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Sammanfattning
Målet med denna undersökning har varit att skapa och jämföra olika 
semesterplanerare. Jämförelsen sker mellan availapp, excelark och absence. 
Availapp är en skräddarsydd semesterplaneringsapplikation för CGI 
sundsvall/härnösand som är helt skalbar med mobil och skrivbord samt 
automatiskt hämtar personinformation från windowsAD vid första inloggning. 
Webbapplikationen tar även hänsyn till samhällsetiska aspekter där vi använder 
oss av kryptering för att säkerställa att information inte kommer till fel personer. 
Vi håller oss även till PUL och GDPR för lagring av användarinformation. 
Excelarket är CGI’s nuvarande semesterplanerare som består av ett excelark med 
macron för att underlätta semesterplaneringen. Absence är en kommersiell 
semesterplanerare som riktar sig till företag för att ersätta excel 
semesterplanerare. Jämförelsen mellan availapp, excelarket och absence 
utvärderas efter ett par nyckelkriterier vilket är åtkomst, läsbarhet, navigering, 
funktionalitet och uppstart av applikationerna. Resultatet är sedan sammanställt i 
en tabell för att få en lätt översikt över vilka kriterier varje applikation klara. Efter
sammanställningen konstateras det att availapp är den mest lämpade 
semesterplaneraren efter dom valda kriterierna.

Nyckelord: CGI, Angular, NodeJS, Semesterplanerare
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Abstract
The aim of this study has been to create and compare different holiday planners. 
The comparison takes place between availapp, Excel spreadsheets and absence. 
Availapp is a tailor-made vacation planning application for CGI Sundsvall / 
Härnösand that is fully scalable with mobile and desktops devices. The 
applikation automatically retrieves personal information from windowsAD at first 
login. The web application also takes into account social ethical aspects where we 
use encryption to ensure that information does not reach the wrong people. Also 
taking into account with PUL and GDPR for storing user information. Excel 
spreadsheets is CGI's current vacation planner consisting of an excel sheet with 
macron to ease the vacation planning. Absence is a commercial holiday planner 
aimed at companies to replace excel vacation planners. The comparison between 
availapp, excel spreadsheets and absence is evaluated according to a few key 
criteria, which is access, readability, navigation, functionality and startup of 
applications. The result is then compiled in a table to get an easy overview of the 
criteria for each application. After the compilation, it is found that availapp is the 
most suitable holiday planner according to the chosen criteria.

Keywords: CGI, Angular, NodeJS,  vacation planner
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Terminologi
Förkortningar

CGI Conseillers en gestion et informatique

HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure

DB Database

PUL Personuppgiftslagen

GDPR General Data Protection Regulation

Windows AD Windows Active Directory

API application programming interface

CSS Cascading Style Sheets
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund

Företaget CGI (Conseillers en gestion et informatique) använder i dagsläget sig
utav en excel-lösning för att kunna fylla i sin önskade ledighet. Detta medförde ett
flertal  problem  som  bland  annat  har  varit  att  om  en  användare  är  inne  i
documentet så låses documentet så andra användare inte kan använda detta. Ett
annat problem som uppstått har varit vertion hantering då ivissa fall det sparas
flera vertioner av documentet. Detta vill man nu vill lösa med en webbapp som
ska vara anpassad för både skrivbord och mobil användning.

1.2 Övergripande syfte
Det övergripande syftet är att underlätta hanteringen och ansökning av ledighet. 
Genom att utveckla en ny webbapplikation.Webbapplikationen ska vara skalbar 
för olika enheter samt använda sig av Windows AD  för att minska behovet av 
inloggningar och automatisera hämtning av personuppgifter. Appen ska vara 
lättnavigerad och ska även innehålla helgdagar. Samt att den ansökta ledigheten 
ska kunna godkännas/avslås av chefer där besluten ska följas upp med 
mejkvittenser. Det ska sedans ska göras en jämförelse mellan den nyutvecklade 
appen med den gamla samt jämföra med redan befintliga lösningar.

