i databas Bas 

 

  



 

 

4.4 5S 

4.4.1 Introduktion 5S 

5S är en säkerhetspunkt som innebär att man ska kontrollera platser så det är ordning och reda. 

T.ex. att alla verktyg hänger på rätt plats på verktygstavlan och att ingenting saknas. 
 

4.4.2 Funktionella krav 5S 

 

Krav nr 23 Original 
Beroende på maskin och skift hämta information om vilka 
säkerhetspunkter som ska kontrolleras 

Extra 

Krav nr 24 Original 
Användare ska kunna skriva i om platsen är OK/EJ OK 
samt lägga till en kommentar 

Extra 

Krav nr 25 Original Det ska gå att ta bild och lägga in i kommentarsfält. Extra 

 

4.5 Daglig Tillsyn 

4.5.1 Introduktion Daglig Tillsyn 

Daglig Tillsyn innehåller punkter som ska utföras under skiftet. T.ex. rengöring av maskindelar, 

kontroll av läckage och temperaturer. Punkterna är olika beroende på vilken maskin och vilket 

skift som jobbar.  
 

4.5.2 Funktionella krav Daglig Tillsyn 

 

Krav nr 28 Original 
Beroende på maskin och skift hämta information om vilka 
dagligapunkter som ska kontrolleras 

Extra 

Krav nr 29 Original Funktion för att kryssa i olika punkter efter dom är utförda. Extra 

Krav nr 30 Original 
När man kryssar av punkterna ska man kunna skriva en 
kommentar. 

Extra 

Krav nr 31 Original 
Om uppgift inte blir ifylld under skiftets gång ska denna 
följa med till nästa skift. 

Extra 

 

  



 

 

 

5 Delsystem 3: Databashantering 

 

5.1 Inledande beskrivning av delsystem 3 

Delsystem 3 innefattar hantering av de databaser med tabeller som används. Befintliga databaser 

på SCA ska användas för att kommunicera med nuvarande system.  

 

5.2 Funktionella krav för delsystem 3 

 

Krav nr 32 Original 
Windows inloggning kopplas mot databas för att kolla 
behörighet. 

Bas 

Krav nr 33 Original 
DDS, 5S och Daglig Tillsyn punkter ska hämtas från 

databas 
Bas 

 

6 Tillförlitlighet 

 

Krav nr 34 Original 
Den slutgiltiga produkten ska vara godkänd på samtliga 
punkter i testspecifikationen. 

Bas 

 

 

7 Leveranskrav och delleveranser  

 

Krav nr 35 Original 
Vid leverans till kund ska minst alla krav med basprioritet 
vara uppfyllda. 

Bas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga B: Testspecifikation 
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1 Inledning 

Testspecifikationen beskriver de test som ska utföras på enskilda delsystem och på systemet i sin 

helhet. Detta för att se till att systemet uppfyller de krav som finns i kravspecifikationen. 

Eftersom projektets uppgift är att överföra nuvarande DOM-rapport till en webbapplikation har 

många av testen utförts genom att utföra samma sak i den nuvarande DOM-rapporten och 

jämföra resultaten.  

1.1 Testspecifikationens struktur 

Testen kommer att utföras under projektets gång och kommer vid projektets avslut att redovisas. 

I redovisningen kommer testens tillvägagångssätt samt resultat att visas. 
 

2 Tester 

 

Test nr Berör krav Tillvägagångssätt Datum OK / EJ OK 

1 1 
Vid start av utvecklingen används mall i 
Visual Studio för utveckling av ASP.NET 
MVC applikationer. 

2015-09-30 OK 

2 2 
Testas visuellt genom att ändra storlek på 
webbläsarens fönster. 

2015-10-30 OK 

3 
 

3 
Testas visuellt genom att enbart använda 
Internet Explorer 11 under utvecklingen 

2015-12-04 OK 

4 
 

4 

Kontrollera att inloggad användares start 
maskin hämtas och att rätt skift hämtas 
för aktuell tidpunkt. Jämför med 
nuvarande DOM-Rapport 

2015-10-06 OK 

5 5, 18, 33 
Lägga in DDS-punkter manuellt genom 
applikationens admin del och kontrollera 
att dessa visas för vald maskin och skift. 

2015-11-18 OK 

6 6 

Testar att mata in värden och kontrollerar 
att värden sparas i rätt tabell i databasen. 
Test av olika sorters indata sker för att 
försäkra att fel datatyper inte kan matas 
in 

2015-11-20 OK 

7 7 

Databaserna som används vid utveckling 
är kopior av de befintliga databaserna. 
Integrationstest utförs där applikationen 
kopplas in på de riktiga databaserna för 
att kontrollera funktionaliteten. 

