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Sammanfattning
Detta projekts huvudsakliga syfte är att skapa ett system där Älvdalens Utbild-
ningscentrum kan hantera den utrustning som tillhandahålls för dess personal 
och elever. Denna utrustning kan bestå av dator, kläder, cyklar eller andra saker 
som är nödvändiga i undervisning eller arbetet. Då det saknas en central hante-
ring av detta idag finns risken för ekonomiska förluster när elever eller personal
slutar. Den tekniska lösningen i detta projekt använder ASP.NET MVC Core 
och Microsoft Azure, där autentisering är baserad på befintligt Azure Active Di-
rectory. Då det system som utvecklats under detta projekt inte har full funktio-
nalitet ännu, kan denna rapport ses som ett lösningsförslag på det problem. Vi-
dare utveckling av det föreslagna systemet fortsätter utanför detta projekt.

Nyckelord: ASP.net Core , Azure, HTML, Databas
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Abstract
The main purpose of this project is to create a system where Älvdalens Utbild-
ningscentrum can manage the equipment that is made available for their staff 
and students. This equipment can be computers, clothes, cycles or other things 
that is needed in the education or at work. Since there is no central management
today there is a chance for financial loss when students or staff leaves. The te-
chnical solution in this project uses ASP.NET MVC Core and Microsoft Azure, 
where authentication is based on an existing Azure Active Directory. Since the 
system that has been developed during this project not yet have full functionali-
ty, this report should be seen as a suggestion how to solve the problem. Further 
development of the suggested system will continue outside of this project.

Keywords: ASP.net Core , Azure, HTML, Database
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1 Introduktion
1.1 Bakgrund

Älvdalens Utbildningscentrum AB (ÄUC) är en fristående gymnasieskola och 
bedriver utbildning inom områdena naturturism, skog, fordon, svets och anlägg-
ningsmaskiner. Skolan har riksintag och elever kommer från hela landet. Det 
finns cirka 300 elever och 70 anställda inom företaget.

Under sin utbildning behöver elever ha tillgång till viss utrustning som de får 
tillgång till av ÄUC under sin skolgång. Viss utrustning får eleven behålla, men 
det det mesta är lånat för att sedan lämnas tillbaka när deras utbildning avslutas.
Exempel på sådan utrustning är datorer, kläder och nyckelkort. För närvarande 
finns det ingen central förteckning över vilken utrustning en elev har lånat, det 
är istället olika personal som antecknat detta i egna listor.

Den utlånade utrustningen är inköpt vid olika tillfällen och en del av den leasas 
där avtalslängden är olika beroende på vilket år eleven ska avsluta sin utbild-
ning. Det är även olika leverantörer och supportvägar - både internt och externt 
– för det som lånas.

Den nuvarande hanteringen kring utlånad utrustning saknar en central admini-
strering där det på ett tydligt sätt kan visas vilken utrustning en elev har tillgång
till och hur den ska hanteras vid eventuell tillbakalämning och support. Det sak-
nas även en översikt av leverantörer och de avtal som är kopplade till utlånad 
utrustning.

1.2 Övergripande syfte
Projektets syfte är att utveckla ett system för hantering av den utrustning som 
tillhandahålls av ÄUC och erbjuds till elever under deras utbildningstid. Den ut-
vecklade lösningen ska hantera vilken utrustning som finns att tillgå, vilken ut-
rustning en elev har tillgång till samt historik över händelser till enskild utrust-
ning. Denna historik kan exempelvis vara inköp, reparationer, förlust av utrust-
ning eller andra händelser kopplade till en specifik utrustning.

Systemet ska användas av administratörer, lärare och elever där de olika roller-
na har olika användningsområden och rättigheter. Exempel på sådana områden 
är hantering av användare och utrustning; support och ärendehantering; över-
blick av utlämnad utrustning.  
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1.3 Detaljerad problemformulering
Problemet som ska lösas är att Älvdalens Utbildningscentrum AB behöver ett 
väl fungerande system för att underlätta hantering av den utrustning som till-
handahålls till dess elever och personal. 

För att detta ska anses löst har det delats upp i minde delproblem som var och 
ett måste lösas innan huvudproblemet anses löst. Den numrerade listan nedan 
redovisar dessa delproblem tillsammans med en motivering hur dessa anses 
passa in i huvudproblemet.

1. Systemet och hantering av personuppgifter ska motsvara de juridis-
ka krav som kan ställas på lösningen.
Systemet kommer att användas i Älvdalens Utbildningscentrums verk-
samhet och måste då motsvara de juridiska krav som kan ställas på sys-
temets utformning och dess hantering av användaruppgifter.

2. Framställande av kravlista.
En kravlista ska tas fram med de funktionella krav som ställs på syste-
mets funktionalitet. Denna kravlista ska sedan användas vid utveckling 
av den lösning som tas fram.

3. Databas ska användas för hantering av data.
De data som behandlas av systemet ska lagras i en databas. Utöver 
själva databasen behövs ett DAL skapas för att möjliggöra systemets 
användande av databasen.

4. En responsiv design med en tydlig grafisk profil som validerar mot 
gällande standard för web.
Då systemet ska kunna användas på olika enheter och webbläsare be-
hövs en responsiv design som validerar mot gällande standarder för 
HTML och CSS.  Systemet behöver även en grafisk profil med förank-
ring den grafiska profil som tillhandahålls av Älvdalens Utbildnings-
centrum.

5. Personuppgifter och autentisering ska bygga på befintliga system.
Genom att använda personuppgifter och autentisering från befintliga 
system underlättas arbetet med systemet.

6. Hantering av utlämning och återlämning av utrustning som tillhan-
dahålls av Älvdalens Utbildningscentrum.
Hantering av utrustning är den centrala delen av problemet. 

7. Testning
För att säkerställa att det utvecklade systemet är väl fungerande ska det
testas med olika enheter och webbläsare. Det ska även testas mot tjäns-
ter för tillgänglighet. 
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8. Publicering
Systemet ska publiceras och göras tillgängligt för elever och personal 
på Älvdalens Utbildningscentrum. Publiceringen ska göras under do-
män ägd av Älvdalens Utbildningscentrum och ha säkerhet i åtanke.

3
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2 Teori

2.1 ASP.NET Core 2
ASP.NET Core 2 är ett ramverk med öppen källkod för att skapa webbaserad
applikationer[1].  Det bygger på Microsoft utvecklarplattform ASP.NET där oli-
ka programmeringsspråk kan användas för att skapa webbapplikationer. ASP.-
NET Core är en vidareutveckling med öppen källkod som även går att använda
på flertalet plattformar. Detta projekt kommer använda sig av programmerings-
språket C# där utvecklingsmiljön är baserad på Apple macOS.

2.1.1 MVC
Model-View-Controller (MVC) är ett arkitekturmönster för att separera en ap-
plikation i delarna modell, vy och kontroller.[2] 

Detta mönster innebär att förfrågningar från användaren dirigeras till en kon-
troller som manipulerar en modell . Kontrollern väljer sedan vilken vy som ska
renderas för användaren, tillsammans med den eventuella modell med data som
behövs.