1.3 Avgränsningar
Studien har fokus på användbarheten hos olika metoder för att hantera och 
ansöka ledighet. Undersökningen är avgränsad till utvärdering av några nyckel 
kriterier. I undersökningen negligeras inverkan av kostnad för dom olika 
verktygen. Dapulse tas inte med i resultatet på grund av att primärsyftet med 
dapulse är att hantera arbetsuppgifter och inte enbart ledigheter. Konstruktionen 
har begränsats genom kravspecifikationen samt uppdelning av arbetet där Oskar 
Olofsson har jobbat med servern och jag har jobbat med klient.

1.4 Konkreta och verifierbara mål
Målen för arbetet är att utvärdera olika alternativ till applikation samt att skapa en
semesterplanerare. Vid skapandet av availapp så följdes kravspecifikation som ses 
i bilaga 1. Kriterierna för utvärderingen innefattar åtkomst, navigering, läsbarhet 
och funktionalitet. De här målen kommer specificeras i metod och utvärderas i 
resultatet.
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1.5 Översikt
I kapitel 2 kommer rapporten ta upp teorin bakom verktyg och resurser som har 
används under arbetet. Kapitel 3 tar upp utvärderings kraven och hur kraven ska 
utvärderas. Kapitel 4 handlar om skapandet av availapp samt presentera resultatet 
av utvärderingskriterierna.
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2 Teori
Teoridelen  tar  upp  olika  tekniker  som  används  under  utvecklandet  av
applikationen.  Teorin  tar  även  upp  datalagringslagar  samt  andra
semesterplanerare.

2.1 Javascript

Javascript är ett scriptspråk som är mest känt för hemsidor men används även i 
nodeJS och Typescript. Standarden för javascript kallas ECMAScript där den 
senaste versionen kallas ECMAScript 6 eller ES6. Javascript ska inte förväxlas 
med java.[1][2]

Typescript är en vidareutveckling på javascript som tillåter utvecklarna att skriva 
en mer lättförståelig kod. Typescript använder samma syntax som javascript och 
kompilerar koden till ren javascript kod.[3]

2.2 HTTP/HTTPS
HTTP står får hyper text transfer protokoll och ligger i applikations lagret och
används för kommunikation av webbplatser.[4]

HTTPS är en krypterad version av HTTP genom att skicka data via TLS. Som
bistår med ett tre lager skydd. Kryptering, krypterar den data som skickas mellan
användaren  och  webbplatsen.  Dataintegritet,  data  kan  inte  bli  modifierat  eller
korrumpera utan att upptäckas. Autentisering, Ser till att man kommunicerar med
den ansedda webbplatsen.[5]

2.3 NodeJS

NodeJS  är  asynkront  och  event  drivet  för  att  öka  genomströmming  och
skalbarhet.  Som  en  asynkron  händelsestyrd  JavaScript  runtime  är  Node
utformade  för  att  bygga  skalbara  nätverksapplikationer.  Bara  för  att  Node  är
utformad utan trådar,  betyder  inte  att  du inte  kan dra nytta  av flera  kärnor  i
miljön. Nodejs är inte ett javascript ramverk men många av modulerna är skrivet i
javascript och är skapat för att utveckla olika server verktyg. [6]

2.4 Angular

Angular är ett ramverk för mobil och skrivbord. Angular är gjord för att fungera
över  flera  olika  plattformer  genom  att  använda  moderna  webb  plattforms
Förmågor  för  att  leverera en app liknande upplevelse.  Med Ionic Framework,
NativeScript, och React Native så kan man bygga native mobilappar med angular.
Angular  har  ett  stort  fokus  på  hastighet  och  prestanda.  Med  hjälp  av
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kodgenerering omvandlar angular dina kod mall till hög optimerad kod för dagens
javascript virtuella maskiner. Angular applikationer laddar snabbt med hjälp av
komponent routrar vilket resulterar i att  användaren bara behöver ladda koden
som krävs för det som ska visas.[7]

2.5 Mongo

MongoDB är en nosql  databas  som är  säker  genom att  erbjuda flera lager  av
säkerhet för databasen genom att bland annat använda sig av amazon VPC och
VPC  peering.  MongoDB  är  designat  för  att  erbjuda  exceptionell  upptid  och
återhämtar sig från fel automatiskt. MongoDB klarar hög genomströmming och
låg latens. [8]