2015-11-26 OK 



 

 

8 8, 32 

Testas genom att hämta ut 
inloggningsnamnet i Windows och 
jämföra mot tabell med användare i 
databas. 

2015-10-06 OK 

9 9, 32 

Visuell kontroll för att se till att 
applikationens admin delar endast visas 
för användare som har admin rättigheter 
genom att logga in med olika användare. 

2015-11-03 OK 

10 10 

Manuell testning av alla fält som går att 

mata in data i genom att skicka in SQL 

kod som kan vara skadlig och kontrollera 

så inget oväntat inträffar. Test av 

inmatning av fel datatyper utförs också.  

 

Kommentar: Användning av LINQ gör att 

ingen direkt kommunikation med 
databasen utförs, vilket innebär att SQL-
injektioner inte är möjliga. Dessutom finns 
validerings funktioner för alla 
inmatningsfält för att kontrollera så inte fel 
typer av data matas in. 

2015-11-20 OK 

11 11 
Applikationens färger vals efter SCA:s 

grafiska profil. 
2015-12-04 OK 

12 12 
Genomgång av applikationen för att 

kontrollera att allt står på svenska 
2015-12-04 OK 

13 13 

Visuell kontroll för att se om vald maskin 

och skift visas, jämförs med nuvarande 

DOM-rapport 

2015-10-06 OK 

14 14 
Kontrolleras mot nuvarande DOM-rapport 

för att se om samma värden visas 
2015-11-20 OK 

15 19 

Visuellt test genom att byta skift och 

kontrollera uppgifter mot nuvarande 

DOM-rapport. 
 
Kommentar: I slutgiltiga applikationen är 

det låst till att endast byta skift 3 dagar  

bakåt. Detta går lätt att byta med en 

variabel i programkoden. 

2015-11-20 OK 

16 21 

Kontroll mot nuvarande DOM-rapport för 

att se att rätt 5S-punkter visas och all 

funktionalitet finns 

2015-11-20 OK 



 

 

17 23 

Test genomförs där värden utanför 

gränser matas in, och sedan skrivs 

kommentar in. Kontroll så värden och 

kommentar sparas i databas sker 

manuellt. 

2015-11-20 OK 

18 24 

Kontrollera manuellt så inskrivna värden 

sparas i databasen genom att mata in 

värden och kolla i tabeller.   

2015-11-20 OK 

19 25, 33 
Kontrolleras mot nuvarande DOM-rapport 

för jämförelse 
2015-11-20 OK 

20 26 
Manuellt test, testas av maskinoperatörer 

för att kontrollera funktionaliteten. 
2015-11-20 OK 

21 27 
Manuellt test för att kontrollera att bild tas 

och sparas på rätt plats 
2015-11-20 OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3 Systemtest 

För att kontrollera applikationens funktionalitet och kontrollera att kraven som ställts uppfylls, har ett 

sluttest utförts. Detta test är utformat för att testa applikationen och alla dess funktioner i dess helhet. För 

att kontrollera resultaten, utförs samma uppgifter på nuvarande DOM-rapport och resultaten jämförs. 

Information som sparas i databasen kontrolleras manuellt genom att visuellt kolla i tabellerna. Testet 

utförs på följande vis.  

 

Kontroll uppstart applikation: 

Tillvägagångssätt Datum OK / EJ OK 

Applikationen startas 2015-12-04 OK 

Kontroll att rätt användare loggas in 2015-12-04 OK 

Kontroll av att rätt maskin och skift lästs in 2015-12-04 OK 

Test byte av maskin och skift 2015-12-04 OK 

 

 

Kontroll av DDS-menyval: 

Rätt punkter visas. 2015-12-04 OK 

Utför punkt utan avvikelse, punkt visas 
som klar 

2015-12-04 OK 

Utför punkt med avvikelse, info-rutan 
visas och kommentar kan sparas 

2015-12-04 OK 

Kontroll av inmatningsvärde, kan bara 
skriva in 0-9, 

2015-12-04 OK 

 

 

 

 

  

Kontroll av 5S-menyval 

Rätt punkter visas. 2015-12-04 OK 

Du kan inte utföra en punkt utan att välja 
OK eller EJ OK 

2015-12-04 OK 

Vid val av OK sparas punkt som klar 2015-12-04 OK 

Vid inskrivning av kommentar sparas 
denna 

2015-12-04 OK 

Vid inskrivning av kommentar sparas 
denna 

2015-12-04 OK 



 

 

Om val EJ OK är valt kommer info-ruta 
upp om att ta Foto 

2015-12-04 OK 

Vid val inget foto spara ändå punkten som 
klar 

2015-12-04 OK 

Vid val ta foto, testa ta bild och spara. 2015-12-04 OK 

Kontrollera att bild sparas med rätt sökväg 2015-12-04 OK 

 

