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Abstract  

Karolinska Institutet har bestämt för att anförskaffa ett nytt system för 

administrering av personal och anknutna. I nuläget så har de en applikation som 

behandlar persondata av anställda på Karolinska Institutet vid namn ”KKAWeb”, 

som är byggd i J2EE. Detta är en webbapplikation från vilket man kan lägga till nya 

anställda, läsa information om anställda samt uppdatera informationen på en 

anställd. Följande utförs idag via ramverket Hibernate, som läser och uppdaterar 

data ifrån/till Karolinska Institutets interna Oracle databaser. 

 
Strävan är att gå mot en arkitektur med lösare kopplingar: en RESTfull webbtjänst 

som levererar data och tar emot förändringar, som är fristående och i framtiden kan 

användas av andra system som har behov av samma data; samt en webbapplikation 

som fyller samma behov som KKAWeb gör idag, men utan kopplingar till 

underliggande datalager, som istället pratar REST med en webbtjänst för att 

tillgodose sitt behov av data.  

 

Av detta skäl så har en leverans av en webbtjänst och ett webbapplikation skett. I det  

nya administrationspanelsgränssnittet finns vyer för att hitta en anställd, samt vyer 

för presentation och uppdatering av en anställd. Bakomliggande så har en 

webbtjänst, byggd i ITDI (IBM Tivoli Directory Integrator), implementerats, som 

administrationswebben konsumerar data ifrån.  

 

Genom framtida arbeten så ämnas den gamla administrationspanelen KKAWEB 

migreras över till den nya webbapplikationen, där all form av datakommunikation 

sker genom den implementerade webbtjänsten. 

 

Nyckelord- Administration, Grails, Datarepresentation, Användarvänlighet, 

Personal, Karolinska Institutet, System 
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Abstract  

Karolinska Institutet has chosen to obtain a new system for the administration 

purposes of their employees and staff members. The Institute currently has an 

administration panel that handles employee data by the name of ”KKAWeb”, which is 

built on J2EE. This is a web application through which one can add new employees, 

read information about employees and update such information. The latter is done 

today through Hibernate calls, which read and update data from/to the Oracle 

databases of Karolinska Institutet. 

 
The aim is to go towards an architecture which has loose couplings: a RESTfull web 

service which deliver data and receive changes. A stand-alone web service which in 

the future can be used by other institutional systems which are in need of similar 

data; also, a web interface which meets the same functionality as the KKAWeb does 

today. This without having underlying couplings to different data layers. Rather, a 

web interface which instead talks REST with the web service to accommodate for its 

data needs. 

  

Thus, a submission has been presented of a web service and a web application. In the 

application the new administration panel interface has views for finding an employee, 

and views for presentation and updating of an employee. In the backend lies a web 

service, built in ITDI (IBM Tivoli Directory Integrator), from which the 

administration panel consumes data from.  

 

Future work within the Institute aims to migrate the old administration panel 

KKAWEB to the new web application, where all form of data communication is done 

through the implemented web service layer. 

 

Keywords- Administration, Grails, Datarepresentation, Application handiness, 

Employee, Karolinska Institutet, System 
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1 Introduktion  

Följande kapitel ger en formulering av hur projektet kom att bli till. Introduktionen 

tar kort upp relevanta faktamoment, som är nödvändiga för förståelsen av projektets 

motiv, syfte och metodologi. Projektets ramar som mål, syfte och avgränsningar 

klargörs med individuella rubriker.  

 

1.1 Bakgrund 

Många företag och institutioner strävar efter användbara rutiner för hantering av 

anställda, studenter och andra intressenter. Tillägg, borttagning samt uppdatering av 

personaldata i databaser förväntas kunna göras snabbt och riskfritt. För detta krävs 

ett system med lämplig arkitektur, utan beroenden och höga kopplingar, som slöar 

ner exekveringen av programmet och som leder till begränsad utbyggnadsförmåga. 

 

Höga kopplingar i programvaran leder till svårförståelig arkitektur och topologi, 

därför måste systemutvecklaren bryta ner programarkitekturen till mindre, mer 

genomskinliga delar. Dessutom ger höga kopplingar upphov till svårare utbyggnad 

och jämkning av mjukvaran och programarkitekturen. En robust och skalbar 

implementation med lösare kopplingar kan underlätta vidare påbyggnad och 

underhållning av programvara. Önskan att inneha lösare kopplingar, förmågan att 

lätt bygga ut arkitekturen och skapa skalbara lösningar, är vad som önskas från stora 

statliga samfund och institutioner.  

 

1.1.1 Karolinska Institutet 

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet, vars vision är 

att bidra med förbättring av människors hälsa. Uppdraget är att bedriva forskning 

och utbildning samt att samverka med det omgivande samhället. 

 

På Karolinska Institutet läser cirka 6000 helårsstudenter längre eller kortare 

utbildningsprogram och kurser. Lärarna forskar ofta parallellt med sin undervisning, 

vilket gör att studenterna får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. 

Studenter, lärare och forskare skapar tillsammans en intressant och stimulerande 

miljö. [3] 

 

Under oktober 2015 hade Karolinska Institutet 5233 personer anställda, vilket 

motsvarar 4694 helårsarbetskrafter. Förutom anställd personal finns ett stort antal 

personer utan formell anställning, framför allt gästforskare, stipendiater och 

oavlönade docenter [3]. Dessa anställda och anknutna uppdelas i flertalet olika 

branscher, organisationer och enheter.  

 

För administration av dessa anställda samt anknutna har Karolinska institutet en 

webbapplikation som heter ”KKAWEB”. Denna applikation är byggd på J2EE (Java 2 

Enterprise Edition) som grund. KKAWEB är en applikation från vilket institutet kan 

lägga till nya anställda/ anknutna, läsa information om anställda/anknutna samt 
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uppdatera information på en anställd/anknuten. Institutionen söker nu utvidgade 

möjligheter till en bättre hantering och administrering av anställda, gästforskare, 

stipendiater och docenter i sin applikationsplattform. 
 

1.1.2 Databaser på Karolinska Institutet 

En databas är en samling relaterad data[1], som uppfyller en verksamhets behov av 

att lagra information. Själva datat är ett värde som kan bestå av olika datatyper, där 

datat som lagras kan manipuleras med olika operationer.  

 

De databaser Karolinska Institutet idag använder är av typen Oracle, som de i 

framtiden vill bli av med och istället lagra all data i en datakatalog. Oracle 

databaserna är objektorienterade, och datat lagras både logiskt och fysiskt. Att de är 

objektorienterade innebär att databasmodellen stödjer objekt i databasschemat [2].  

 

Läsningar och skrivningar görs idag genom anrop från administrationsapplikationen, 

där man läser och skriver till Karolinska Institutets interna Oracle databaser. Dessa 

databaser namnsätts kollektivt till ”KIMKAT”. Läsningen sker från Oracle schemat 

med namnet ”Omnia”, och skrivningar skickas till Oracle scheman ”OMNIAEXT” 

samt ”KORG”.  

 

1.1.3 Programarkitektur 

Programarkitektur (engelska: software architecture) refererar till högnivå strukturen 

av ett mjukvarusystem, regelsystemet av att skapa sådana strukturer, och 

dokumentationen av dessa strukturer. Programarkitekturen krävs för att resonera sig 

kring ett mjukvarusystem. Varje struktur omfattar element som tillhör programmet, 

relationerna mellan dessa element och egenskaper av både elementen och deras 

relationer[5].  

 

1.1.4 Webbtjänster 

En webbtjänst förser oss med möjligheten att samverka mellan 

mjukvaruapplikationer som körs på olika plattformar, och ramverk[4] för att kunna 

kommunicera med applikationer samt datamedier på ett skalbart och enkelt sätt.  

 

En webbtjänst är en mjukvarukomponent som erhålls genom en nätverksåtkomlig 

slutpunkt. Tjänstekonsumerare och leverantörer använder meddelanden för att 

utbyta ”request” och ”response” information. På en mer teknisk nivå så kan 

webbtjänster implementeras på flera olika sätt[4]. En RESTful HTTP webbtjänst är 

formen av den webbtjänst som berör projektets omfång och tillämpningsområde. 

 

1.2 Problem 

Följande avsnitt har som syfte att kartlägga institutionens problematik och behov av 

ett stabilt administrativt system. Karolinska Institutet har bestämt sig för att 

införskaffa en ny programarkitektur samt en webbapplikation som behandlar 

personaldata.  
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Framöver så kommer rapporten skilja mellan termerna ”webbapplikation” och 

”webbtjänst” och ”datakälla”.  Där webbapplikation kommer användas för att 

beskriva både den befintliga administrationspanelen med namnet KKAWEB, samt 

den nya webbapplikationen som skall utvecklas. Termen webbtjänst pekar på den nya 

servertjänsten för hämtning och läsning av data. Dessutom så kommer termen 

datakälla att peka på de datakataloger som webbtjänsten hämtar data ifrån. Dessa 

termer kan enkelt visualiseras genom ett relationsdiagram (se figur 1). 

 

 
Figur 1: Relationsdiagram som visar kopplingar mellan webbtjänst, webbapplikation och datakälla. 

 

Karolinska Institutet strävar efter att gå mot en arkitektur som har lösare kopplingar 

mellan deras olika datakällor: en RESTfull webbtjänst som levererar och tar emot 

förändringar. En webbtjänst som är fristående från andra enheter, vilket ger högre 

sammanhållning för komponenter och system i Karolinska Institutets infrastruktur, 

och som i framtiden ska användas av andra system som har behov av access till 

likvärdigt data. Denna webbtjänst ämnas hämta ut det data som krävs, för att 

uppfylla likvärdig funktionalitet som den nuvarande KKAWEB, i form av 

mångsidighet och lättanvändhet för administratörer. Den ska också vara en 

bärkraftig och livsduglig webbtjänst för att tillgodose sitt behov av data som krävs, för 

att uppfylla webbapplikationens fundamentala behov.  