2.6 Datalagringslagar

Personuppgiftslagen (PUL) har till syfte att skydda människors personuppgifter
när  dom  behandlas.  Behandlas  omfattar  bland  annat  insamling,  registrering,
lagring och bearbetning  av data.  Personuppgiftslagen bygger  på samtycke och
information  men  även  säkerhet  och  rättelse  av  felaktiga  uppgifter.  Om
personuppgifterna lagras exempelvis i en databas så räknas de som strukturerade
uppgifter  med  det  så  gäller  fler  regler  än  om uppgifterna  finns  i  exempelvis
löpande text. [9] General Data Protection Regulation (GDPR) kommer införas
den 25 maj 2018. GDPR kommer innefatta brottmeddelande, rätten till tillgång,
rätten  att  bli  bortglömd,  data  portabilitet,  sekretess  genom  design  och
dataskyddspersonal.[10]

2.7 Absence

Absence som ses i figur 1  är en semesterhanterare växer efter behov. Absence är
en praktiskt online verktyg som underlättar administreringen utav ledigheter för
att öka produktiviteten och spara tid. Absence har fokus på full genomskinlighet
och alltid ha en full översikt på tillgängligheten av team medlemmar.  [11]

Absence  är  tillgänglig  via  webbläsare  och  mobilapp  som  kräver  tillgång  till
internet för att användas. Via applikationens kalender vy får man en lätt översikt
över alla medlemmar och ledighetstyper då olika ledighetstyper har olika färger.
När en ny användare ska använda applikationen måste användaren först registrera
sig  på  hemsidan.  Efter  första  användning  behöver  man  bara  logga  in  på
applikation via deras hemsida eller mobilapp.

4
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2.8 Excel
Den nuvarande semesterplaneraren består av ett excelark som ses i figur 2.

För att få tillgång till excelarket krävs anslutning till cgi’s interna dokument från
en dator på deras nätverk. Excelarket Har små rutor och mycket rutor och liten
text. Arket har färgmarkeringar för olika typer av ledighet samt för röda dagar
vilket underlättar översikten. Om det är en ny användare som ska ansöka ledighet
måste användaren infoga en ny rad, skriva teamet man tillhör och skriva sitt namn
innan man kan börja använda arket.

2.9 Dapulse

Dapulse är en annan typ av planerare som är ett verktyg. Med Dapulse kan du ha
koll på alla i ditt team från en vy. För att hålla all kommunikation på ett ställe kan
man snabbt och enkelt lägga till nya rader för att minska långa trådar. Hantering
av tid och planering kan göras visuellt i en vy [12]. 

5
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3 Metod
Metodkapitlet  kommer  i  3.1  handla  om utvecklingen  av  availapp sedan  i  3.2
kommer applikationerna att utvärderas efter några valda utvärderingskriterier och
sammanställs i en tabell. 

3.1 Utvecklingen

Utvecklingen av availapp görs i iterationer och med hjälp av onlineverktyg för att
strukturera  arbetet.  För  att  utveckla  en  så  bra  webbapplikation  som  möjligt
används jakob nielsen och hoa loranger prioritizing web usability [13] i åtanke.

3.1.1 Iterationer

För att få en applikation med den bästa användarupplevelsen så har vi använt oss
av iterationer som ses i figur 3. Vi visar applikationen och noterar saker vi ser
användaren gör samt tar emot feedback som användarna har och använder denna
information för att förbättra användarupplevelsen.

3.1.2 Verktyg

Med hjälp av trello har vi skapat en scrumboard för att hantera vårat arbete. Med
hjälp av scrumboard så får man en lättöverskådlig vy på vad som ska göras, vad
som är gjort och vad som är kvar att göra se figur 4. 

6
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3.2 Utvärdering

Valet av utvärderingskriterier har gjorts efter punkter som CGI har ansett varit
viktig för en semesterplanerare.

3.2.1 Åtkomst

Genom att utvärdera åtkomsten till dom olika applikationerna betygs sätts varje
applikation på en skala noll till fyra där noll är sämst och fyra bäst.

Ett poäng kommer ges om applikationen går att användas utan internet anslutning.
Två poäng kommer ges om applikationen går att använda på både dator och mobil
och ett poäng om det bara går att använda på dator eller mobil.