 

  

Kontroll av Admin-menyval 

 

Val av olika processer testas 2015-12-04 OK 

Lägger till olika nya punkter av process-
enheter 

2015-12-04 OK 

Startar dessa punkter 2015-12-04 OK 

Lägger till värden på olika punkter 2015-12-04 OK 

Testar indata formulär som är låsta till 
siffror 

2015-12-04 OK 

Kontrollera så startade punkter kommer 
med i frekvenslistan 

2015-12-04 OK 

Lägger till olika frekvenser på beskrivning 2015-12-04 OK 

Vid val ta foto, testa ta bild och spara. 2015-12-04 OK 

Kontrollera att bild sparas med rätt sökväg 2015-12-04 OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga C: Programkod 

1. Razor Exempel 

Nedan visas ett exempel där Razor används för att skriva ut en lista med alla DDS-punkter. Först 

kontrolleras om det finns några punkter som redan är utförda, om det finns så skrivs punkterna ut var för 

sig. Sedan skrivs alla punkter som inte blivit utförda ut. 

 
  



 

 

2. Användning av Model och Context-Model 

Nedan visas ett exempel på hur man hämtar in en utförd DDS-punkt. Med hjälp av LINQ och Entity 

Framework hämtas punkten till en variabel och sedan kan specifika värden ändras och sparas.  

 

 

3. JavaScript Exempel 

Nedan visas ett exempel på indata kontroll med JavaScript. Om inmatningsfältet har klassen onlyNumbers 

eller onlyDecimals så lägger den till ett event som kontrollerar varje knapptryckning. Om en knapp som 

innefattas av IF-satserna trycks kommer endast en text som säger vilka knappar som får användas visas. 

 

 
 

  



 

 

4. Model exempel 

 

Nedan visas ett exempel på en model av tabellen myuser, de olika variablerna representerar kolumnerna i 

tabellen. För alla tabeller som används skapas liknande models med respektive tabells information. 

 

 
 

5.  Controller exempel 

Koden nedan anropas i controllern när applikationen tar emot indata som säger åt applikationen att byta 

maskin. 

 

 
 

 

  



 

 

 

6. Applikationens huvudmeny 

Nedan visas hur applikationens huvudmeny skapas med hjälp av Bootstraps navbar mallar genom att 

tilldela HTML-elementen olika klasser. Klassen navbar-collapse talar om att menyn är hopfällbar och 

kommer anpassas för mindre skärmar vid behov. Med hjälp av Razor hämtas också information från 

applikationens olika models som t.ex. kan användas för att se om inloggad användare är admin och 

därigenom lägga till fler menyval i huvudmenyn.  

 

 
 

 

 

 

7. Fluid Grid Exempel 

 

Nedan visas hur Fluid Grid används i funktionen för att ta bilder till 5S där kameran sätts upp i en sektion 

som består av 12 kolumner på mobiltelefoner och 6 kolumner på större enheter. Eftersom hela skärmens 

bredd delas in i 12 kolumner motsvarar detta att kameran tar upp hela bredden på mobiltelefoner och 

halva bredden på större enheter.  

 

  
 

  



 

 

 

8. Kod för att spara i databasen 

 

I funktionen nedan sätts en ny rad i tabellen SettingSymbolic genom att skapa ett helt nytt objekt av model 

typen SettingSymbolic. För att skapa ett sådant objekt är alla variabler i modellen döpta efter kolumnerna i 

den riktiga tabellen, därefter fylls värden för det nya objektet in. För att sedan läggas till i SettingSymbolic 

och sparas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga D: Applikation Bilder 

 
Informationsruta vid inskrivning av avvikande värde. 

 

 
Informationsruta vid val av EJ OK. 

  



 

 

Bilaga E. Klassöversikt 

 

HomeController: Hanterar startsidan, inloggning, och menyer. 

 

 
 

DDSController: Hanterar kommunikationen mellan DDS models och DDS views. 

 

 
 

_5S Controller: Hanterar kommunikationen mellan 5S models och 5S views. 

 

 
 

  



 

 

AdminController: Hanterar kommunikationen mellan Admin models och Admin views. 

 

 
 

dbContext: Context-modellen som sköter uppkopplingen mot databasen 

 

 
  



 

 

 

Databas models: Dessa models motsvarar de tabeller ur databasen som används. 

 

 

   
 

Models: De olika models som utför beräkningar.  

 

 
  



 

 

Bilaga F. Databastabeller 

 

Nedan visas en översikt av de tabeller som används för DDS-punkter. 
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