 

Karolinska Institutets administrationssektion planerar även på att i framtiden bli av 

med deras multipla Oracle databaser, som är en uppsättning nästlade databaser som 

hanterar organisatorisk och personspecifik data. Detta för att koncentrera all data till 

datakataloger av typen LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Därav 

förväntar sig institutionen att den nya webbtjänsten kan byggas på sådan grund att 

den inte innehar några externa beroenden förrutom till dessa datakataloger. 

Webbtjänsten kommer bidra med möjligheten att koppla bort deras centrala 

administrationspanel från alla Oracle databaser. När denna bortkoppling har skett så 

kan Institutet i framtiden migrera all data från Oracle databaserna till LDAP 

katalogen utan att den påverkar andra Institutionella system.  

 

Förrutom ombyggnad av programarkitekturen och konstruktionen av en webbtjänst 

med lösare kopplingar, så har även Karolinska Institutet planer på att bygga ett 

interaktivt webbapplikation som ämnar ersätta den nuvarande 

administrationspanelen. Detta till syfte att presentera personaldata på ett 
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tilldragande och användarvänligt sätt. webbapplikation planeras att utvecklas 

fristående från befintliga system, och skall utvecklas i programmeringsmiljön Groovy 

& Grails. Institutionen menar att det nuvarande webbapplikationen, KKAWEB, är 

byggt på ostadig grund och innehar ytterst lite dokumentation. 

 

 

Av detta skäl så ser Karolinska Institutet en leverans av en webbtjänst och en 

webbapplikation. I webbapplikationen skall det finnas vyer för att hitta en anställd, 

samt vyer för presentation och uppdatering av en anställd som följer standarden för 

användarvänlighet. Bakomliggande så ser institutet att det finns en RESTful 

webbtjänst byggd i ITDI (IBM Tivoli Directory Integrator) plattformen, som 

administrationswebben konsumerar data ifrån. webbtjänsten ska i sig hämta data 

från Institutionens LDAP datakataloger. 

 

1.3 Frågeställning 

Med vad beträffar det som sagts i föregående avsnitt, kan projektets omfång grovt 

delas in i två fundamentala faser: Fas ett berör arkitekturdesign och implementation 

av en webbtjänst i ITDI, som läser relevant personaldata från LDAP kataloger. Detta 

istället för att läsa från Karolinska Institutets Oracle databaser genom nästlade 

kallningar. Vilket skulle därav kunna enklare yttras genom följande frågeställning: 

 

Hur kan en fristående webbtjänst skapas, som verkar som mellanhand mellan en 

webbapplikation och en befintlig databas? 

 

Fas två berör skapandet av ett webbapplikation i programmeringsmiljön Groovy & 

Grails. Webbapplikationen skall publisera utvunnen data från ITDI webbtjänsten på 

ett snyggt och interaktivt sätt. Detta för att underlätta presentation samt uppdatering 

av relevant personaldata, samtidigt som en detaljerad och tydlig dokumentation på 

webbapplikationen implementeras. Därav så skulle fas två kunna formuleras genom 

frågeställningen: 

 

Hur kan personaldata representeras i en webbapplikation på ett användarvänligt 

sätt genom att använda Groovy & Grails? 
 

Dessa frågeställningar skall ligga till grund för projektets implementation och dess 

dokumentation. 
 

1.4 Syfte 

Projektets avsikt är att leverera ett medium som underlättar administrering av 

personaldata både visuellt, i form av en webbapplikation, samt arkitekturellt genom 

en skalbar webbtjänst med lösare kopplingar. Webbtjänsten ämnar att att 

centralisera inhämtningen av data från en central datakälla.  
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Kort så kan projektsyftet summeras ner till två punkter: 

 

1. Bidra med en säkrare och mindre beroende IT-topologi för utläsning och 

skrivning av personaldata. Med syfte att bidra med lösare kopplingar, för att 

underlätta framtida ändringar och utbyggnader. 

2. Implementera ett interaktivt webbapplikation för administrering av 

personaldata, som ersätter den befintliga administrationspanelen. 

 

Det slutgiltiga målet med projektet mynnar ut på att förbättra Karolinska Institutets 

IT-arkitektur samt att underlätta datahantering av anställda, anknutna och 

forskarstudenter på deras personaladministrationspanel. Därav bidra med en 

artifaktimplementation på en mer centraliserad datakälla, som andra system och 

program inom Karolinska Institutet kan nyttja i framtiden. 

 

Genom projektets realisering kommer personaladministratörer involverade i 

hantering av persondata på institutionen erhålla nya möjligheter till skalbar och 

stabil administrering av anknutna på institutionen. Dessutom så kommer 

realiseringen av projektet bidra med att systemutvecklare på institutionen erhåller en 

plattform som är baserat på låga kopplingar och centralisering av datakällor. En 

plattform som kan byggas vidare och som kan jämkas till ytterligare system, som 

därav också kommer ha lägre kopplingar och erhåller en högre sammanhållning. 

 

1.5 Avgränsningar 

Projektets omfattning gör att det måste införas en del begränsningar som fokuserar 

studien och arbetet till ett par nyckelfaktorer. Detta beror på att projektet i sig inte 

kan bidra till mycket mer än att ge institutionen en stadig och väldokumenterad 

grund för vidare utveckling. Vilken i framtiden kan vara till nytta för att till slut 

kunna ackvirera personaldatahantering med lösare kopplingar och högre 

sammanhållning.  

 

Karolinska Institutet väntas i framtiden kunna migrera över deras Omnia databaser 

till en LDAP datakatalogstruktur. Avgränsningen berör därav konkret det faktum att 

dessa nya datakataloger inte är förberedda att kunna populeras med all nödvändig 

persondata, som idag finns utspritt i Omnia. Detta leder till att examensarbetarna 

fokuserar på att implementera webbtjänsten, som skall fungera som mellanhand 

mellan administrationspanel och datakälla. Mer specifikt, skapa det system som i 

framtiden kommer ligga till grund för att hämta nödvändig personaldata från 

datakataloger. Detta efter att institutet förberett LDAP för population av  all 

nödvändig personaldata.  

 

Därav så är en bred avgränsning att examensarbetarna inte bör förvänta sig en fullt 

fungerande lösning på den föregående nämnda problemformuleringen, istället så 

skall arbetet stå till grund för att problemet i framtiden löses på ett elegant och 

väldokumenterat sätt.  
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1.6 Disposition 

Rapportens följande innehåll är disponerat enligt följande; Initialt så följer en 

utförlig redogörelse av alla termer som nämnts under problemformuleringen samt 

redogörelse av alla de viktiga termer och komponenter som berör och har effekt på 

projektet. Därefter följer en presentation av de metoder som används för att behandla 

de olika arbetsområdena i projektet. De områden som diskuteras i detalj är förstudie, 

planering, design, utveckling samt implementering med en klar segmentering för att 

bidra med en skiljelse på projektets två grundfaser.  

Slutligen analyseras arbetets resultat. Effekter på institutionens arbetsprocesser samt 

projektets resultat i allmänhet görs i diskussionsdelen, följt av slutsatser och förslag 

på framtida utvecklingar av systemet.  
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2 Teknologiska Grunder 

Detta kapitel ämnar åt att introducera olika teknologier och ramverk som är direkt 

eller indirekt kopplade till projektet. För att förstå kopplingen till arbetet och dess 

bakgrund, introduceras en rad ämnen, som menar att ge läsaren en elementär 

förståelse för de komponenter som präglat projektet och dess utförande. Syftet är att 

ge läsaren möjlighet till att bättre förstå projektets implementationsflöde. Dessutom 

så ämnas detta kapitel att belysa vad för tillämpningsmetoder som används och vad 

för motiveringar som ligger till grund för val av teknologi. 

 

2.1 Programarkitektur 

Mjukvara bör följa ett mönster, där dess funktionalitet framgår även när väsentliga 

delar tas bort. En arkitektur är programmets skelett, som i stora drag tydligt redogör 

hur en lösning är implementerad. Strukturen berör även icke funktionella krav, som 

prestanda, kvalitet, skalbarhet, men också design av säkerhet. Syftet med 

programarkitekturen är att förebygga icke önskvärda sidoeffekter. Till dessa hör 

bland annat instabilitet, mån att inte kunna jämkas eller helt enkelt att inte kunna 

bygga på nya funktionaliteter. [9] 

 
Likt andra komplexa system, måste mjukvara vara byggt på hållbara grunder. 

Moderna verktyg och plattformar simplifierar skapandet av applikationer, dock så 

ersätter inte dessa verktyg nödvändigheten med att försiktigt designa applikationen. 

Risker som blottas med att inneha en svag arkitektur leder till systemets instabilitet, 

oförmögenhet att kunna stödja nuvarande eller framtida företagskrav, eller 

svårigheter att exekveras och hanteras i produktionsmiljön.  

 

Mjukvarusystem bör designas med användaren, systemet (IT-infrastrukturen) och 

kravspecifikationerna i omtanke. För var och en av dessa scenarion bör 

nyckelaspekter kartläggas. Dessutom så bör viktiga kvalitéer (som exempel: 

reliabilitet, skalbarhet) vara i omtanke, där realiseringen av varje komponentskrav 

ger en hållbar och framtidsduglig applikationsdesign [9]. (se figur 2). 

 

 

 
Figur 2 Venndiagram över aspekter som bör finnas i omtanke vid design av 

programarkitektur 
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2.1.1 Låg koppling  

Välkonstruerad kod följer normer, vilket skiljer dem från mindre genomtänkta 

lösningar. Där en av dessa fundamentala regler är att se till att låg koppling 

implementeras. Program som har låg koppling har i sin tur inte många beroenden, 

dessa beroenden uppstår mellan klasser som anropar varandra. Man strävar ständigt 

mot att undvika onödiga anrop mellan klasser.  

 

Koppling (engelska: coupling) är ett mått på hur starkt ett element är kopplat till, har 

kunskap om eller  förlitar sig på andra element. Ett element med låg eller svag 

koppling är inte beroende av för många element. Dessa element i fråga inkluderar 

klasser och system. En klass med hög eller stark koppling förlitar sig på många andra 

klasser. Sådana klasser med höga kopplingar må vara oönskade, eftersom de har 

följande svagheter: 

 Betvingar lokala ändringar om relaterade klasser jämkas eller byggs ut.  