Figur 1 ovan visar hur de olika delarna av MVC refererar till varandra.
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2.1.2 Entity Framework Core
Entity Framework (EF) Core används för att arbeta mot en databas genom att
använda sig av .NET-objekt. Dessa objekt bygger på C#-klasser som används
för att manipulera data i databasen.[3]

2.2 Databas
En databas är en samling av beständig data som hör ihop och beskriver en del
av världen, till exempel ett företag eller en verksamhet.[4]s.8 För att lagra och
hantera en databas  behöver  man ett  program kallat  databashanterare.[4]s.8-9
Som databashanterare i detta projekt används den molnbaserade Azure SQL Da-
tabase[9].

2.2.1 SQL
Databashanteraren Azure SQL Database använder sig av Structured Query Lan-
guage (SQL). Det är det språk som används för att ställa frågor till databashan-
teraren[4]s. 103.

2.2.2 LINQ
Language Integrated Query (LINQ)[5] är en frågeteknik som kan användas i
C# för att skapa frågor som behandlar data oavsett vilken datakälla som an-
vänds. Projektet använder sig av LINQ to Entities[6] för att ställa frågor mot de
modeller som Entity Framework använder för att manipulera data i databasen.

2.2.3 Code-First
Med Code First skapas databasen utifrån de modeller som används av applika-
tionen, istället för att skapa modeller utifrån hur databasen ser ut[7]. 

Då modeller kan tillkomma eller förändras under utvecklingen hjälper detta till
att hålla databasens design uppdaterad med applikationens modeller.

2.3 Microsoft Azure
Microsoft Azure är en plattform för molnbaserad databehandling med en upp-
sättning molntjänster – exempelvis servrar, nätverk, programvara – åtkomliga
över Internet.[8]

I detta projekt används följande tjänster från Microsoft Azure:

• Azure SQL
Azure SQL Database[9] är molnbaserad databashanterare som är base-
rad på Microsoft SQL-server. 

• Azure App Service
Azure App Service är en molnbaserad tjänst för publicering av web-
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bapplikationer. Det stödjer flertalet utvecklingsspråk och ramverk, och 
är integrerat i Microsoft Visual Studio.[10]

• Azure Active Directory
Azure Active Directory (Azure AD) är Microsofts molnbaserade tjänst 
för hantering av identitet och åtkomst.[12]  

2.4 Elevregister
Det register där en skolas elever finns registrerade. Detta ska alltid vara uppda-
terat med de elever som är inskrivna i skolan.

2.4.1 SchoolSoft
SchoolSoft[13] är ett system för elevadministration. Denna administration kan
exempelvis  vara av betygshantering,  närvarorapportering eller  frånvaroanmä-
lan.

Älvdalens Utbildningscentrum använder SchoolSoft, vilken innehåller elevre-
gistret samt skolans personal.
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3 Metod
Detta avsnitt är uppdelat på vilka resurser och tekniker som kommer användas 
under projektet, samt vilka metoder som ska användas för att lösa de problem 
som definierats tidigare.

3.1 Resurser
Nedan följer en genomgång av de olika programvaror och övriga resurser som 
kommer användas i detta projekt:

3.1.1 Programvaror
• Microsoft Visual Studio 2019

Vid utveckling av systemets webbplats används Microsoft Visual Studio 
2019[14] (VS) för Mac.

• Azure Data Studio
Arbete mot databaserna sker med Azure Data Studio[15] – ett databas-
verktyg tillgängligt för flertalet operativsystem.

• OmniGraffle
Grafik såsom flödesscheman, ER-diagram, modell-schema m.m. är ska-
pat med programmet OmniGraffle[19].

3.1.2 Övriga resurser
• Bootstrap 4

Som CSS-Ramverk kommer Bootstrap v.4[17] att användas.

• GitHub
Vid utveckling av systemet används GIT för versionshantering med Git-
Hub[18] som ”remote repository”. Förutom fördelen med versionshante-
ring möjliggörs utveckling med olika datorer samt en enkel backup-lös-
ning.

3.2 Tekniker
Nedan följer en redovisning av de tekniker som kommer att användas under
projektet. 

• ASP.NET MVC Core 2
Systemet kommer utvecklas i ASP.NET Core 2.

• Azure Active Directory
Då ÄUC har ett befintligt Azure Active Directory (Azure AD) med an-
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vändare kommer detta användas för att autentisera användare i systemet.
De olika användarrollerna i systemet kommer även hämtas från säker-
hetsgrupper i detta Azure AD. Autentiseringen sker med protokollet 
OpenID Connect[19]. Detta Azure AD synkroniseras med ett lokalt Ac-
tive Directory hos ÄUC vilket medför att användarhantering – såsom att
skapa nya användare, tilldelning av roller eller ändra lösenord – sker lo-
kalt hos Älvdalens Utbildningscentrum istället för i den utvecklade lös-
ningen som presenteras.

• Azure SQL Database
Både under utveckling och i den färdiga lösningen kommer en databas 
vara placerad där. För att säkerställa säkerheten kommer anslutningar 
mot den färdiga databasen enbart vara tillåtet från den IP-adress web-
bapplikationen har.

• Azure Web App Service
Den slutgiltiga lösningen publiceras i Microsofts moln-lösning – Azure -
som en webbapplikation i tjänsten Web App Service[11]. För att komma
åt systemet ska en underdomän till alvdalen.com skapas och kopplas 
mot webbapplikationen. Systemet kommer använda sig av https-proto-
kollet och ett certifikat för detta ska utfärdas och installeras.

3.3 Metoder

3.3.1 Juridik
En undersökning ska genomföras för att se vilka juridiska krav som ställs på det
utvecklade systemet och dess användning av personuppgifter. De juridiska krav
som ställs på systemet ska sedan införlivas i den kravlista som upprättas.

3.3.2 Kravlista
De funktioner som behövs identifieras och används för att skapa en kravlista.
Listan är uppdelad på ”ska-krav” och ”bör-krav”, där ”ska-krav” är de krav den
slutgiltiga lösningen måste  innehålla  för  att  problemet  ska anses  löst.  ”Bör-
krav”-listan innehåller de krav som vore önskvärda men inte är prioriterade un-
der utvecklingen.

3.3.3 Databas
Då projektet använder sig av Code First vid design av databasen innebär det att
databasen skapats utifrån de modeller som ska tas fram. Dessa modeller ska se-
dan användas tillsammans med Entity Framework for att skapa själva databa-
sen. 
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För att skapa dessa modeller ska ett ER-diagram tas fram som visar de entiteter
med dess relationer som systemet innehåller. ER-diagrammet ska skapas genom
att identifiera entiteter och diagram utifrån en beskrivning av databasens syfte.

När de olika modellerna är skapade ska ett Data Access Layer (DAL) skapas i
applikationen för att möjliggöra kommunikation mellan systemet och databa-
sen.