I tabellen kommer det betecknas I för internet, M för mobil och D för dator

3.2.2 Läsbarhet

Genom att utvärdera läsbarheten hos dom olika applikationerna betygs sätts varje
applikation på en skala noll till fyra där noll är sämst och fyra bäst.

Ett poäng ges om applikationen är stilren. Om applikation är stilren bedöms efter
hur applikation håller sig enligt Rogers, Y., Sharp, H. och Preece J. Ineraction
Design beyond human-computer interaction riktlinjer för fysiks design [14]. Ett
poäng ges om text storleken och fonten är lättläst. Ett poäng ges om viktiga saker
är färg markerade och mindre viktiga saker inte är markerade. Ett poäng ges om
applikationen är anpassade för tillgänglighet och färgblindhet. För att utvärdera
om sidan är lättläst och anpassad för tillgänglihet används jakob nielsens riktlinjer
för läsbarhet och tillgänglighet på webben [15].

7
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I tabellen kommer det betecknas S för stilren, L för lättläst, F för färgmarkering
och A för anpassad för tillgänglighet och färgblindhet.

3.2.3 Navigering

För att utvärdera navigeringen hos applikationerna så räknas antal steg som krävs
för att ansöka ledighet. Sen ges poäng beroende på antalet steg jämfört med dom
andra applikationerna där den som kräver mest steg från noll poäng och den med
minst antal steg får mest poäng.

3.2.4 Funktionalitet

Funktionaliteten  utvärderas  genom  att  ge  ett  poäng  för  varje  punkt
applikationerna klarar. Där punkterna är:

• Går det att söka ledighet genom att välja datum i kalendern

• Går det att dra ett spann i kalendern över perioden man vill vara ledig

• Kan man manuellt skriva in start och slutdatum

• Kan man specificera vilken typ av ledighet man söker

3.2.5 Uppstart

För att utvärdera uppstarten hos applikationerna så räknas antal steg det krävs för
att komma igång att använda applikationen. Sen ges poäng beroende på antalet
steg jämfört med dom andra applikationerna där den som har mest steg får noll
poäng och minst steg får mest poäng.

Denna utvärdering  görs  för  både  första  gången  en  ny användare  ska  använda
applikationen och vid varje efterkommande användning.

3.2.6 Utvärderingstabell

Resultaten  kommer  att  sammanställas  med  hjälp  av  betäckningar  och  värden
inom dom olika kategorierna i en tabell och presenteras i resultatet.
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4 Resultat
4.1 Availapp

Availapp är en webbapplikation som ska fungera både i webben och i mobilen
och vara enkel att använda.

4.1.1 Kravspecifikation

Utvecklingen  av  webbplatsen  har  utgått  från  kravspecifikationen  som  har
diskuterat  fram  med  våran  chef,  handledare  och  vi  som  ska  utveckla
applikationen. Där stort fokus har varit på hur man vill använda sig av kalendern
samt hur  man ska hämta  data  och information.  Kravspecifikationen  kan ses  i
bilaga A.

4.1.2 Server

Serven består av en server.js fil som inkluderar de moduler som används. I denna
fil länkas även länkas det även vidare till en api fil som hanterar förfrågningar som
i sin tur inkludera olika kontrollfiler med olika funktioner som används beroende
på vilket anrop som görs. En windowsAD modul inkluderas även för att hantera
synkroniseringen med konton. 

Databasen är uppbyggd efter en modell som visas i ER diagrammet som ses i
figur 5.

 

4.1.3 Implementering

Med  hjälp  av  angular  cli  (command-line  interface)  kan  man  generera
mappstrukturen för  sitt  angular  projekt.  Med hjälp av ng new skapar man ett

9
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projekt  som  följer  bästa  praxis  och  med  hjälp  av  ng  generate  skapar  man
komponenter, routes eller andra moduler.

För  att  underlätta  arbetet  har  vi  skapat  ett  skript  som heter  build  som kallas
genom att skriva npm run build i terminalen och detta script kompilerar både
hemsidan och serven. För att få samma stil genom hela webbplatsen använder vi
oss av Bootstrap både för att få en enad stil och få den mobilanpassad. Med hjälp
av angular så är hemsidan skalbar att utveckla till fler plattformar och vara lätt
underhållen.