 Svårare att förstå arkitekturen, målet av elementet i enskildhet. 

 Svårare att återanvända ett element, då elementets användning kräver 

närvaron av de andra klasser som den är beroende utav. [10] 

  

Klasser med höga kopplingar leder kort sagt till försvårade jämkningsmöjligheter. 

Ändringar av en variabels namn eller antalet argument i en funktion kan därav leda 

till att likvärdiga ändringar behöver göras överallt. Tanken är att klasser ska ha så lite 

kunskap om varandra som möjligt.  

 

Kravet från institutionen dikterar att den nya webbtjänsten skall inneha ytterts låga 

kopplingar till externa element och system. Webbtjänsten skall vara byggd på sådan 

grund att tillägg av nya funktioner samt jämkningar inte skall påverka externt 

lokaliserade system eller subsystem.  

 

2.1.2 Hög sammanhållning 

Låg koppling är något som ofta benämns i samband med hög sammanhållning, och 

som fundamentalt profeterar mot samma ändamål. Har element låga eller svaga 

kopplingar så har de automatiskt högre elementsammanhållning.  

 

I objektorienteringstermer är sammanhållning (engelska: cohesion) ett mått på hur 

starkt relaterat och fokuserat ansvaret för ett element är. Ett element med ett högt 

elementrelaterat ansvar, som jobbar med för många olika uppgifter, kallas för att ha 

hög sammanhållning. Dessa element kan inkludera klasser och system. 

 

En klass med låg sammanhållning är en klass som gör flertalet icke-relaterade 

arbeten, eller allt för många uppgifter. Sådana klasser må ses som oönskade och har 

följande svagheter: 

 Försvårar förståelsen 

 Försvårar återanvändningen 

 Försvårar jämkning av klassen 

 Bidrar med ömtålighet; ständigt påverkad av ändringar[11] 
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2.1.3 Model, View, Controller Mönster (MVC) 

Ett sätt att uppnå en gynnsam programarkitektur är att följa befintliga standarder. 

En sådan standard är MVC mönstret. MVC består av tre komponenter, Model, View 

och Controller, som separerar logik, flöde och användargränssnitt. Modellen hanterar 

allt som har med logik att göra, och representeras som ett objekt som bär på data. 

Här utförs även operationer och exekveringar av funktioner. Viewn, som namnet 

antyder, är ett gränssnitt mot användaren i form av en visuell representering av datat 

från modellen. Här hanteras också hur användargränssnitt skall presenteras för 

användaren. Controllern har till uppgift att sammanbinda View och Modell 

komponenterna, och fungerar därmed som mellanhand för dataflöde och ändringar i 

objekt[8]. (se figur 3) 

 

 
 

Figur 3 Relationsdiagram över MVC mönstret 

 
Användandet av MVC mönsteret för utveckling av mjukvaran bidrar med ansenliga 
fördelar, vilket kan summeras i 3 punkter: 

1. Inkapsling (Seperation of Concerns) 
2. Stöd för multipla vyer 
3. Parallellutveckling i olika utvecklingsgrupper 

 
Institutionens befintliga webbapplikation följer MVC mönstret för att kunna 

bibehålla hög sammanhållning av programkomponenter. Skapandet av  

webbapplikationen ämnas följa MVC arkitekturen för att kunna bidra med en robust 

och skalbar lösning. [8] 

 

2.2 Representera data för en användare 

Datarepresentation är ett brett begrepp som behandlar hur data representerats för en 

användare. Representationen av data kan se ut på olika sätt men ska i sin ståndpunkt 

anpassas efter målgruppen.  

 

Det är viktigt att slutanvändaren, det vill säga de som ska använda programmet blir 

nöjda med gränssnittet. De krav som man sätter som slutanvändare är att systemet är 

användarvänligt och enkelt att interagera med. Alla dessa aspekter kan sammanfattas 

som vyn, det visuella. 
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2.2.1 Riktlinjer för användarvänlighet 

Själva gränssnittet mellan användare och system ska vara simpelt. Detta ska tas till 

hänsyn när man utvecklar en vara [18]. Saker man ska tänka på är att följa normer 

och se till att användaren inte behöver veta hur systemet fungerar. Om en hemsida 

inte kan visas ska ett lämpligt felmeddelande skrivas ut på skärmen och inte själva 

stacktracen. En stacktrace är en detaljerad lista över varför och var någonstans ett 

program stannade sin exekvering [19].  

 

Användarvänlighet berör tre punkter i ett system. Först sker en inmatning av 

information från användare till systemet. Systemet ska sedan bearbeta denna 

information och utföra någon uppgift. Detta är den andra punkten, som bara berör 

utvecklare eller underhållare av systemet. Det ska vara enkelt för de att hitta varför 

felet uppstod i form en stacktrace. Den tredje är utmatningen av information till 

användaren som kan vara vidare instruktioner för mer inmatning av data eller om 

processen är klar och det har gått som önskat eller att ett fel uppstått.  [20] 

 

Användarvänlighet handlar inte bara om utseende, utan desginen behandlar även hur 

en användare ska kunna utan komplikationer navigera sig fram på en hemsida eller 

ett program. En bra navigering ha svar på följande frågor [21]: 

 

1) Besvara var någonstans man är, i form av logotyp och rubrik. Från tidigare 

kurser vet man att det är en bra implementation om logotypen leder tillbaka 

till  index sidan. 

2) Länkar till sidor som innehållsförteckning eller indexsidan. 

  

Datarepresentationen i form av webbutveckling präglas utöver målgruppen även utav 

sektor. För den offentliga sektorn finns det 111 regler med prioriteringar från ett till 

fem, där ett har högre prioritet. Fem slumpmässigt valda regler efter prioritering 

[22]: 

 

1) Informationen ska vara på svenska och tydlig 

2) Ge felmeddelanden som är förstådliga 

3) Se till att webbplatsen är internationaliserad 

4) Ange ansvarig för respektive sida   

5) Hur fungerar webbplatsen och vad innehåller den  

 

För att designa en gedigen datareprensation, har man tagit fram kodkonventioner 

som är bra att följa. Dessa riktlinjer är tio till antal och togs fram av Jakob Nielsen. 

Alla konventioner kommer inte tas upp utan några utvalda. Dessa med förklaring 

listas nedan [23]: 

 

 Använd begrepp som användaren är bekant med och inte  

programmeringstermer  

 Systemet ska alltid hålla användaren informerad om vad som exekveras 

 Ge användaren möjlighet att ändra ett beslut genom att implementera undo 

och redo 

 Systemet ska vara plattformsoberoende  

 Fråga användaren om denna är säker på att utföra en action 
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 Implementera ikoner och knappar för att minska användarens 

minnesbelatsning  

 Snabba upp interaktionen med genvägar 

 Var koncis och ta bort irrelevant information 

 Implementera felmeddelande 

 Ha med en dokumentation  för hjälp 

 

 

2.2.2 Människa-data interaktion 

Hur människor interagerar med data spelar stor roll för ens upplevelse av systemet. 

Intergrationen sker  med två sinnen. Visuellt med att man har en skärm framför och 

andra där man använder hörseln. Dessa två sinnen hjälper oss bearbeta information 

och memorera in det. Det finns fler sinnen som har betydelse,  men alla kommer inte 

tas upp.  

 

2.2.2.1 Individen och datorn 

Minnet som en människa har är indelat i kortidsminne och långstidsminne. 

Långstidsminnet lagrar information som en människa kommer ihåg under en längre 

period, medan kortidsminnet inte varar länge.  Det är viktigt att ha det i baktanken 

när ett system utvecklas. Ett konkret exempel på hur bankväsendet har tagit detta till 

akt. När en kund tar ut pengar ur en bankomat är det alltid kortet som kommer ut 

först och sedan pengarna. Detta eftersom kunden ofta glömmer bort kortet pågrund 

av kortidsminnet [24]. 

 

Det sättet som man integrar individuella interaktion med datorn består av input från 

användaren via ett tangentbord. Data analyseras sedan av datorn och ger en utskrift 

till användaren. På samma sätt integerar människor med andra system som 

mobiltelefoner. Förutom tangetbordet finns ett annat verktyg till hand, nämligen en 

mus.  En fördel med mus är att dess pekare inte tar upp mycket plats på displayen. 

Istället för att öppna kommandopromten och starta ett program från fönstret, kan 

det simpelt starts med ett enkelt knapptryck på en ikon[25].  

 

2.2.2.2 Interaktion mellan människor och datorer 

Hur användare och maskin interagerar kan beskrivas med Normans model. Den 

bygger på att användaren har en uppgift som denne vill att datorn ska utföra. Själva 

model består utav en cykel som består av två delar nedbrytna i sju delmoment [26].  

 

1) Definiera ett uppgift eller ett mål 

2) Syftet med uppgiften 

3) Bestäm vilka steg måste utföras för att uppnå målet 

4) Utför stegen 

5) Förstå tillståndet systemet befinner sig i 

6) Tolka tillståndet systemet befinner sig i 

7) Evaluera tillståndet systemet befinner sig i 
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Norman beskriver interaktionen på ett simpelt sätt med många förklarande steg. Ett 

annat sätt att beskriva interaktionen är mer realistsikt och detta gör just interaction 

framework. Där består modelen av de fyra delarna: systemet, användaren, input och 

output, (se figur 4) för mer detaljer.  