3.3.4 Personuppgifter och autentisering.
För att säkerställa att systemets personuppgifter är aktuella ska dessa importeras
från Älvdalens Utbildningscentrums elevregister. Funktionalitet för import till
databasen ska skapas i det utvecklade systemet.

Autentisering av användare ska bygga på befintligt Azure AD och implemente-
ras i systemet. Den utvecklade applikationen ska registreras i Älvdalens Utbild-
ningscentrums Azure Active Directory och kod för autentisering ska implemen-
teras i systemet.

3.3.5 Hantering av utlämning och återlämning av utrustning.
För kunna hantera ut- och återlämning av utrustning till elever och personal ska
det identifierats vilka uppgifter de olika användarna behöver utföra i systemet.
Därför ska det tas fram vilka användarroller som ingår i målgruppen tillsam-
mans med vilka funktioner dessa behöver använda.

När de olika användarrollerna och deras användande av systemet har identifie-
rats ska det skapas flödesscheman som visar hur systemets utrustningshantering
ska gå till.

Dessa flödesscheman ligger till grund för implementationen av hanteringen av
utrustning, där dessa ska översättas till de olika vyer och funktioner som ska
presenteras för användaren.

Utveckling av hantering av utrustning sker sedan stegvis – efter hanteringsfunk-
tionalitet - i Visual Studio för att skapa fullständig funktionalitet för utrustnings-
hantering.

3.3.6 Responsiv design, grafisk profil och validering.
Det utvecklade systemet  ska använda Bootstrap som CSS-ramverk och med
hjälp av media queries vara responsiv och fungera på olika enheter. Systemets
grafiska profil ska vara baserad på den grafiska profil som finns hos Älvdalens
Utbildningscentrum. I den grafiska profilen finns den logotyp och de färger som
systemet ska använda.

Validering ska löpande ske mot W3C’s tjänster för validering av HTML[20] och
CSS[21]. 
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3.3.7 Testning
För att testa tillgängligheten kommer tjänsten WAVE[22] användas. I WAVE
kan webbplatsens uppfyllande av WCAG 2.0 AA visas och eventuella brister
kan sedan åtgärdas.

För att säkerställa att webbplatsen fungerar med olika enheter ska webbplatsen
testas med följande enheter och webbläsare:

• Huawei honor 8 med webbläsaren Chrome.

• Apple Iphone med webbläsaren Safari.

• Apple MacBook Air med webbläsarna Safari, Chrome och Firefox.

• Stationär dator med Windows 10 och webbläsaren Microsoft Edge.

3.3.8 Publicering
Systemet ska publiceras som en webbapplikation i Azure. Innan den kan publi-
ceras ska följande Azure-tjänster skapas eller uppdateras:

• Azure Web App Service
En ny webbapplikation ska skapas med en underdomän från Älvdalens 
Utbildningscentrum. Åtkomst till applikationen ska ske med https-proto-
koll och ett giltigt certifikat.

• Azure SQL Database
Databasen ska göras åtkomlig från webbapplikationens IP-adress.

• Azure Active Directory
Den publicerade webbapplikationens ska registreras som applikation i 
Azure AD och den publicerade webbapplikationens URL ska anges för 
att autentisering ska vara tillåten. 
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4 Konstruktion
Under  detta  kapitel  redovisas  lösningsförslag på de olika delproblemen som
finns i rapportens inledning. 

4.1 Juridik
Innan utvecklingsfasen har det undersökts vilka juridiska aspekter det finns på
det utvecklade systemet. Detta för att identifiera de eventuella funktionskrav
som behövs i den kravlista som sedan framställts. Vid denna undersökning har
det framkommit att det finns tre olika lagar som kan påverkar systemets utform-
ning och dess användning av personuppgifter. Dessa lagar är:

• Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation[23] (LEK).

• Dataskyddsförordningen (SFS 2018:218)[24], även kallad  GDPR (Ge-
neral Data Protection Regulation).

• Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service[25].

Vad denna undersökning har kommit fram till, samt hur de eventuella krav som
ställs redovisas nedan.

4.1.1 Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)
6 kap. 18 § säger att ”Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller
användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får till-
gång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den.”

Detta innebär att exempelvis så kallade cookies inte får lagras på en användares
dator utan information till användaren. Användaren ska även godkänna att dessa
cookies lagras på datorn. 

1 kap. 4 § visar att lagens tillämpningsområde: ”Denna lag gäller elektroniska
kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer
och tjänster samt annan radioanvändning.”

I PTS modell för bedömning av vad som utgör en elektronisk tjänst anges en
tjänst som ”I begreppet tjänst ligger att det handlar om någon form av prestation
som utförs av en part åt en annan. För att prestationen i detta sammanhang ska
ses som en tjänst måste de två parterna tillhöra olika organisationer. Tjänster
som tillhandahålls t.ex. inom ett företag eller en koncern omfattas inte.”[26]s.19
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Då lösningens system endast tillhandahålls internt inom Älvdalens Utbildnings-
centrum omfattas den inte av LEK. Information och godkännande för eventuel-
la cookies som använd behövs därför inte.

4.1.2 Dataskyddsförordningen (SFS 2018:218)
Då det utvecklade systemet innehåller  personuppgifter  ska dataskyddsförord-
ningen tillämpas. 

Artikel 5 anger de grundläggande principer som ska gälla för all personupp-
giftsbehandling. Nedan gås dessa krav igenom tillsammans med hur dessa ska
uppfyllas inom den lösning som presenteras.

1. Laglighet och öppenhet
För att personuppgifter ska få behandlas på ett lagligt sätt måste det finnas en 
rättslig grund för behandlingen.

Då systemet används för att säkerställa att elever har tillgång till den utrustning
som krävs för utbildningen är den rättsliga grunden för lagring av de person-
uppgifter:

• Fullföljande av vårt avtal gentemot dig/ditt barn som studerande.

2. Ändamålsbegränsning
Personuppgifter får enbart behandlas för specifika, i förväg bestämda skäl. 

För att uppfylla detta krav ska Älvdalens Utbildningscentrums integritetspolicy
uppdateras  med  information  om systemet,  den  rättsliga  grund  som används
samt vilka personuppgifter som behandlas. Vidare ska systemet föras in i det re-
gister innehållandes de olika system som behandlar personuppgifter inom Älv-
dalens Utbildningscentrum.
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3. Uppgiftsminimering
Personuppgifterna ska inte vara för omfattande och endast relevanta person-
uppgifter får behandlas av systemet.

För att uppfylla detta ska enbart personuppgifter som är relevanta för systemet
behandlas. Detta säkerställs  genom att motivera varje personuppgift som an-
vänds innan dessa införs i systemet.

4. Korrekthet
Alla rimliga åtgärder ska vidtas för att säkerställa personuppgifternas korrekt-
het.

Då det befintliga och uppdaterade elevregistret används, som bas för de person-
uppgifter som används, säkerställs att de personuppgifter som behandlas är kor-
rekta. Vidare behövs systemet finnas med i de rutiner som finns när personupp-
gifter ändras i elevregistret.