4.1.4 Användargränssnitt

Användargränssnittet är utformat med användaren i åtanke och är skapat genom
att iterera tester för att få fram det bästa gränssnittet. För att göra det lättare för
användare om något blir fel eller behöver ladda för att hämta data så används en
laddnings symbol som ses i figur 6.

För minska fel från användarna så krävs bekräftelse vid vissa funktioner som ses i
figur 7. Måste användaren först trycka på ta bort konto sedan bekräfta handlingen
innan kontot tas bort.
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Figur 6: Laddning

Figur 7: Bekräftelse
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4.1.5 Inloggning

Inloggningssidan är en stilren med CGI’s logga och färger ses i figur 8.

Inloggningen sker med CGI’s interna användaruppgifter för att användarna inte

ska  behöva  ha  koll  på  flera  olika  användarnamn  och  lösenord  och
inloggningsuppgifterna kontrolleras mot Windows AD 

4.1.6 Första inloggning

Vid inloggning kollas det mot databasen om användaren har loggat in tidigare på
applikationen. Om användaren redan finns i systemet sen tidigare så kommer man
till välkomstsida.

Men om användaren inte har loggat in tidigare så görs ett anrop mot Windows
AD och information om användaren hämtas. Som sedan presenteras enligt figur 9
så  användaren  kan  kontrollera  om  uppgifterna  stämmer.  Detta  görs  bara  om
användaren inte finns i systemet.
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Figur 8: Inloggning

Figur 9: Bekräftning av uppgiter
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4.1.7 Välkomstsida

När en användare loggar in till applikationen och det inte är första gången så möts
användaren av en välkomstsida som ses i figur 10. Vilket ger användarna en lätt
översikt på vad man kan göra i applikationen och gör det lätt att välja vad man vill
göra. 

4.1.8 Kalender

Kalendern ger en översikt över medarbetarna. Där man har möjlighet att sortera
per team eller  för alla användare för att  endast  ge användaren översikt  på det
användaren vill se.

För att användarna ska får en bättre översikt så färgkoordineras eventen och vad
varje färg betyder visas längst ner på sidan vilket som ses i figur 11.

För att söka ledighet kan man antingen välja ansök om ny ledighet i menyn eller
klicka på dagen man vill vara ledig i kalendern så blir man navigerad till semester
ansökan.  För  att  redigera  sin  ledighets  ansökan  eller  om  en  chef  vill
godkänna/avslå  behöver  användaren  klicka  på  den  semester  användaren  vill
granska och navigeras då till en ny vy där man har en översikt på vilken typ av
semester  som är  sökt,  kommentarer,  godkänna/avslå  knappar,  information om
vem som har godkänt/avslagit samt en assistera knapp så man snabbt och enkelt
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Figur 10: Välkomssida

Figur 11: Kalender
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ska kunna kontakta personen som har sökt ledighet. I mobilläge så döljs kalendern
och ersätts med enbart medlemslistan.

Om användaren väljer att klicka på ett av namnen i medlemslistan får man upp
den personens kommande ledigheter som ses i figur 12. Där färgen på datumet
refererar om ledigheten är godkänd, avslagen eller obesvarad.

 

4.1.9 Ledighets ansökan

När användaren vill söka semester kommer dom till ansöknings sidan som ses i
figur 13.

Om användaren  har  valt  att  klicka  på  ett  datum i  kalendern  för  att  söka  sin
ledighet så förs det datumet automatiskt med som nytt startdatum i formuläret.
För att underlätta för användarna kan man antingen mata in start och slut datum
manuellt  eller  via  att  klicka  på  den  lilla  kalendersymbolen  för  att  få  upp  en
kalender att välja datum i.

4.1.10 Semester översikt

Som chef ska man kunna godkänna och avslå ledigheter för sina anställda. Detta
kan man göra genom att klicka på en ansökning i kalendern eller genom att gå in
på ansökningar i menyn. 
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Figur 12:Kommande ledigheter

Figur 13: Ledighets ansökan
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Denna översikt som ses i figur 14 ger chefer möjlighet till att lätt godkänna och
avslå ledigheter genom att kunna sortera på obesvarade, godkända och avslagna
ansökningar men även ger möjlighet att godkänna alla obesvarade ansökningar
med ett lätt knapptryck. Man kan även välja att öppna enskild ledighetsansökan
för att kunna granska och få mer information.