 
Figur 4 Interaction framework modelen 

 
 
 
 

2.2.3 GUI 

För att utvecklarna ska enkelt och effektivt kunna underhålla och vidareutveckla 

systemet så implementerats GUI (Graphical User Interface), som är ett gränssnitt 

vars syfte är att underlätta interaktionen mellan en individ och en applikation. Det 

kan vara i form av ikoner, bilder eller knappar. En knapp kan representera en simpel 

funktion som att spara ett worddokument. Istället för att lära sig kommandon kan 

knappen ge samma funktionalitet. Ett konkret exempel är att öppna ett vanligt 

program. Man brukar ha en ikon som representerar programmet och med ett enkelt 

knapptryck så startas programmet. Annars hade man behövt skriva ett kommando i 

kommandopromten för att starta programmet.  Funktioner som programmet 

tillhandahåller kan alltså nås med olika knappar och alla dessa finns i ett fönster där 

man får navigera sig fram. [27] 

 

Fördelarna är att det blir mer lätthanterligt och förståligt att använda program. Man 

behöver inte lägga ner tid på att lära sig kommandon eller hamna i stituationer där 

man kört fast för man skrivit kommandont fel. GUI ger flexibilitet till användaren och 

ger möjlighet till att enkelt ha en överblick över flera program samtidigt. [28] 

 

2.3 Utvecklingsmiljöer och Ramverk 

Utvecklingsmiljöer (engelska: Integrated Development Enviroment) är miljöer med 

tillgång till verktyg som nyttjas för utveckling av programvara. Utvecklingsmiljöer 

har ramverk som underlättar utvecklingen av mjukvaran genom att erbjuda 

fördefinierade standarder. Ramverk är en abstraktion med färdiginbyggda 

funktioner.  
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Nedan redogörs kort vilka utvecklingsmiljöer och ramverk som präglat projektet i 

syfte om att besvara frågeställningarna. Dessa element spelar en fundamental roll för 

projektets och kravspecifikationernas realisering. 

 

2.3.1 TDI (Tivoli Directory Integrator) 

Tivoli Directory Integrator är ett generiskt verktyg för integrering av data. TDI 

används för att adressera problem, som kräver resurser och utveckling på egen hand, 

olikt andra traditionella integreringsverktyg. TDI kan flytta, transformera, 

harmonisera, propagera och synkronisera data mellan system, som i annat fall skulle 

ha vara inkompatibla. [12] 

 

TDI är en utvecklingsmiljö, designat med åtanken att simplifiera de mest komplexa 

av integreringsproblemen. TDI ämnar att genom detta, bryta ner svåra 

integreringsproblem i tre grundläggande delar. [14] 

 Systemet som är ändpunkterna för kommunikationen – också kallat 

datakällor (english: data sources) 

 Dataflödet mellan dessa ändpunktsystem 

 De event som utlöser dataflöden 

 

TDI påskyndar utvecklingen ytterligare genom att abstrahera bort de tekniska 

skillnader mellan olika typer av datakällor[14], vilket ger möjligheten att fokusera 

mer på Institutionens kravspecifikationer. Genom att nyttja sig av välkända 

utvecklingsmiljöers krafter, kan TDI vara både omfattande och extensivt. 

Integrationsprojekt resulterar i bibliotek av komponenter och företagslogik, som kan 

snabbt återanvändas för att adressera nya utmaningar. [14]  

 

För projektet är TDI ett väldigt kraftfullt verktyg för enkel integrering av datakällor. 

Dessutom har TDI förinbyggda bibliotek för implementering av HTTP webbtjänster. 

Vilket innebär att projektfasens båda fundamentala och nödvändiga aspekter täcks 

genom att använda TDI som utvecklingsmiljö; både integrering av data samt 

implementering av en kommunikationsserver. 

  

2.3.2 Groovy & Grails 

Grails är ett dynamiskt ramverk som är byggt för webbapplikationer som samverkar 

för plattformar anpassade för Java [30]. Detta ramverk körs på 

programmeringsspråket Groovy, och ger en gynnsam arkitektur tack vare 

användningen av MVC-mönstret.   

 
Grails bygger inte bara på Groovy, utan också på andra ramverk som Java EE, Spring 

och Hibernate, vilket gör ramverket väldigt kraftfullt och kompakt. Det finns många 

möjligheter med Grails [31].  

 

Mappning av URL är ett särdrag som betonar hur Grails försöker underlätta för 

utvecklaren. Att definiera sina egna URL, eller att använda sig av de redan 

färdiginbyggda, är ett val som erbjuds. Grundidén är att man ska följa konventioner, 
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fast lika så kan situationer uppstå där de funktionaliteter som tillhandhålls inte är 

tillräckliga för att uppnå önskat resultat [32]. 

 
Grails har även stöd för REST standardiseringen genom en REST API, vilket är ett av 
kraven för projektet.  Det är tänkt att data ska skickas i JSON-format mellan klient 
och server.  Grails har stöd för att behandla dessa JSON-objekt [33]. 

 

2.3.3 SVN 

SVN (Subversion) är ett system som hanterar filer och mappar på ett smidigt sätt. 

Systemet ansvarar för vilken version av ett utvecklingsprojekt som är aktuell, och 

används vid systemutveckling. Tanken med att hålla koll på versioner bygger på att 

man vill prova en kod i testmiljö, innan den skeppas vidare till produktionsmiljön.  

 

Projekt under utveckling kan lagras och nås av andra avlägsna utvecklare. Diverse 

användare har olika auktoriseringar som kan sättas i systemet. Vissa användare ska 

bara få behörighet för läsning av data, andra skall få tillgång till skrivning av data 

eller exekvering [34]. 

 

SVN-systemet är definierat som ett versionshanteringssystem. Av flera anledningar 

kan det gynna att gå tillbaka till ett tidigare stadie av utvecklingen eller till en tidigare 

modell, att vara så kallad bakåtkompatibel, då det kan hända att vissa ramverk eller 

program inte fungerar eller samverkar med varandra så som det var tänkt [35]. 

Strukturen för SVN-projekt som utvecklarna på Karolinska Institutet följer 

illustrerats nedan (se figur 5). ”Working mappen” innehåller den version som är 

aktuell och som sedan ska läggs in ”Beta-mappen” för testning av produkten i 

testmiljön. Klarar produkten alla krav så släpps en release och programmet kan 

sättas i produktionsmiljön där den används.  
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Figur 5 Strukturen av SVN för projektet 

 

2.4 HTTP 

HTTP står för Hyptertext Transfer Protocol, och som namnet antyder är ett 

protokoll som används när en individ begär en resurs. Resursen i fråga kan vara en 

bild, en textfil, en HTML-fil med mera. Personen som har behov av resursen kallas 

för ”klient” och innehavaren av resursen kallas ”server”. För att klienten och servern 

ska kunna förstå varandra måste ett protokoll följas. Rent konkret, så sker ett HTTP-

anrop på följande sätt [36], (se figur 6): 

1. En klient skickar en HTTP-request (förfrågan) till en server  

2. Servern identifierar vilken resurs klienten begär.  

3. Servern skickar ett HTTP-response (svar) med resursen   
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Figur 6 Typiskt HTTP anrop 

 

2.4.1 URI 

URL används för att lokalisera en resurs och URI att identifiera resursen. URI är en 

sekvens av tecken som identifierar resursen som klienten har begärt. Dessa tecken är 

en blandning av siffor, bokstäver och speciella symboler som utropstecken, 

parenteser med mera [37]. 

 

2.4.2 Resursåtkomst via HTTP 

För att komma åt en specifik resurs används URL, Uniform Resource  Locater, som 

lokaliserar den specifika resursen.  Exempel på detta är om klienten begär en 

användare inom en specifik organisation. Denna URL kan då se ut på följande sätt: 

 

http://www.companyName.com/someDeparment/personID 

 

URL delas i sin tur upp i två sektioner, hostname och path. Allt från början av URL’n 

till ”.com/” kallas hostname och anger var resursen finns.  För att sedan komma åt en 

specifik resurs används path såsom ”/someDeparment/personID”.  [38] 

 

När man har fått tag på en resurs så vill man utföra en operation på den. Sådana 

operationer kan vara av slaget GET där man läser data, POST när man lägger in en ny 

instans av data, UPDATE när ändringar av befintlig data skall ske och DELTE när 

data skall raderas.  Dessa fyra operationer är de fundamentala operationerna som 

används för resursåtkomst via HTTP. [39] 

 

Varje gång man accessar data så skickas statuskoder av olika slag, som är till för att 

notifiera den aktuella klienten om actionens status. ”200” står för okej, ”404” Not 

found som innebär helt enkelt att resursen inte kunde hittas, för URL kunde inte 

lokalisera någon resurs. [40] 

 



23 
 

2.4.3 HTTPS   

Vad för slags information skickas över Internet? Information som skickas kan vara av 

all typer, allt från att köpa kläder på nätet till att skicka över pengar.  När någon till 

exempel för över pengar vill man inte att en tredje part ska kunna läsa informationen 

som skickas. För att lösa detta används HTTPs där ”s” står för secure och där all data 

som skickas över krypteras innan sändning. Att kryptera data innebär bara att det 

blir oläsbart ifall man inte har en nyckel för att dekryptera det, göra det läsbart [42]. 

 

2.5 Webbtjänst 

En webbtjänst är en mjukvarukomponent som erhålls genom en nätverksåtkomlig 

slutpunkt. Tjänstekonsumerare och leverantörer använder meddelanden för att 

utbyta ”request” och ”response” information. På en mer teknisk nivå så kan 

webbtjänster implementeras på flera olika sätt[4]. 

 
Webbtjänster är klient/server applikationer vars arbete är att fungera  som    

kommunikationsväxel, för kommunikation och samarbete mellan andra 

webapplikationer. Data som skickas från dessa webbtjänster innehar en 

meddelandestandard som används för transport över internet. Dessa standardformer 

kan vara av typen  XML, eller JSON, vilket minskar risken för beroenden. Dessa 

beroende kan vara kopplade till operativsystemet eller programmeringsspråket som 

hanterar det data som sänds.  Webbtjänster skiljer sig även från andra klient-server 

system på grund av avsaknaden av ett användargränssnitt[13]. Istället placeras 

webbtjänster i ramverk eller i enskildhet för kommunikation med intressenter, så 

som webbapplikationen som implementeras i Grails.   

 

Med följande kunskaper så kan man på ett mer intuitivt sätt förstå den HTTP 

webbtjänsten som skall implementeras i TDI. Den standard för kommunikation som 

skall nyttjas är REST. Dessa typer av webbtjänster är mer kända med namnet 

RESTful Webbtjänst, vilket nu skall tittas lite djupare på. 