5. Lagringsminimering
Personuppgifter ska inte lagras längre än det är nödvändigt.

Även detta krav uppfylls vid användandet av personuppgifter från det befintliga
elevregistret. När en person inte finns kvar i elevregistret ska den även raderas
ur det utvecklade systemet. 

6. Integritet och konfidentialitet
Personuppgifter ska skyddas mot obehörig och otillåten behandling, förlust 
samt skada genom olyckshändelse.

För att uppfylla detta krav ska åtkomst till personuppgifter i systemet minime-
ras med krav på autentisering och auktorisering. En inloggad användare ska då 
enbart komma åt de personuppgifter som är relevanta för de uppgifter som ska 
utföras.

Vidare ska https-protokoll användas för att öka säkerheten i åtkomsten till syste-
met.

7. Ansvarsskyldighet
Den som ansvarar för personuppgiftsbehandlingar ansvarar för att principerna
för behandlingarna efterlevs och måste visa hur dessa följs.

För att efterleva detta ska systemet läggas in i det befintliga register med be-
handlingar  av  personuppgifter  som finns,  samt  uppdatera  Älvdalens  Utbild-
ningscentrums integritetspolicy. Vidare ska Älvdalens Utbildningscentrum da-
taskyddsombud (Fredrik Waldfelt) bidra till  att dataskyddsförordningens krav
på behandlingar efterlevs.

Personuppgiftsbiträdesavtal
Ett personuppgiftsbiträde är den som behandlar personuppgifter för en person-
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uppgiftsansvarigs räkning. För att garantera att behandling av personuppgifter
uppfyller de krav som ställs måste ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

I  lösningens system är Älvdalens Utbildningscentrum personuppgiftsansvarig
och Microsoft är det personuppgiftsbiträde där behandling av personuppgifter
sker. Då ett befintligt personuppgiftsavtal finns behövs inget nytt avtal upprättas
för lösningens system.

Överföring till tredje land
Personuppgifter får enbart överföras till land utanför EU under särskilda för-
utsättningar.

För att säkerställa att överföring till tredje land sker ska det aktivt väljas tjänste-
alternativ som finns inom Europa. Databas, webbapplikation och andra tjänster 
i Azure ska lagras inom EU.

4.1.3 Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service
Även kallad  webbdirektivet genomför EU-direktivet (2016/2012) om tillgäng-
lighet  avseende  offentliga  myndigheters  webbplatser  och  mobila  applikatio-
ner[27]. Detta direktiv anger de tillgänglighetskrav som ställs på offentliga or-
gans webbplatser, mobila applikationer och dokument.

1 § anger att lagen tillämpas på ”digital service som tillhandahålls av en offent-
lig aktör”. Vidare anges i 5 § andra stycket 1 att ett offentligt styrt organ är ” till
största delen är finansierad av staten, en kommun, ett landsting”. 

Detta motsvarar 1 kap. 18 § i Lagen om offentlig upphandling[28] (LOU) som
anger det tillämpningsområde där offentlig upphandling krävs.

Då  Älvdalens  Utbildningscentrum till  99% ägs  av  Älvdalens  Kommun  och
Landstinget Dalarna omfattas det av offentlig upphandling, och kan således an-
ses vara ett offentligt styrt organ. Detta medför att Älvdalens Utbildningscen-
trum omfattas av kraven på tillgänglighet som anges i EU-direktivet.

Vidare anges i 9 § första stycket 5 att denna lag inte är tillämplig på digital me-
dia som utgörs av ”digital service inom verksamhet som tillhör skolväsendet”.

Då lösnings system räknas som digital service inom verksamheten ska inte ”lag
(2018:1937) om tillgänglighet till digital service” tillämpas. Detta innebär att de
tillgänglighetskrav som finns i EU-direktivet inte är ett krav.

4.2 Kravlista
För att lösa de delproblem som satts upp skapas en kravlista med den funktiona-
litet som behövs för att lösa de delproblem som finns under rubrik 1.3. Tabell 1
nedan visar dessa krav tillsammans med vilka delproblem de motsvarar. Då ut-
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redningen av de juridiska kraven visat att webbplatsen ej måste motsvara kra-
ven i WCAG 2.1 AA har dessa satts upp som bör-krav.

Krav Prioritet Delproblem
Inloggning med befintligt Azure AD Ska 5
Import av användare från befintligt elevregister. Ska 5
Rollbaserad behörighet Ska 5, 6
Använda https med underdomän till alvdalen.com Ska 1, 8
Registrering och hantering av ny utrustning. Ska 6
Registrering och hantering av leverantörer. Ska 6
Hantering av utlämnad och återlämnad utrustning. Ska 6
Responsiv webbplats anpassad för de flesta enheter. Ska 4
Bifoga filer till utrustning. Exempelvis avtal, 
manualer, fakturor o.dyl.

Bör 6

Uppfylla kraven för WCAG 2.1 på AA-nivån. Bör 4

Tabell 1: Funktionskrav

4.3 Databas
Data som konsumeras och produceras av systemet ska lagras i en databas som
är åtkomlig från webbapplikationen. Databasen som används är en SQL-databas
med Azure SQL Database[9] som databashanterare. 

Då projektet använder sig av Code First för design av databasen har det tagits
fram olika modeller som används till både databas och applikation med hjälp av
Entity Framework. Dessa modeller har skapats utifrån det ER-diagram som ska-
pats.

För att skapa detta ER-diagram har en beskrivning av syftet tagits fram. Denna
beskrivning talar om vilken information som databasen ska innehålla, samt vad
den informationen ska användas till.

När alla modeller skapats har dessa sedan implementerats i programkoden för
att skapa de tabeller och relationer som finns i systemets databas. 

4.3.1 Syftesbeskrivning
Databasen ska användas för att innehålla information om utrustning som tillde-
lats personer på Älvdalens Utbildningscentrum. Utrustningen består av enskilda
objekt som lämnats ut av en person vid ett specifikt datum. I vissa fall är objek-
tet enbart utlånat och ska lämnas tillbaka till skolan senare. För att säkerställa
att återlämning skett ska detta bekräftas av en person i personalen tillsammans
med aktuellt datum.
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De unika objekt som lämnas ut till enskild person är en produkt som kan ha in-
förskaffats från en leverantör, ofta genom ett inköp eller via leasing. Produkter
kan även vara tillgängliga utan att ha införskaffats vid ett enskilt tillfälle.

För att Älvdalens Utbildningscentrum ska kunna ha koll  på vad som händer
med de unika objekten ska databasen även innehålla information om de händel-
ser ett objekt kan tänkas råka ut för. Dessa händelser rapporteras in från objek-
tets användare och en person ska kunna hjälpa användaren med att lösa eventu-
ella problem. Ett problem kan vara av olika typer och eventuell lösning kan be-
stå av flera steg som den ursprungliga användaren ska kunna se.