Cheferna har även möjlighet att kunna exportera ledigheterna från sitt team till ett
Excel  dokument. Vid exporteringen kan man välja om man vill  exportera alla
ledigheter som teamet har sökt eller om man bara vill exportera en viss period.

4.1.11 Administration

Mycket  av  applikations  system sker  automatiskt.  Via  administrationssidan kan
man manuellt redigera uppgifter.

Via team som ses i figur 15 kan man skapa och hantera teams.

Vid skapande av nya teams väljer man ett team namn, en chef där chefen inte får
vara  med i  teamet  samt  medlemmar som man väljer  från en  rullgardinsmeny
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Figur 14: Ledighets översikt

Figur 15: Teams
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bestående av befintliga medlemmar i applikationen. Vid hantering av teams kan
man välja att ta bort team, visa medlemmar och ändra chef.

Via helgdagar som ses i figur 16 kan man skapa och hantera helgdagar.

Svenska helgdagar hämtas automatiskt en gång per år via ett API men man har
även  möjlighet  att  manuellt  hämta  heldagar  per  år  från  APIet.  Via  skapa
helgdagar kan man även lägga till egna helger eller events som färgkoordineras
efter röd för vanliga helger, gul för halvdagar och lila för övrigt.

Via  medlemmar  som  ses  på  figur  17  kan  man  se  medlemmar  samt  hantera
medlemskonton.

Via skiftnyckelsymbolen kan man se om användarkontot är administratör. Genom
att klicka på kugghjulet öppnas en meny som ses i figur 18.
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Figur 16: Helgdagar

Figur 17: Kontohantering
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Via denna meny kan man se vilka team den valda medlemmen är med i. I denna
meny kan man även ta bort eller lägga till teams för medlemmen. Här kan man
även  ta  bort  eller  ge  administratörsrättigheter  till  medlemmen  samt  ta  bort
medlems kontot.

4.2 Utvärdering

4.2.1 availapp

Availapp är tillgänglig via webbläsaren både i skrivbordsformat och mobilformat
men  applikationen  kräver  att  användaren  har  tillgång  till  internet.  Med  detta
klarar availapp två av tre utvärderingskriterier på åtkomst. 

Applikationen har en minimalistisk och stilren design med stor text, tydlig font
samt så döljs information tills användaren vill ha informationen vilket resulteras i
en lättläst applikation. Semestrar samt vilken status dom har och olika typer av
helgdagar är tydligt markerade i olika färger. Applikationen har ingen hänsyn till
färgblindhet.

Då det  finns olika sätt  att  söka ledighet  på i  availapp fick en användare med
grundläggande kunskaper om it men aldrig testat applikationen innan testa ansöka
ledighet.  Användaren  valde  att  gå  till  kalendern  sedan  klicka  på  en  dag  i
kalendern och sedan skapa semestern.  Detta resultera i  tre steg för att  ansöka
ledighet.

Vid  ansökning  av  ledighet  kan  man  antingen  välja  att  klicka  på  ett  datum i
kalendern där allas ledigheter visas för att välja starten på sin ledighet eller så kan
man gå in på ledighetsansökan och välja om man vill skriva in sitt datum själv Där
man även kan klicka på en liten kalender symbol för att få upp en liten kalender
att välja datum i. Men man kan inte dra och markera ett spann från start till slut
när  man söker ledighet.  Man kan även specificera vilken typ av ledighet man
söker.
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Figur 18: Personhantering
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Om en användare är ny krävs inget mer av användaren än att logga in med sina
inloggningsuppgifter  och  kontrollera  sina  uppgifter.  Eftersom  applikationen
automatiskt lägger in ditt namn samt vilket team man tillhör. Om användaren är
chef för ett team läggs detta även till automatiskt. Detta resulterar i att vid första
användning krävs det bara två steg för att komma igång. Logga in och bekräfta
uppgifter. Efter första inloggning krävs det bara att användaren loggar in för att
använda applikationen.