 

2.5.1 Vad är RESTful webbtjänst? 

REST (Representational State Transfer) är väl anpassat för grundläggande, ad hoc 

scenarion. RESTful webbtjänster använder sig utav välkända standarder (HTTP, 

XML, URI) och har en enkel infrastruktur (se figur 7), som tillåter tjänster att byggas 

med minimalt arbete. Därav kan utvecklingen av en RESTful webbtjänst vara billig 

och därav en låg barriär för adaption. [15] 

 

REST är en mjukvaruarkitektsstandard som används så ofta, att den är präglad inom 

hela World Wide Web (WWW). REST ignorerar komponentdetaljer såsom 

implement eller protokollsyntax, för att fokusera på komponenterna i sig. Genom 

realiseringen av projektets REST-webbtjänst så erhålls en webbtjänst, som har 

prestanda, skalbarhet, klarhet, modifierbarhet, synlighet, flyttbarhet och bra 

tillförlitlighet [16]. 
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Figur 7 Diagram som visualiserar REST infrastrukturen 

 

2.5.1.1 Resource naming 

Nyckelabstraktionen av information inom REST är resurser (english: resource). All 

information som kan bli namngivet kan också vara en resurs: ett dokument, bild, 

temporär service, en kollektion av andra resurser, ett icke-virtuellt objekt (ex. en 

person). I andra ord, varje koncept som kan vara målet av en auktors referens 

förväntas kunna definieras inom ramen av en resurs. En resurs är därav, en 

mappning till ett antal entiteter [17].  

 

Stor vikt läggs på namngivningen av resurser, så man kan nå dessa resurser på ett 

enkelt och korrekt sätt. Hypertext referensnamn måste ha en fundamental betydelse, 

som ger en inblick i vad för resurs som är i fråga. I samband med URI länkar används 

HTTP anrop (GET, PUT, POST, DELETE) för att simulera ändringar för de entiteter 

som resursnamnet mappas till (se figur 8). 

 

 
Figur 8 Visuell illustration av URI och dess HTTP anrop 

 

2.6 Databas 

En databas kan ses som en “låda” fylld med data. Datat som finns i lådan hör ihop 

och används av någon verksamhet. Exempel på verksamhet är universitet som har 

data i form namn, efternamn, personnummer och så vidare, för studenter. För att 

hantera databasen behövs ett DBMS database managment system, som är ett 

program för hantering av databaser. Vilket används för att göra ändringar i 

databasen i form att lägga in nya datasegment, eller för att sätta restriktioner på vad 

som får modifieras och av vilka personer [43]. 

 

En exemplifiering går att göras genom ett excel-dokument som döps till ”Studenter”. 

Dokumentet har tre kolumner i följande ordning: namn, efternamn och 
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personnummer. Den första horisontella raden har följande data, ”Anna”, 

”Hammarsten”, ”1976-02-22”. Dokumentet föreställer nu en databas med en person 

som har ovansteånde nämnda attribut.  

 

För att användaren ska kunna manipulera data genom DBMS, behöver denna ett 

program som integrerar med DBMS. Sådana program går under beteckningen DML, 

Data manipulation languages.  Operationer som stöds är att lägga in data, ta bort 

data, uppdatera data samt läsa data. Till de vanligaste språken för att manipulera 

data hör SQL [44]. 

 

Det finns flertal fördelar med databaser, och en massa företagsproblem kan lösas. Ett 

exempel är redundans av data. Genom att ha en databas har man bättre koll över vad 

som egentligen sparas om exempelvis en person, och om samma data uppkommer 

flera gånger kan det tas bort. Att ha samma data är problematisk av följande skäl: ett 

det är kostsamt för verksamheten att spara samma data i flera instanser och två det 

försvårar möjligheten att göra ändringar. Anna i exemplet har gift sig och vill byta 

efternamn. Då måste motsvarande ändring göras för alla rader där hon uppkommer.  

 

Det är dessutom lättare att dela data mellan olika användare som sitter på olika 

datorer. Alla resurser finns på ett och samma ställe och kan nås av flera personer[45]. 

2.6.1 LDAP 

LDAP står för Lightweight Directory Access Protocol och är en industristandard, som 

definierar en standardiserad metodik för access och uppdatering av information 

inom en katalogstruktur. LDAP har fått en bred acceptans som katalogaccessmetoden 

för internet och har därav också blivit strategiskt invald inom korporativa intranät. 

[29] 

 

En katalog (english: directory) är en listning av information om objekt, som ordnas 

föratt ge objektet mening och syfte. Vanliga exempel på katalogstrukturer är 

telefonböcker där de listade objekten är människor; deras namn är alfabetiskt 

ordnade, och adress samt telefonnummer finns som information för varje person. I 

datortermer så är en katalogstruktur en speciell databas för lagring av information 

om objekt [29]. 

 

LDAP definierar ett kommunikationsprotokoll som används av katalogklienter och 

servrar för kommunikation och dataaccess. Olikt Structured Query Language (SQL), 

använder LDAP ett simplifierat och optimerat accessprotokoll, som även kan 

användas i enkla applikationer för att göra komplexa ändringar [29]. 

 

Projektets utvecklingsmiljöer har ett starkt stöd för användningen utav LDAP 

kataloger genom deras Tivoli Integration Manager (TIM) datahanterarstruktur. TIM 

har i sin tur ett starkt stöd i andra IBM Tivoliprogram såsom Tivoli Directory 

Integrator (TDI), vilket skall stå till grund för utvecklingen av webbtjänsten. 

Dessutom kommer Oracle databaser migreras till att erhålla en katalogstruktur i 

LDAP.  
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2.7 Säkerhet 

Inloggningen sker genom att en användare skickar ett användarnamn och ett 

lösenord som ska autentisera användaren. Denna process innebär att man 

identifierar att användaren verkligen är vem denna säger att han eller hon är. Med 

autentisering av användare, ger man rätt till denna att komma in i hemsidan [46]. 

 

Olika inloggade användare har rätt att komma åt olika resurser. En inloggad student 

på ett universitet har inte samma rättigheter som en anställd har. För att tilldela 

användare rätt resurser måste de auktorisera sig. Här är det inte användaren som 

auktoriserar sig, utan själva applikationen som begär resursen [47]. 
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3 Metod 

3.1 Utvecklingsmetodik 

Projektet ämnar sig åt att skapa en artefakt för den produkt som institutionen i fråga 

önskar få realiserad. Likt andra utvecklingsprojekt, så finns stora chanser att 

kundens kravspecifikationer ändras under projektets genomförande. Detta är i sig 

vad en ingenjör redan initialt bör ha i beaktande och, med hänsyn till följande, välja 

en metodologi för projektets genomförande som ger kunden denna möjlighet utan att 

försvåra ingenjörskapet av applikationen som är i fråga. Detta eftersom 

Institutionens önskade applikation måste betraktas som en transformerande affär, 

och därav så bör utvecklingsmetodiken vara agila och anpassningsbara för att kunna 

hantera eventuella förändringar av applikationens kravspecifikationer.  

 

Nedan följer en grov struktur på hur utvecklingsprocessen för webbtjänsten och 

webbapplikationen i fråga bör segmenteras för att ge ett ackurat och nöjaktigt 

resultat. Värt att nämna är att arbetet i fråga uppdelades i två faser, där fas ett 

berörde, i korta drag, implementation av en RESTful webbtjänst. Vidare, i förankring 

till fas två så förväntades ett webbapplikation som byggs på för administrering av 

personal. Därav, så kommer följande arbetsstruktur behöva fullföljas för både fas ett 

som fas två.    

 

Den generella vetenskapliga metoden som kommer följas beskrivs nedan (Bunge 

1983): 

1) Identifiera ett problem inom ett ämnesområde 

2) Beskriva problemet tydligt 

3) Kartlägg befintlig kunskap inom området 

4) Föreslå nya idéer, tekniker, teorier eller hypoteser och ta fram ny empirisk 

data för lösning av problemet. 

5) Lägg fram lösningsförslag 

6) Härled konsekvenserna av den presenterade lösningen. 

7) Testa lösningsförslaget 

8) Korrigera lösningsförslaget efter testresultatet. 

 

Punkterna 1, 2 och 3 är de punkter som kommer beröras under undersökningsfasen. 

Vidare så skall punkterna 4 och 5 beröras under kartläggningen av lösningsförslag 

samt designfasen, därefter så kommer punkten 7 och 8 göras under utvecklingsfasen.  

3.1.1 Undersökning av det befintliga systemet 

Det initiala arbetet för respektive fas ämnas åt att ge en elementär tekniskt inblick i 

det system som Institutionen har i fråga. Denna studie utförs med en kvalitativ 

metod vilket innebär att data som samlas in inte är kvantifierbar. Utifrån detta kan 

en rad processer kvantifieras, som i sin tur sätter mål och begränsningar på 

designfasen. 

 
Datainsamling skall ske på det sätt att man tittar på befintliga system för 

datarepresentation. Detta skall ge en grund för utformningen av det nya systemet.  

Med hjälp av en skiss över deras databassystem bör man kunna spåra var data lagras, 
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i vilken form och hur det sänds vidare till användargränssnittet.  Detta är tänkt att 

vara en bas för de tekniska aspekterna av just deras system.  

3.1.1.1 Teknisk förstudie 

Tidigare erfarenheter från projekt och kurser på högskolenivå kommer tillämpas för 

att besvara frågeställningarna som ställs och implementera prototypen. I de fallen då 

dessa kunskaper inte är tillräckliga ska ny kunskap inhämtas genom workshops 

anordnade på Karolinska Institutet efter överenskommelse. Det är också tänkt att 

kommunikation ska upprätthållas med utvecklare och man har därför begärt att 

arbetsplatsen är i samma avdelning där utvecklarna sitter.  Kunskapsinhämtning av 

datainsamlingen sker också löpande i samband med självinlärning. 