4.3.2 ER-diagram
I syftesbeskrivningen har de olika entiteterna och dess relationer identifierats
och ritats upp som ett ER-diagram. Bilaga A visar en komplett bild över detta
diagram.

Med det kompletta ER-diagrammet som bas har sedan ett  förenklat diagram
med enbart entiteter skapats. Detta entitets-diagram ger en bättre överblick av
de olika modeller som ska skapas och kan ses i figur 5 nedan.

4.3.3 Modeller
Utifrån entitets- och ER-diagrammet har ett modell-diagram skapats. Detta dia-
gram visar de olika modeller, tillsammans med dess relationer, som skapas i Vi-
sual Studio. Tillsammans med Entity Framework används sedan dessa modeller
för att skapa den databas som används i systemet.  Detta diagram finns med i
rapporten som bilaga B.
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4.3.4 Implementering
Azure SQL Database

Databasen skapas i molntjänsten Azure SQL Database. Detta sker med webblä-
saren i Azure-portalen[30] och den nya databasen blir tillgänglig direkt.

För att kunna anslutna till databasen måste dess brandvägg konfigureras för att
tillåtna anslutning från de IP-adresser som används under utvecklingen. Vid pu-
blicering ska detta kompletteras med det IP-nummer det publicerade systemet
har.

I portalen hämtas även den anslutningsträng som anges i applikationens pro-
gramkod. Hur anslutningssträngen ser ut ses i figur 5 nedan.
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Databasens kommunikation med webbapplikationen.

För att webbapplikationen ska kunna kommunicera med databasen skapas ett
DAL. Detta DAL utgörs av applikationens DbContext, Entity Framework och
de repositories som kopplats till de olika modellerna. Tillsammans skapar detta
DAL full CRUD-funktionalitet mellan databasen och applikationen.

Anslutningssträngen från Azure SQL har lagts in i applikationens inställningsfil
(appsettings.json) för att sedan användas av applikationens DbContext – som
ansvarar för applikationens interaktion med databasen. 

I DbContext anges även kopplingen mellan databasens tabeller och de entitets-
modeller som skapats i applikationen. Tillsammans med Entity Framework an-
vänds sedan detta för att kommunicera med databasen.

Som ett abstraktionslager mellan DbContext och applikationens kontroller ska-
pas repositories för varje modell, dessa sammanfogas sedan i en allmän reposi-
tory som då möjliggör åtkomst till alla repositorien. Varje repository innehåller
metoder för den CRUD-funktionalitet som behövs för varje modell. 

Dessa  metoder  använder  LINQ  tillsammans  med  applikationens  DbContext
som översätter detta till SQL-frågor som används mot databasen.

Exempel på dessa metoder syns i Figur 6 nedan, som visar ett utdrag från det
repository som används för produkter.
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För att  kunna använda det DAL som skapats används dependency injection.
Detta innebär att tjänster för det allmänna repositoriet och det applikationens
DbContext används vid skapandet av olika objekt. För att åstadkomma detta
skapas två tjänster som registreras i applikationens startfil.

Figur 7 visar hur dessa tjänster konfigureras i den extension som skapats för ap-
plikationens olika tjänster.

att vara åtkomliga för dessa.

Skapa tabeller utifrån modeller

Tabellerna i databasen skapas med hjälp av migrering. Detta innebär att Entity
Framework används för att  omvandla de modellerna och dess relationer,  till
SQL-kod som sedan används för att uppdatera databasen. Om modeller ändras
under utvecklingen av applikationen görs en ny migrering och databasen uppda-
teras för att motsvara denna ändring. 

En migrering skapas med kommandot: 
dotnet ef migrations add <Namn på migrering>

Databasen uppdateras sedan med kommandot: 
dotnet ef database update

4.4 Responsiv design, grafisk profil och validering
4.4.1 Responsiv Design

Den responsiva designen har skapats med Bootstrap som CSS-ramverk och 
kompletteras med media queries när detta behövs. Vidare har användandet av 
tabeller minimerats. Istället används det rutnäts-system som tillhandahålls av 
Bootstrap. Detta innebär att det enklare går att styra hur de olika divarna ska re-
agera på enheter av olika storlek.
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-
sponsiva designen kan ses i figur  8 ovan. Detta kan sedan jämföras med hur
samma sida visas på enheter med större skärmar (figur 9 nedan).

4.4.2 Grafisk profil
Utifrån  Älvdalens  Utbildningscentrums befintliga  grafiska  profil  har  en  för-
enklad moodboard skapats. Denna moodboard innehåller exempel på element
och färger att används i systemet och återfinns i bilaga C. Detta har sedan an-
vänts för att skapa det färgschema som används för webbplatsen.
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Webbplatsen använder även Älvdalens Utbildningscentrums befintliga logotyp.

4.4.3 Validering
Under utvecklingen valideras löpande de olika vyer som skapas. Då utveckling-
en sker lokalt kopieras den genererade HTML-koden och valideras med W3C:s
”Markup Validation Service”[20]. Eventuella fel vid valideringen rättas sedan
till och sidan kan publiceras till den utvecklingsmiljö som finns i Azure.

Validering av CSS använder W3C:s CSS-valideringstjänst[21] där den egenpro-
ducerade CSS-koden klistras in för validering. Denna validering sker löpande
när ny CSS-kod tillkommit för att säkerställa att den aktuella koden är valide-
rad.

Noterbart  är  att  enbart  den  egenproducerade  CSS-koden valideras.  Den kod
som finns i de CSS-ramverk som används går ej att påverka och validering för
detta har medvetet utelämnats.

4.5 Personuppgifter och autentisering.
Då Azure AD används för autentisering behövs inga användaruppgifter för in-
loggning lagras i systemet. De personuppgifter som finns lagrade i databasen
används för att koppla samman utrustning och händelser med en person. Dessa
personuppgifter består av skolans personal och elever som exporteras från be-
fintligt elevregister (SchoolSoft) för att sedan importeras till systemets databas.

4.5.1 Export från elevregister
Då Älvdalens Utbildningscentrum inte har tillgång till det API som kan använ-
das för export av uppgifter från SchoolSoft måste export av personuppgifter ske
manuellt. Detta innebär även att det måste ske två exporter från SchoolSoft; en
för personal och en för elever.

Export av uppgifter görs i administrations-delen av SchoolSoft, som endast är
åtkomligt för administratörer. Hur denna export ser ut kan ses i figur 11.
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Alla uppgifter exporteras i XML-format för att enkelt kunna bearbetas vid upp-
laddning. Nedan visas den information som finns med vid export av en elev.