4.2.2 Excel
För att få tillgång till excelarket krävs anslutning till cgi’s interna dokument från
en dator på deras nätverk. Detta resulterar i att excelarket bara nås från dator med
internet. Med detta klarar bara excelarket en av tre utvärderingskriterier under
åtkomst. 
Excelarket Har små rutor och mycket rutor vilket gör vyn plottrig och svår tydd.
Arket har även liten text samt inte självförklarande text vilket gör att det blir svårt
att förstå vissa delar. Arket har färgmarkeringar för olika typer av ledighet samt
för röda dagar. Arket har ingen anpassning till användare med färgblindhet.

För  att  ansöka  ledighet  via  excelarket  krävs  det  fyra  steg.  Välj  period,  ändra
status, spara och stänga dokumentet för om man inte stänger dokumentet kommer
ingen annan användare åt det. Vid funktionalitet i excelarket kan man bara välja
sin period genom att dra från start till slut i kalendern. Man kan även specificera
vilken typ av ledighet med hjälp av olika färger.

Om det är en ny användare som ska ansöka ledighet måste användaren infoga en
ny rad, skriva teamet man tillhör och skriva sitt namn innan man kan börja. Efter
första  användning  av  excel  krävs  det  bara  att  öppna  dokumentet  för  att  söka
ledighet.

4.3 Absence

Absence  är  tillgänglig  via  webbläsare  och  mobilapp  men  kräver  tillgång  till
internet. Applikationens kalender vy är stilren och minimalistisk vilket även gör
den lättläst. Olika typer av semestrar och helgdagar är tydliga genom olika färger.
Tar inte hänsyn till färgblindhet.

För att ansöka ledighet måste användaren först dra ett spann i kalendern   som
man vill söka ledigt. Sedan klicka på skapa för att få upp en ny meny där man
måste välja spara. Vilket resulterar i att det alltid tar minst tre steg att ansöka
ledighet. Funktionaliteter i absence uppfyller alla kriterier som är specificerad i
metoden. Man kan söka ledighet genom att klicka i kalendern, dra ett span, välja
manuellt vilket datum fast enbart efter du först ha valt ett span och man kan även
specificera vilken typ av ledighet man söker.

Vid en ny användare behövs användaren först registreras för att sedan gå till sin
mail,  bekräfta  sina  uppgifter  sedan  logga  in  på  applikationen.  Efter  första
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användning behöver man bara logga in  på applikation via  deras hemsida eller
mobilapp.

4.3.1 Sammanställning 

Resultatet  har  sammanställts  i  tabell  2   med  betäckningar  för  dom  olika
kriterierna  dom klara.  Där  M står  för  mobilanpassad,  D för  skrivbord,  S  för
stilren design, L för lättläst och F för färgkoordinerat.

För  att  får  en  enad  skala  i  tabellen  som ses  i  tabell  3  omvandlas  dom olika
betäckningarna till poäng. Där varje bokstavs betäckning är ett poäng, antal steg
får poäng får en skala noll till två där den med mest steg från noll och ett poäng
för varje funktionalitet.

Genom att addera värden för varje semesterplanerare får man att availapp får elva
poäng,  exel  får  fem och  absence  får  tio  poäng.  Detta  ger  oss  att  med  detta
utvärderingsfall är availapp den bästa applikationen för semesterplanering.

4.4 Samhällsetiska aspekter
En samhällsetisk aspekt är att  vi hanterar vissa personuppgifter så som namn,
epost och semester. För att förbättra dom etiska aspekterna så håller vi oss till
PUL och GDPR och lagrar inge mer information än vad som är relevant för
applikationen. För att säkerställa att inte personuppgifter missbrukas av tredjepart
krypteras kommunikationen i Availapp.
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5 Slutsatser
Detta kapitel innehåller utvärdering utav utvecklingen och undersökningen samt
förslag på vidareutvecklingar och slutar med samhällsetiska aspekter.

5.1 Utvärdering av utveckling

5.1.1 Resultat

Under utvecklingen av availapp följde vi kravspecifikationen men på grund av
problem fick  vi  modifiera  kravspecifikation  under  arbetets  gång för  att  få  det
teoretiska att fungera i praktiken. Där punkten ”generera ett automail till chef när
medlemmen  ansökt  om  ledighet  samt  svar  huruvida  det  har
mottagits/lästs/attesterats av chef” och ”vara spårbar via mailkvittens” som ses i
bilaga A fick göras om. Den alternativa lösningen blev istället en knapp där man
själv  får  mejla  men  via  knappen  fylls  en  mall  i  med  all  information  i
mejlklienten. Detta berodde på ett säkerhetskrav där man måste ha ett konto
som hanterar mejltjänsten vilket vi inte har tillgång till. Utöver ändringen av
mejl så har utvecklingen av availapp uppfyllt alla krav som var ställda och även
hanterar mer funktioner än vad original beskrivningen krävde.