 

3.1.2 Kartläggning av lösningsalternativ 

Kartläggning av lösningsalternativ, från undersökningen kommer ha som effekt att 

belysa de möjliga lösningsalternativen som finns för att kunna bli kvitt 

problematiken. Därav så kommer kartläggning behöva göras kritiskt, där det 

insamlade data vägs mot de befintliga systemet. Detta i hopp om att kunna belysa en 

möjlig väg för att kunna besvara frågeställningarna som har presenterats. 

Dataanlyseringen kommer också stå till grund för att belysa vilka avgränsningar som 

behöver göras under implementationen av systemet. Genom kartläggningen så 

kommer systemkrav samt användningsfall (engelska: user stories) kunna definieras. 

 

3.1.3 Design av arkitektur 

När alla systemkrav och användningsfall tycks ha blivit fastställda genom 

kartläggningsfasen, kan applikationen börja designas. Här utvecklas en konceptuell 

modell av systemet som tydliggörs av en systemarkitektur, vilken innehåller en 

databasmodell på den nya implementationen samt en interaktionsmodell som 

tydliggör vad för typer av anrop och handlingar som ska utföras vid exekvering av 

systemet.  

 

Designen av arkitekturen ska illustreras med sekvensdiagram och visa vilka 

funktionaliteter som har implementerats och var dessa är implementerade. Den 

metodik som efterfrågas ska vara en som garanterar att de genomförbara kraven 

uppfylls. Eftersom intressenterna är en blandning av både utvecklare, och 

administratörer med mindre tekniska kunskaper, sätts stor vikt på bilder och 

diagram i hopp om att tillfredsställa behoven hos både utvecklare och slutanvändare.  

 

3.1.4 Utveckling av arkitektur 

Efter att designfasen kommit till sitt slut med en klar kollektivt godkänd arkitektur av 

applikationens funktionalitet och bakomliggande logik, så kan applikationen börja 

utvecklas. Precis som i designfasen så kommer utvecklingen att ske iterativt med 

regelbundna möten i vilket examensarbetarna går igenom det som implementerats, 

och får ett godkännande innan vidare user stories behandlas. Det har också fördelen 

att funktionalitet implementeras i en relevant ordning vilket minskar risken att 

kritisk funktionalitet försummas.  
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Synvinkeln för att uppnå en bra utveckling ska följa ett tankesätt som kan 

sammanfattas i fyra punkter: 

 Återanvändning av objekt, komponenter och kod 

 Följa kodkonventioner  

 Använda sig av inbyggda funktioner från ramverk 

 Dokumentation 

 

3.2 Teknik, implementation och evaluering  

Institutionen har redan i början givit förslag på teknologiska ramverk som skulle 

kunna användas för utförandet av projektet. Detta då Institutionen vill ha en 

centraliserad uppsättning av implementerade teknologier som baseras på utförlig 

dokumentation, och som inte är alltför varierad. Detta för att inneha en möjlighet för 

framtida integration mellan olika institutionella system.   

 

Därav har institutionen bett om att hålla sig till en uppsättning av teknologier, och 

använda dem för framkallning av en lösning som uppfyller Institutionens 

kravspecifikationer. Dock så kan varje ramverk eller teknologi vara indelat i olika API 

(english: Application Programming Interface) versioner, och projektarbetarna 

kommer att ha fri valmöjlighet inom vad för API versioner som skall användas. 

 

3.2.1 Val av teknologi 

I normala fall så brukar val av teknologi baseras på följande kriterier: 

 Huruvida relevant dokumentation finns tillgänglig 

 Hur enkelt verktyget kan användas 

 Hur plattformsoberoende en teknologi är [48] 

 Hur lösningens för- och nackdelar tillgodoser produktens krav 

 

Valet av teknologier för utveckling av ett mjukvarusystem spelar en ytterst central 

roll i implementationen. Det är den grund som programmet kommer senare kunna 

byggas på, och det är därför oerhört viktigt att investera tid i att evaluera de verktyg 

som skall användas. [49]  

 

3.2.2 Evaluering 

Evaluering av ett projektarbete görs med syfte att besvara frågeställningarna som har 

stått till grund för projektarbetet. Detta görs delvist i form utav realisering av 

kravspecifikationer i samband med utförliga beskrivningar på hur applikationen 

bidrar med den funktionalitet, som Institutionen ville få realiserad. Delvist genom 

genomtänkta tester, med stöd från artiklar, böcker och andra källor för att stärka 

slutsatserna. Frågeställningarna är något som genomsyrar hela projektarbetet, och är 

det vi ämnar besvara genom realiseringen av projektarbetets uppgifter. 
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3.2.2.1 Formativ Evaluering 

Tanken med denna evaluering är att förbättra implementations- och designfasen. 

Den kan också kallas för kontinuerlig evaluering, och består utav att ha evalueringar 

för att fastställa att projektet går i den riktning som är viljad. Detta görs både före 

projektet och under själva utförandet. Denna utvärdering har präglat projektet sedan 

början och utfördes i form av mötet med utvecklarna och intressenter. Veckovis 

stämde man av med intressenterna att alla deras förväntningar var uppfyllda. 

 

3.2.2.2 Summativ Evaluering 

Vid slutskedet av projektets realisering, så kommer en summativ evaluering att äga 

rum. Vars syfte är att, i kontext till studien, evaluera ifall projektet mål och syfte har 

uppfyllts. 

 

Summativ evaluering består utav en kollektion av data genom frågeställningar, 

enkäter, intervjuer, observationer och testning av resultat. Modeller och metodologin 

som används för att samla in data skall vara specifierat i en klarriktad stegvis 

struktur. Den bör vara försiktigt designat och exekverad för att säkerställa datans 

noggrannhet.[66] 

 

3.2.2.3 Frågeställning 1 

 
Hur kan en fristående webbtjänst skapas, som verkar som mellanhand mellan en 

webbapplikation och en befintlig databas? 

 

För att kunna besvara frågeställningen så kommer en evaluering göras av den före 

detta arkitekturen med höga kopplingar, och jämföra denne med den nya 

implementerade arkitekturen för kommunikation mellan program och databaser.  En 

sådan vy av systemtopologin ger möjligheten att visuellt studera och identifiera ifall 

särskilda beroenden finns.  

 

Dessutom så kommer Experiemental Research [50] att användas för evaluering av 

denna frågeställning: 

 

 Undersökning av relevanta delar av det utvecklade systemet 

 Variabeländringar för att se hur mätvärden påverkas. 

 Slutsatser dras genom mätvärden kring applikationens uppbyggnad. 

 

3.2.2.4 Frågeställning 2 

 
Hur kan personaldata representeras i en webbapplikation på ett användarvänligt 

sätt genom att använda Groovy & Grails? 

 
Metoden för att utreda denna frågeställning kommer att baseras delvist på att 

definiera vad som innebär med användarvänlighet. Hur data kan presenteras på ett 

sätt som är attraktivt och som följer de designprinciper som har idag blivit en norm 



31 
 

för mjukvara. Dels så skall arbetet evalueras genom att sammanställa det system som 

byggts, samt bedöma vad som är möjligt, vilka fördelar som man kan dra nytta av och 

vilka nackdelar som finns för tillämpningen. 

 

3.3 Arbetsplanering  

Projektet väntas följa en iterativ arbetsmetod som syftar till att, genom delleveranser, 

göra löpande förändringar i applikationens utformning för att i slutändan uppfylla 

Institutionens krav. Utöver detta så kommer arbetsveckorna delas in i sprintar på en 

vecka och Scrum kommer användas som det agila systemutvecklingsramverket. 

 
Planeringsfasen ämnas att sammanställa all förstudie och använda den elementära 

kvalitativa förstudien till att komponera fram olika användningsfall. 

Användningsfallen kommer att ligga till grund för hur arbetet delas upp i Scrum och 

hur sprintarna struktureras för att täcka projektets omfång. Här är det viktigt att 

varje användningsfall, definierar ett klart steg i riktning mot att fullborda 

applikationen som institutionen har i fråga. Vidare så är det viktigt att varje 

fullbordad användningsfall ger en klar produkt som kan presenteras och revideras 

vid varje sprintavslutning. Arbetsmetodiken som man ska använda sig av (se figur 9), 

möjliggör en agil utveckling av prototypen.  

 

 
Figur 9 Grundläggande arbetsmetodik 

 

3.3.1 Fasplan 

Projektets fasplan kan beskrivas på följande sätt: En definition och fasplan kommer 

anläggas och därefter kommer iterativt arbete ske som delas upp i veckoplaneringar, 

som kallas för sprintar. Det iterativa arbetet stärks av den feedback som mottas i 

samband med regelbundna rapporteringar i slutet på varje sprint, samt inplanerade 

demonstrationsmöten med institutionens berättigade. 

 

Möten äger rum i samband med förändringar av kravspecifikationer eller 

förändringar som sker i applikationer. Dessutom kan möten bokas in vid behov av 

support från utvecklargruppen i Institutet eller vid diskussion av teknologier eller 

verktyg. 

 

3.3.1.1 Möten 

För att kunna uppnå bra kvalitet och tillgodose kraven som ställs har man olika slags 

möten flera gånger i veckan med utvecklare i teamet för att säkerställa att designen 

och implementationen följer den riktning som det är tänkt.  

 

Den implementerade designen samt det insamlade data presenteras framför 

Institutionen med hjälp av diagram och muntliga presentationer. Dessa steg kommer 

göras i en iterativ process där varje del av insamlat data och designkomponenter får 
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feedback och optimeras  för att säkerställa en fungerande och tillfredställande 

applikation till Institutionen. 

 

Revideringsmöten ska inledas med vad som åstadkommits under veckoarbetet och 

hur det uppfyller kraven från utvecklarna. Feedback ges och en grund för hur arbetet 

har gått fastställs. Otydligheter tas upp gällande förståelse hur man valt att lösa 

problemen. Det är planerat att ett stort möte ska hållas innan starten av projektet där 

intressenterna kan ta upp både funktionella och icke funktionella krav.  