<student>
<id>521</id>
<class></class>
<group>Demo</group>
<year></year>
<fname>Älvdalens</fname>
<lname>Utbildningscentrum</lname>
<username>elev</username>
<socialnumber></socialnumber>
<noparentaccess>0</noparentaccess>
<notpublish>0</notpublish>
<email></email>
<workphone></workphone>
<mobile></mobile>
<homephone></homephone>
<address1></address1>
<address2></address2>
<pocode></pocode>
<city></city>
<sex></sex>
<picture></picture>
<swimmingability>0</swimmingability>
<language2></language2>
<language1></language1>
<mothertongue></mothertongue>
<userfield0></userfield0>
<userfield1></userfield1>
<userfield2></userfield2>
<schooltype>GY11</schooltype>
<leisureschool>0</leisureschool>
<absencemessagetype>-1</absencemessagetype>
<active>1</active>
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<contactinfo></contactinfo>
<lastlogin>2018-10-23 7:50</lastlogin>
<logincount>74</logincount>

</student>

4.5.2 Val av uppgifter att importera.
För att bevara den personliga integriteten importeras enbart de personuppgifter
som anses nödvändiga för systemet. Tabell  2 nedan visar användningsområde
för de personuppgifter som lagras i databasen. 

Personuppgift Användning
Namn För-  och  efternamn  behövs  för  att  identifiera  vilken

person som syftas i systemet.
E-postadress Kopplar  ihop  personuppgifter  med  den  inloggade

användaren  samt  används  för  e-postutskick  från
systemet.

Mobiltelefonnummer Möjlighet  för  sms-utskick,  vilket  ej  implementeras  i
nuvarande version.

Klass Ger möjlighet att hantera utrustning på klassnivå. 
Användartyp Ger möjlighet att hantera utrustning på personal- eller

elevnivå.

Tabell 2: Personuppgifter som lagras i databasen.

4.5.3 Import till databasen
De exporterade XML-filerna laddas upp till applikationen, rätt uppgifter väljs ut
för att sedan importeras till databasen. Detta görs i applikationens administra-
tions-del och är enbart möjligt för inloggad administratör. Figur  12 visar det
grafiska gränssnitt som används vid import av personer.

Importen sker från två XML-filer – en för elever och en för personal – och alla
personer i databasen skapas då. En framtida utökning är att vid import ska de
personer som inte återfinns i XML-filen, men finns i databasen, arkiveras till-
sammans med historik över den utrustning som har hanterats. Detta görs enklast
med hjälp av en  trigger i databasen, som automatiskt körs vid radering av en
person och arkiverar dessa uppgifter i en separat tabell.
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användare ska importeras. Denna partial presenteras som en så kallad modal –
d.v.s. en vy som visas ovanpå den existerande vyn.

För att åstadkomma detta används JavaScript-kod som anropar det JavaScript-
bibliotek som tillhör Bootstrap. Detta laddar sedan vald vy till ett modal-fönster
som visas ovanpå existerande vy.

De filer som ska importeras kan antingen väljas eller släppas på vald yta. Med
hjälp av JavaScript skickas dessa filer till applikationen. Javascriptet skickar se-
dan filerna till applikationen med metoden POST till admin-kontrollens  Par-
seXML-action där de bearbetas av applikationen. Figur  13 visar hur filer  tas
emot och sparas på servern.
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De uppladdade XML-filernas noder används sedan för att skapa användar-ob-
jekt som sedan läggs in i databasen. (Se figur 14)

4.5.4 Autentisering med Azure Active Directory
För att inloggning med befintligt Azure AD ska vara möjligt måste applikatio-
nen registreras i Älvdalens Utbildningscentrums Azure AD.
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Registrering  av  applikationen  samt  dess  inställningar  görs  i  Azure-portalen.
Därifrån hämtas även de ID och inställningar som behövs för att applikationen
ska kunna ansluta till Azure för autentisering. Dessa inställningar läggs sedan in
i applikationens inställningsfil (appsettings.json) för att användas vid autentise-
rings-förfrågningar. Dessa inställningar syns i figur 15 nedan.

I Azure-portalen ställs  även omdirigerings-URI:er in. Dessa URI:er anger de
mål som accepteras som mål när autentiseringssvar ska returneras och ska bestå
av applikationens webbadress tillsammans med den ”CallBackPath” som anges
i inställningarna.

Då applikationen ska använda sig av olika policies vid auktorisation, ska dessa 
policies baseras på säkerhetsgrupper i Azure AD som användare kan tillhöra. 
Vilka grupper en användare är medlem i ska skickas som claims till applikatio-
nen i den token som skickas vid autentiseringssvar. För att detta ska ske ska det 
anges i applikationens manifest med raden:
"groupMembershipClaims": "SecurityGroup"

I Azure AD finns de ObjektID på säkerhetsgrupperna som ska användas för de
olika auktorisations-policies som används. Dessa ObjectId anges sedan i appli-
kationens inställningar och används för att tilldelas policy beroende på grupp-
tillhörighet.

4.5.5 Implementering av autentisering
För att använda Azure AD vid autentisering behövs följande paket till applika-
tionen:

• Microsoft.AspNetCore.Authentication.AzureAD.UI

• Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies

• Microsoft.AspNetCore.Authentication.OpenIdConnect 
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Figur 15 i tidigare avsnitt visar de inställningar som behövs för autentiseringen
med Azure AD. Dessa inställningar används när tjänsten för autentisering ska-
pas. Figur 16 nedan visar de tjänster som används vid autentisering och hur de
inloggade användare tilldelas policy baserad på de säkerhetsgrupper dessa till-
hör.

-
ningscentrum ska alla sidor kräva att användaren är inloggad. För att åstadkom-
ma detta skapas en policy som ska användas. Detta anges i inställningarna för
MVC i applikationens startfil med följande kod:

services.AddMvc(options =>
{

var policy = new AuthorizationPolicyBuilder()
.RequireAuthenticatedUser()
.Build();

options.Filters.Add(new AuthorizeFilter(policy));   
})
.SetCompatibilityVersion(CompatibilityVersion.Version_2_2;

4.5.6 Implementering av auktorisering
När en användare har loggat in och blivit autentiserad ska auktorisation ske mot
de policies som baseras på säkerhetsgrupper en användare tillhör. Värt att note-
ra är att en inloggad användare kan tillhöra flertalet policys. Detta då de olika
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policy-grupperna är baserade på redan existerande säkerhetsgrupper. En person
av typen personal har fått denna säkerhetsgrupp tilldelad när dess användare
skapas i den lokala Active Directory. 

För att möjliggöra att personal ska vara administratörer i systemet har en säker-
hetsgrupp, kallad SEM-Admins, skapats i den lokala Active Directoryn som se-
dan synkroniseras med Azure AD.

För att säkerställa att enbart auktoriserade användare kommer åt resurser anges
detta i de olika kontrollerna med hjälp av data annotation. Dels anges det vilka
policy-grupper som ska komma åt en viss kontroller, men det anges även vid de
olika actions där annan auktorisering behövs.

För att sätta de policy-grupper som är auktoriserade används följande kod:

[Authorize(Policy = "Admins")]
[Authorize(Policy = "Staff")]

public class ProductController : Controller

Detta anger att enbart personer tillhörande grupperna ”Admins” och ”Staff” har
åtkomst till Product-kontrollern.