5.1.2 Vidareutveckling

Förslag på vidareutveckling är att strukturera om texten så det hämtas från en fil
så man kan göra applikationen i flera språk där man väljer vilket språk man vill
importera. En annan förbättring man kan göra är att göra en mer generell lösning
på synkningen med WindowsAD då denna lösning enbart är Sundsvall/Härnösand
specifik.

5.2 Utvärdering av undersökning

5.2.1 Resultat

Jämförelsen mellan dom olika semesterplanerarna visade att en stor likhet  mellan
availapp som vi  utvecklade  och  absence  vilket  skilde  sig  från vad  jag  trodde
resultatet skulle bli då availapp är skräddarsydd efter CGI's behov och önskemål
och inte en generell lösning. Att både availapp och absence presterade bättre än
excelarket var efter förväntan.

5.2.2 Felkällor

Felkällor som kan ha påverkat resultatet är att vissa av applikationerna har fler än
ett sätt att söka ledighet på vilket gör att vid olika tester kommer man få olika
resultat.  Andra felkällor  är att  bedöma läsbarheten är  en subjektiv bedömning
vilket kan skilja från person till person.
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5.2.3 Förbättringar

För att förbättra resultaten skulle testen gjorts på flera användare med en bredare
spridning på personer. Då testen bara ha gjorts på en person med grundläggande
datakunskaper som aldrig sett applikationerna innan. För att få mer exakta resultat
skulle man kunna ha fler testpunkter.

5.2.4 Nya frågeställningar

Efter undersökningen är gjord hade det varit intressant att göra en vidarestudie
där man kollar mer på vad som skiljer dom olika semesterplanerarna istället för
att kolla vad som är likheten mellan dom. Samt skulle det vara av intresse om
man  testade  med  andra  förutsättningar  till  exempel  vad  hade  skilt  om
applikationerna hade använts på äldre webbläsare jämfört med nyare.
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Bilaga A: Dokumentation av 
Kravspecifikation
Kravställning

Som medlem vill man kunna ansöka om ledighet på ett lätthanterligt
sätt.

Som chef vill man kunna få information om medarbetarnas önskade
ledighet på ett lättöverskådligt sätt  samt kunna generera rapporter
för vidare bearbetning.

Appen ska:

*  vara  ett  lättanvänt  verktyg  där  samtliga  CGI-medlemmar  på
Sundsvall/Härnösands-enheten ansöker om ledighet

* ersätta nuvarande ledighetslista i Excel

*  kunna  sorteras  på  följande  sätt:  per  team,  per  uppdrag,  per
datumperiod

* hämta sin personinformation från AD

* innehålla  följande  typer  av  ledighet:  semester,  föräldraledighet,
tjänstledighet,  utbildning,  vilodag  eller  beredskap,
Nationaldagsledig

*  vara  uppdelad  på  år,  månad,  vecka  (veckonummer),  veckodag
samt datum

* innehålla Sveriges nationella helgdagar (helgdagens namn med?)
och vara markerade så att medlemmen förstår

* innehålla CGI´s lediga dagar

*  kunna  generera  rapporter  (Excel,  kalender  m  fl?)  för  vidare
hantering och omsortering

* innehålla ok på ledighet av uppdragsgivaren
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* eventuellt innehålla kommentarsfält

* generera ett automail till chef när medlemmen ansökt om ledighet
samt svar huruvida det har mottagits/lästs/attesterats av chef

* ta hänsyn till PUL och GDPR

* vara spårbar via mailkvittens

Funderingar

Kan man importera  medlemmens  semesterrätt  samt  antal  uttagna
semesterdagar under semesteråret?

Ska man kunna se alla andras ledighet? Ja!

Hur länge ska ledighetsönskemålen ligga kvar historiskt?

Proxy till chef?

När ska medlemmar som slutat på CGI tas bort?

Ska chefen kunna attestera ledigheten i appen?
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