 

Varje vecka kommer avslutas med en demonstrationmöte av vad som har 

implementerats i riktning mot att klargöra applikationen. Upplägget av mötet börjar 

med demonstration där utvecklarna förklarar hur prototypen fungerar eller vad som 

har lagts till. Därefter har närvarande intressenter möjlighet att ge feedback varpå 

ändringar av systemet kan erbjudas innan nästa sprint påbörjas. Figur 10 illustrerar 

hur ett demomöte går till.  

 

 
Figur 10 Figur som illustrerar arbetsmetodiken mellan intressenten och utvecklarna 

 

3.3.2 Tidsplan 

I tidsplaneringen delades projektarbetet upp på ett sätt som anger uppskattad tid för 

hur länge implementation tar att göra, samt när den ska börja utvecklas. Detta är 

uppskattningar som kan komma att ändras i framtiden. 

 

För varje delfas har veckor tilldelats åt förundersökning samt förberedande arbete (se 

figur 11), vilket senare leder vidare till arkitekturdesign och sedan implementering. 

 

 
Figur 11 Översiktlig tidsplanering 

 
 



33 
 

3.4 Bibehållandet av ingenjörsmässighet 

 

Projektet  ska bidra till en ökad vetenskap av hur man kan implemenera anrop på ett 

sätt som är standiserat. Det bygger på REST standarden som börjar redan hur man 

definerar URLen. URLen följer en viss standarnd och som exempel kan man ta 

följande.  

 

Vetenskaplig undersökningsmetod är helt enkelt en forskningsmetod som följer vissa 

stadgar. Metoden måste alltid ge samma resultat vem som än utför uppgiften, 

metoden ska kunna kontrolleras med andra metoder där resultate inte ska skilja sig 

från den ursprungliga och det ska finnas förklaringar till hur metoden fungerar.  

Det finns teorier  hur vetenskap kan ses som en aktvitivet som ska förbättra teknologi 

[65]. Projektet handlar just om denna typ av utveckling. Systemet som Karolinska 

Institutet har ska förbättras i form av förenkling.  Lösningen som implementerats 

kommer följa dessa stadger och besvara frågeställningarna som satts utifrån en 

vetenskaplig synvinkel.  

 

3.5 Dokumentation 

Under projektarbetets utförande dokumenteras viktiga funktioner, designer och 

tester som utförs i samband med projektet. I denna dokumentation ingår 

arkitekturdokumentet för Institutionens förfogenhet samt rapportdokumentation. 

Denna dokumentation är viktig och överlämnas till mottagande Institution när 

projektet överlämnas. 

 

Rapporten kommer i sin tur bidra med en stadig grund och tydlig dokumentation för 

vidareutveckling och normalisering av andra system. Rapporten i samband med 

arkitekturdokumentet ska även kunna användas för att i framtiden bygga ut på 

projektarbetets implementerade arkitektur med ytterligare funktionaliteter.  

 

3.5.1 Arkitekturdokument 

Syftet med dokumentet är att kunna bidra med att ge en bättre överblick av det mest 

intressanta och det mest väsentliga. Detta ämnas att skrivas för läsare som kan 

tänkas vilja arbeta med system för personaladministration, eller som skulle vilja 

beröra arbeten med webbtjänster och datarepresentation. Dokumentet tar upp de 

olika beslut som togs, ger en rudimentär inblick i arkitekturen av tillämpningen, och 

visar i detalj hur systemet fungerar i sin helhet. 
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4 Analys av webbtjänst 

Frågeställningen som disponerades för denna analysdel var följande: 

 

Hur kan en fristående webbtjänst skapas, som verkar som mellanhand mellan en 

webbapplikation och en befintlig databas? 

 

Följande analys kommer att ansättas i syfte att besvara den ovannämnda 

frågeställningen. Analysen kommer huvudsakligen att presentera observationer som 

gjorts på företaget och dessa observationer varit en grund för att hitta möjliga 

lösningsförslag på implementationer. Dessutom så kommer en kort 

resultatsammanställning ske i slutet, där det berättas hur frågeställningen har 

besvarats. 

 

4.1 Webbtjänsten: inledande observationer och beslut 

4.1.1 Befintliga systemet 

Karolinska Institutet ämnade att genom realiseringen av projektarbetet kunna uppnå 

en övergripande lösare arkitektur på systemtopologin. Detta ämnades göra genom 

skapandet av en webbtjänst för kommunikation mellan alla Karolinska Institutets 

institutionella datakällor. I och med att Karolinska Institutet inte har en webbtjänst, 

fick man observera systemtopologin. En skiss över topologin överlämnades, som gav 

en överblick av deras befintliga system (se figur 12). 

 

 
Figur 12 Övergripande kommunikationstopologi över KKAWEB och datakällor 

  

Kommunikationstopologin ger en övergripande beskrivning på hur systemet 

(KKAWEB), databaser samt integrationsplattformen (KKTIM) kollektivt arbetar för 

att uppfylla de funktionella behov som KKAWEB kräver. Där den före detta 

kommunikation/relationstopologin visar hur TDI applikationen KKTIM har som 

huvuduppgift att samla personaldata från de olika databaserna och datakatalogerna, 

för att sedan lagra allt i en kollektiv datakälla (Omnia) för läsning till KKAWEB.   

 



36 
 

4.1.2 Kritisk analys av befintliga systemet 

Problemet som Karolinska Institutet har i dagsläget är att ”Omnia” databaserna inte 

definieras som en centraliserad och normaliserad databas, som innehåller all 

nödvändig information om en anställd eller anknuten. Snarare ligger personaldata 

utspritt på flertalet olika databaser, vilket leder till att anropen förblir mycket 

komplexa, invecklade och ger upphov till höga kopplingar, som begränsar 

applikationens skalbarhet och ger en diffus och svårförstådd vy av topologin.  

 

Det som dessa hårda kopplingar resulterar i, är att läsning och uppdatering av data 

kompliceras. Detta då instanser av data finns lagrade i olika databaser samt att 

associatationen inte är direkt mappad, utan går via andra subdatabaser. Dessutom 

(se figur 12) så är den datakatalogen TIM ytterst begränsad.  Denna diffusa topologi 

försvårar möjligheten att bygga nya funktioner, eftersom man måste anpassa sig efter 

de redan befintliga kopplingarna. Utbyggnaden på den befintliga arkitekturen 

kommer att leda till två saker, en ny funktionalitet och en ny koppling med bieffekt 

att systemet blir ännu krångligare. Den slutsatsen som man kan dra är att fler 

funktioner som byggs, desto krångligare blir topologin.  

 

Säkerheten är en annan aspekt som påverkas av den befintliga strukturen. Eftersom 

operationer kan göras av flera datakällorna som är utspridda, blir det svårare att 

exakt lokalisera vart fel uppstår. Om all kommunikation sköts genom en webbtjänst 

samt genom en centraliserad datakatalog (TIM), blir det betydligt lättare att övervaka 

systemet, samt spåra fel.  

 

4.1.3 Avsikt att centralisera datainhämtning med lösare kopplingar 

Karolinska Institutet är ett institut som hanterar studenter, anställda, anknutna och 

forskarstuderande, så ligger mycket av data utspritt i olika databaser. Ladok tar till 

exempel hand om all studentdata, medans Primula databasen hanterar 

personspecifika uppgifter för anställda och anknutna på Institutionen (se Figur 12). 

 

Man kan väldigt snabbt kartlägga problematiken med att ha data, som inte är på 

något sätt kopplade, utspritt på olika databaser. Allt från integrering av data, till 

nyttjandet av data i olika institutionella system, skapar till slut ett oläsbart spindelnät 

av program, som kommunicerar med datakällorna för uthämtning av data. Vilket 

belastar datakällorna, bidrar med säkerhetsproblematik och ger en svårförstådd 

arkitektur. Dessutom så ligger den stora problematiken i de höga kopplingar som 

skapas. Vilket kan exemplifieras med följande realistiska analogi: 

 

Om vi föreställer oss en administrationspanel som ämnar hantera studenter vid 

namnet A. En annan applikation som ämnar visa upp alla studenter på en 

institutionell hemsida vid namnet B.  Där varje applikation har en direktkontakt 

med datakällorna i som bidrar med all nödvändig information om studenterna. Om 

nu datakällan i fråga skulle ändras, jämkas eller byggas vidare på så skulle varje 

applikation behöva adaptera sig utefter de ändringar som skett. 

 

Det som egentligen krävs  att kommunikationen av datakällor och applikationer är 

segregerade av ett mellanlager. Där detta mellanlager spelar som mellanhand för att 
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kunna hämta och leverera data till alla applikationer som kräver data. Detta skulle i 

sin tur innebära att ifall en ändring sker i någon datakälla så behöver bara 

mellanlagret adaptera sig, snarare än alla de applikationer som hämtar in data.  

 

4.1.4 Institutionens avgränsningar 

För att vidare kunna förstå vad för tillämpningsområde projektarbetarna skulle 

behöva behålla sig till, så var det nödvändigt att förstå vad institutionen hade för 

avgränsningar. Till detta så arrangerades ett par möten med institutionen, där dessa 

avgränsningar bestämdes på förhand. 

 

Efter flitiga möten och diskussioner med företaget så kunde man fastställa att den 

framtida topologin väntas ha mindre behov för kallningar till diverse olika databaser. 

Istället så ämnas ett centraliserat lager implementeras, som hämtar data från TIM (se 

figur 12), för att sedan tillgodose alla applikationer med nödvändigt data. Detta lager 

skall vara en http-webbtjänst, som följer en REST standard för hämtning och 

jämkning av data i datakällorna. TIM, som är en LDAP datakatalog, förväntas i 

framtiden ta hand om all väsentlig data, som idag ligger utspritt i databaserna 

OMNIAEXT, KORG och OMNIA. 
 

Dessutom så fastställdes det att implementationen av webbtjänsten skulle göras med 

IBM’s integrationsverktyg vid namnet TDI (Tivoli Directory Integrator), med hjälp av 

programmeringsspråket JavaScript.   