4.6 Hantering av utrustning
Beroende på den användargrupp en inloggad användare tillhör ska olika vyer
och funktioner finnas tillgängliga. Innan utveckling har det därför skapas en en-
kel genomgång av vad som är viktigt för den användargruppen samt vilka funk-
tioner som behövs göras lätt tillgängliga från startsidan. Denna genomgång kan
ses i figur 17. 
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För att förenkla utvecklingen har det även skapats enkla flöden över olika pro-
cesser användaren genomför vid hantering av utrustning. Exempelvis kan en
process vara att skapa ny utrustning för utlämning. Dessa flödesdiagram finns i
bilaga D av denna rapport.

Nästföljande kapitel presenterar de olika delarna som implementerats i systemet
för att kunna hantera ut- och återlämning av utrustning. Då implementationen
av de olika delarna är likartad kommer de tekniska lösningar som finns delas
upp på de olika kapitlen.

4.6.1 Leverantör och produkter
Hantering av leverantör är uppbyggd på samma
sätt som för produkter, därför kommer detta av-
snitt enbart handla om hur hantering av produk-
ter har implementerats.

För hantering av produkter används en kontroller
med actions för att visa, skapa, redigera och ra-
dera produkter. Det har även skapats två vy-mo-
deller - baserade på den produkt-modell som kan
ses i figur 18 - för att skapa och visa en produkt
med tillhörande bilder.

Ny produkt
Vyn för att skapa en ny produkt är en partial, som presenteras som en modal-
vy , där ett formulär baserat på den modell för nya produkter som finns. Pro-
dukt-kontrollerns Create-action returnerar detta med följande kod:

return PartialView("_CreateProductPartial", new ProductCreateModel());

Figur 19 på nästa sida visar hur denna partial-vy presenteras för användaren.

För att skapa den sökfunktion som används, för att söka och välja en leverantör,
används JavaScriptet  Select2[31]. Select2 används för att göra ett ajax-anrop
med den ifyllda söksträngen och skapar sedan den autocomplete-lista som pre-
senteras för användaren.

Detta rest-anrop görs mot den api-kontroller som skapats, vilken innehåller ac-
tions för ett enklare REST-api. Programkoden nedan visar hur detta API gör en
sökning efter leverantörer och returnerar resultatet som en JSON-sträng.

[Route("/api/GetSuppliers")]
public JsonResult GetSuppliers(string search)
{
    var suppliers = _repository.Supplier.FindByCondition(

s => s.Name.StartsWith(search, 
StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase));

    return Json(suppliers);
}
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uppmärkta området. Med hjälp av egenproducerad JavaScript-kod och jQuery 
görs en AJAX-förfrågan som skickar bilden till samma API-kontroller.

Hur denna filuppladdning sker i API:t syns i figur 20 nedan.

Värt att notera i denna funktion är att filer sparas direkt i katalogen /images/up-
load. Det mer korrekta sättet är att först spara dessa som temporära filer för att 
sedan flytta dessa till rätt katalog.
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När formuläret är ifyllt skickas det till produkt-kontrollerns Create-action för att
valideras och läggas in i databasen. 

Radera produkt
För att radera en produkt visas en partial-vy där användaren ska bekräfta rade-
ring. När detta bekräftas skickas sedan en POST-förfrågan till produkt-kontrol-
lerns Delete-action.

4.6.2 Utrustning
Varje utlämnad utrustning är en unik enhet av en
produkt.  Den modell  som används för  detta  är
Item som kan ses i figur 22 till höger.

Varje  utrustning  innehåller  fälten  Name och
Description. Detta är egenskaper som även finns
i en produkt och kan vid första anblick kännas
som en upprepning av samma egenskaper. 

Namn  och  beskrivning  i  Item-modellen  är  för
just den unika enhet som kan lämnas ut, medans
namn och beskrivning i Product-modellen är för
den produkten. 

I exemplet i figur 23 på följande sida har en produkt med namnet ”Tröja” och
beskrivningen ”T-shirt”, en unik enhet av denna kan sedan ha namnet ”Blå T-
shirt” med beskrivningen ”Small”. Detta används för att öka möjligheterna till
kombinationer av enstaka produkter när utrustning skapas.
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4.6.3 Hantera utrustning och utlämning
Hanteringen  av  utrustningen  består  av  utlämning,  redigering  samt  radering.
Även detta sker i den Utrustnings-kontroller som skapats och använder partials
för att visa de olika vyerna.

När man går in på Index-vyn för utrustning visas den utrustning som är möjlig
att hantera, tillsammans med knappar för att utföra de olika alternativen. Dessa
knappar är olika, beroende på vilken policy-grupp den inloggade användaren är
medlem i. Figur 24 visar de alternativ som presenteras för en inloggad personal-
användare som inte är administratör.

Detta är enbart möjlig för användare med administrations-rättigheter.

För att detta ska vara möjligt har följande lagts in överst i filen Index.cshtml

@using Microsoft.AspNetCore.Authorization
@inject IAuthorizationService AuthorizationService
@model IEnumerable<SEM.Models.Item>

Detta gör det möjligt att använda metoden AuthorizeAsync på den inloggade an-
vändaren för att göra ett urval beroende på den policy inloggad användare är
medlem i. Figur 25 på följande sidan visas implementationen av detta för rade-
ringsknappen.
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Utlämning av utrustning

Utrustning lämnas ut genom att  en inloggad person med personal-rättigheter
trycker på ”Lämna ut” vid den enskilda utrustningen och den partial-vy (se fi-
gur 26) för utlämning visas.

fält som behövs vid utlämning. När denna modellen till vyn skapas fylls dagens
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datum i och vem som lämnar ut utrustning i automatiskt. Vyn har två dolda fält
för inloggad användares e-postadress samt det ItemID som tillhör den utlämna-
de produkten. När formuläret postas valideras detta mot modellen, för att sparas
vid lyckad validering. 

4.6.4 Övrig hantering
Det utvecklade systemet saknas hantering för återlämning samt den händelse-
hantering som ska skapas för utrustning. Denna funktionalitet ska implemente-
ras i systemet för att full hanteringsmöjlighet ska finnas.

4.7 Testning
För att säkerställa att webbapplikationen fungerar med olika enheter och webb-
läsare har olika webbläsare och enheter använts för att testa funktion och utse-
ende.  Vid utveckling har detta löpande testats i  webbläsarna Safari,  Chrome
samt FireFox innan publicering till den applikation som skapats för utveckling i
Azure.

När webbapplikationen varit tillgäng via Internet har den sedan testats med föl-
jande mobila enheter:

• Huawei honor 8 med webbläsaren Chrome.

• Apple Iphone med webbläsaren Safari.

Detta för att säkerställa att den responsiva designen fungerar på mindre enheter
med olika webbläsare.

Viss testning har även skett med en stationär dator med Windows 10 som opera-
tivsystem och Microsoft Edge som webbläsare. Det är framförallt funktionen
hos de olika Javascript som används som har haft den utökade testningen.

[22]. Denna tjänst har
använts för att testa tillgänglighet mot WCAG 2.0 AA, samt testa kontrasten
mellan de olika färger som använts.

För att kunna använda WAVE mot den lokala webbapplikationen, under utveck-
lingen, har tillägget ”Wave Evaluation Tool”[32] lagts till i webbläsare Chrome.
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De flesta felaktigheter som identifierats vid denna test har rättats till. En del fel-
aktigheter har inte prioriterats,  men ska korrigeras vid fortsatt  utveckling av
systemet. Ett exempel på detta kan ses i figur 27 - där kontrasten mellan bak-
grund och text är för låg.

4.8 Publicering
För att systemet ska vara åtkomligt för elever och personal vid Älvdalens Ut-
bildningscentrum ska det publiceras som en webbapplikation i Azure, och an-
vända en underdomän till Älvdalens Utbildningscentrums publika domännamn
– alvdalen.com. Det publicerade system ska även använda https med tillhörande
giltigt certifikat. Trafiken mellan applikationen och användaren blir då krypte-
rad och ger en bättre säkerhet.

För att hålla isär utveckling och produktion har en ny webbapplikation skapats i
Azure-portalen. Denna använder underdomänen sem.alvdalen.com. Vidare har
ett certifikat genererats med Lets Encrypt som utfärdare.  Detta certifikat an-
vänds för att användandet av https-protokollet ska vara giltigt och säkerställa att
trafik mellan webbplats och användare är krypterad.

gör att det går att publicera till den direkt från Visual Studio.

I Azure-portalen uppdateras även brandväggsreglerna till den databas som an-
vänds för att inkludera IP-adressen till den nya applikationen. Detta för att tillå-
ta anslutningar till databasen från den publicerade webbapplikationen.

Sista steget i publiceringen är att skapa en ny applikation i Älvdalens Utbild-
ningscentrums Azure AD. Denna applikation skapas på samma sätt som den ti-
digare applikationen som används vid utveckling, men de olika omdirigerings
URI:erna pekar nu mot den publicerade applikationens URL. 
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För att använda den nya applikationen ändras inställningarna i appsettings.json
med den nya applikationens KlientId och publiceras sedan till Azure direkt i Vi-
sual Studio.
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5 Resultat
För att lösa problemet med att Älvdalens Utbildningscentrum AB behöver ett 
väl fungerande system för att underlätta hantering av den utrustning som till-
handahålls till dess elever och personal har detta delats upp mindre delproblem. 
För att detta problem ska anses löst ska alla dessa delproblem vara lösta.

Då inte alla delproblem är helt lösta ännu kan inte heller det huvudproblem an-
ses vara löst ännu. För att lösa detta måste vidare utveckling av systemet ske.

Nedan presenteras dessa delproblem tillsammans med lösning och resultat för 
dessa delar.

5.1.1 Systemet och hantering av personuppgifter ska motsvara de 
juridiska krav som kan ställas på lösningen.
En undersökning har genomförts för att ta fram de juridiska krav som ställs på 
systemet. Denna undersökning visar att enbart dataskyddsförordningen[24] ska 
tillämpas på systemet. Genom de åtgärder som finns redovisade under rubrik
4.1.2 i denna rapport har dessa krav uppfyllts och hur systemet motsvarar de ju-
ridiska krav som ställs på det.

5.1.2 Framställande av kravlista.
En lista med de funktionella krav som finns har upprättats.

5.1.3 Databas ska användas för hantering av data.
Den information som bearbetas av systemet finns lagrad i Azure SQL Database.
För att systemet ska kunna använda databasen har ett DAL skapats som används
av den utvecklade lösningen för att hantera data i databasen. 

5.1.4 En responsiv design med en tydlig grafisk profil som validerar mot 
gällande standard för web
Genom användandet av ramverk, media queries och med responsivitet i åtanke
under utvecklingen kan systemet anses ha en responsiv design. 

En grafisk profil har skapats med utgångspunkt av Älvdalens Utbildningscen-
trums befintliga grafiska profil. 

Validering har varit en central del av utvecklingen och all genererad och produ-
cerad HTML- och CSS-kod validerar mot gällande standarder.
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5.1.5 Personuppgifter och autentisering ska bygga på befintliga system.
Dessa personuppgifter som finns lagrade i databasen importeras från det befint-
liga elevregistret som alltid ska vara uppdaterat med aktuell personal och elever.

För  autentisering  används  ett  befintligt  Azure  Active  Directory  tillsammans
med enkel inloggning (Single Sign On). Detta innebär att systemets användare
kan logga in med de användaruppgifter som tillhandahållits för skolans e-post.

5.1.6 Hantering av utlämning och återlämning av utrustning som 
tillhandahålls av Älvdalens Utbildningscentrum.
Det är möjligt att hantera utlämning av utrustning i systemet, men återlämning
av utrustning har ännu inte implementerats. För att full funktionalitet ska upp-
nås behövs vidare utveckling.

Detta delproblem kan inte anses vara löst i systemets nuvarande utformning.

5.1.7 Testning
Genom löpande tester i olika enheter och webbläsare har det säkerställts att den
genererade HTML- och CSS-kod som utvecklats i systemet är väl fungerande.

De brister som identifierats vid testningen och inte har åtgärdats är av icke all-
varlig art och ska åtgärdas vid uppdatering av systemet.

5.1.8 Publicering
Den lösning som utvecklats har publiceras och finns publikt tillgänglig via un-
derdomän  till  Älvdalens  Utbildningscentrums  domännamn.  Den  publicerade
webbplatsen använder https-protokollet med ett giltigt certifikat.

5.2 Etik och juridik
Den etiska reflektion som gjorts under projektet är att följa de lagar som kan
ställas på systemet. En undersökning av de olika lagar som påverkar projektet
har genomförts. Vilka lagar samt hur detta har påverkat projektet finns redovisat
i rapportens konstruktionsdel.
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6 Slutsatser
Då det uppsatta problemet inte är helt löst är inte utgången av detta projekt det 
förväntade. Det som inte har lösts är dessutom den centrala delen av systemet.

En vår fylld av arbete, djurskötsel och familj har gjort att den tid som ska läggas
på detta projekt inte har kunnat prioriterats. Tid för arbeta med projektet har lo-
vats av Älvdalens Utbildningscentrum, men den tid som funnits har inte varit 
ostörd och andra arbetsuppgifter har behövts utföras samtidigt. 

Den konstanta förlust av koncentration har medfört att den tid som lagts på pro-
jektet inte har varit effektiv vilket drabbat utgången.

ASP.Net MVC Core är en ny teknik för mig att använda. Det har medfört att 
mycket av den tid som lagts ned har gått åt till lärande och test innan lösningar 
har implementerats i systemet. Även detta har påverkats av den avsaknad av 
kvalitativ tid som funnits.

Utvecklingen av ett hanteringssystem för utrustning kommer fortsätta under 
sommaren, för att kunna lanseras och användas av Älvdalens Utbildningscen-
trum vid terminsstart i höst. 
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