4.2 Webbtjänsten: grundideer  

Genom observationen och samtal fick projektarbetarna inblick av följande: 

 Implementationen ämnas simplifiera Karolinska Institutets IT infrastruktur 

genom minskade kopplingar.  

 Implementationen ämnas vara en RESTfull webbtjänst utvecklad i IBM’s 

dataintegrationsverktyg TDI. 

 Webbtjänsten i fråga skall följa en REST standard, så att framtida 

institutionella applikationer också kan nyttja den för hämtning och jämkning 

av data. 

 
Detta avsnitt utgår från föregående specifikation , och försöker besvara på frågan:  

 

Hur kan en fristående webbtjänst skapas, som verkar som mellanhand mellan en 

webbapplikation och en befintlig databas? 

 

4.2.1 Webbtjänstens fundamentala komponenter 

Från REST’s perspektiv, så är en fullständig webbtjänst designat för att täcka 
webbapplikationens behov. I webben har varje resurs blivit given en unik 
identifierare, vilket också är känt som URI (Universal Resource Identifier). Den mest 
kända typen av URI idag är URL (uniform Resource Locator). [63] 
 
För att kunna skapa en RESTful webbtjänst, krävs det att vissa fundamentala 
komponenter finns implementerade: 
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 Identifiering av resurser 

 Design av URI mallar 

 Implementering av HTTP gränssnittet [63] 
 

4.2.1.1 Identifiering av resurser 

Det första steget i att designa en webbtjänst är att identifiera de resurser som 

webbservicen kommer exponera för användaren [63].  Detta görs genom att 

observera vilka data företaget behöver exponera för sina användare.  

 

Exempel på dataresurser som kan behöva exponeras: 

 Användare 

 Kurser 

4.2.1.2 Design av URI mallar 

När vi har identifierat resurserna som kommer att bestämma webbtjänstens 

funktionalitet, så är det dags att definiera identifierare för dessa resurser. Eftersom 

planen är att ha servicen på webben, är det gynnsamt att nyttja internets URI syntax 

för identifiering av dessa resurser. 

 

Exempel på dataresurser med formen på dess URI identifierare: 

 http(s)://<server-ip>:<port>/users 

 

4.2.1.3 Implementering av HTTP gränssnittet 

TDI underlättar skapandet av HTTP webbtjänsten markant och bidrar med en GUI 

för visuell konstruktion av webbtjänstens funktionalitet. Implementering av HTTP 

gränssnittet i TDI kommer därav göras genom att först definiera vilken IP och vilken 

port servern skall köras på. För att sedan kunna kommunicera med den aktiva 

webbtjänsten, kommer URL av följande form att användas: 

 

http://<server-ip>:<port>/ 

 

4.3 Webbtjänsten: resultat 

Webbtjänsten har som mål att verka som mellanhand mellan webbapplikationen 

KKAWEB och datakällan (TIM’s LDAP). Dessutom så har målet varit att 

implementera en REST standard för simplifiering av vidareutbyggnad samt 

jämnkning av systemet. Av denna anledning har arbetet delats in i två segment, 

designvy och säkerhetsvy, som är till syfte att simplifiera förståelsen av applikationen 

och dess bakomliggande arkitektur. 

 
Den implementerade webbtjänsten bidrar med en bättre 

kommunikation/relationstopologi för institutionen. Denna implementation minskar 

höga beroenden mellan databaser och minskar även på redundant data som skulle 

finnas utspritt mellan databaserna Omnia, OMNIAEXT samt KORG ifall dessa skulle 

varit i användning, vilket därav också bidrar med ett stabilare system. Webbtjänsten 

bidrar med att centralisera skrivningar och läsningar så att de sker direkt till TIM’s 

datakataloger, genom att alla skrivningar och läsningar görs av REST anrop till en 
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centraliserad HTTP webbtjänst. Webbtjänsten hämtar och skriver i sin tur data till 

TIM, som spelar som centralkälla för all nödvändig personaldata. (se figur 13) 

 
 

 
Figur 13 Implementerad kommunikationstopologi 

4.3.1 Identifiering och struktuering av data 

Designvyn ämnar åt att beskriva de implementativa steg som krävts i skapandet av 

webbtjänsten.  

4.3.1.1 Kartläggning av data 

För att kunna implementera en RESTful webbtjänst för in och uthämtning av data, 

var man tvungen att kunna kartlägga vad KKAWEB har för behov och vad för data 

som webbtjänsten bör stödja, för att uppfylla den funktionalitet som KKAWEB idag 

bidrar till. 

 

Till detta så ägnades en stor del av det initiala arbetet åt att förstå vad KKAWEB har 

för behov av data. Detta arbete genomfördes genom att studera den befintliga 

KKAWEB. Vad den hanterar för data och ifall denna data kan jämkas eller inte. 

Dessutom så sammanställdes vad för typer av REST anrop som varje dataattribut bör 

stödja för att kunna simulera KKAWEB funktionaliteter, genom den nya 

webbtjänsten. Utöver detta så karlagdes dataattributernas primärkällor, som kan i 

framtiden användas för eventuell datamigrering. Resultatet blev en tabell med all 

sammanställd data [se Bilaga 1]. 

4.3.1.2 Datastrukturering 

Med datainsamlingen som utgångspunkt var målet att strukturera upp datat enligt 

REST-standarden. Detta innebar att bedöma vad för typer av anrop som skulle 

behöva göras mot den framtida webbtjänsten, därefter skapa en URL struktur som 

simulerar dessa anrop.  

 

För att bedöma vad för anrop som webbtjänsten bör stödja så tittas tillbaka på den 

befintliga KKAWEBn. Nuvarande funktionalitet dikterar nödvändigt stöd för 

uthämtning av en eller alla enheter, samt en eller alla personer. Sammanställningen 

av anropstyper låg till grund för att jobba med resource naming, för att skapa en URI 

struktur som följer REST standarden [se Bilaga 2].  

 

Essentiellt, det visar sig att ett RESTfullt API till slut endast består utav en kollektion 

av URIer, HTTP kallningar kopplade till dessa URIer och någon form av 
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datarepresentering (XML eller JSON). Ett RESTfullt API profeterar mot att varje 

resurs i en service skall minst ha en URI som identifierar denne. Dessutom så är det 

bäst om URIn ordentligt beskriver resursen som är i fråga, så att det är förståeligt för 

den som kallar på resursen. Därav, så bör URI länkarna följa ett förutsägbart, 

hierarkiskt mönster för att förhöja begripligheten [64]. Därav, med syfte att följa 

REST APIn, har en hierarkisk struktur implementerats.    För att vidare ge en enklare 

visuell inblick av URI strukturen, skapades ett diagram (se figur 14). Denna struktur 

vissar möjliga operationer som kan göras på olika resurser. Detta kan exemplifieras 

med följande struktur: 

 

1. Uthämtning av en specifik person 

1.1. http(s)://{serverIP}:{port}/{servID}/persons/{KI_UID} 

2. Uthämtning av personer kopplade till en enhet/organisation 

2.1. http(s)://{serverIP}:{port}/{servID}/units/{orgID}/persons 

3. Uthämtning av en specifik person kopplat till en enhet 

3.1. http(s)://{serverIP}:{port}/{servID}/units/{orgID}/persons/{KI_UID} 

 

 
Figur 14 Resource Naming, trädstruktur 

 
 

4.3.2 Design av webbtjänsten 

4.3.2.1 Programmets flöde 
Varje typ av dataflöde är implementerat som en IBM Tivoli Directory Integrator 

AssemblyLine, som också förkortas ner till ’AL’. AL är ordnade listor av komponenter 

som formar en enkel, kontinuerlig länk från input källor till slutmålet.  

 

En bra start för integrationsprojekt är att skapa ett diagram över problemet som finns 

till hands. Efter identifiering och kartläggning av data, var målet att skapa en 

grundläggande programarkitektur för webbtjänsten.  Programarkitekturen var menat 

att uppfylla ett visst antal funktionella och icke funktionella krav: 

 

1. SOC (Separation of Concerns) / SRP (Single Responsibility Principle): Vi 

ville sträva efter att ha små och separata komponenter/delar som utför 

specifika uppgifter och sedan koppla ihop dessa mindre komponenter för att 

succesivt bygga upp logiken. Det underlättar både felsökning och underhåll. 

 



41 
 

2. Standardisering: I möjligaste mån ville vi använda oss av funktionalitet som 

redan finns färdig i ITDI, istället för att bygga den själv. För funktionalitet 

som inte finns färdig är istället strävan att bygga de komponenterna så 

generella som möjligt, utan att kompromissa med SOC/SRP. 

 

3. Säkerhet (Authenticate & Authorize): För att komma åt webtjänsten så måste 

man vara autentiserad och ha rätt att komma åt data som efterfrågas. 

Exempelvis ville vi kunna godkänna att en applikationsom använder 

webtjänsten ska kunna läsa ut användarnamn och personnummer för en 

person, medan en annan applikation som använder samma tjänst bara har 

rätt att läsa ut personernas för- och efternamn. 

 

4. Utbyggnadsbar: Målet är att denna webtjänsten ska bli grunden för ”The 

WebService” – dvs att vi kan bygga ut den med funktionalitet som idag finns 

spridd över flera tidigare webbtjänster och med tiden bara behöva ha en. 

Därför bör det finnas en tanke bakom hur man framöver ska kunna bygga ut 

tjänsten så att mer data kan presenteras. 

 

5. ”KISS”! (Undvika ”Over Engineering”): Det är bättre att bygga något enkelt 

som funkar och som är lätt att ändra på, än att bygga något komplext som 

försöker ta hänsyn till alla framtida behov som kan tänkas dyka upp. Detta är 

en av de viktigaste punkterna och det är bättre att kompromissa med någon 

av de föregående än med denna. 

Med de ovannämnda kraven i omtanke, konstruerades ett AL-flödesdiagram som 

skall syfta till att ge en rudimentär förståelse för programmets flöde (se figur 15). 

Diagrammet ämnar åt att beskriva hur ProcessRequest Aln står till grund för att hela 

programexekvering sker enligt standard. 

 

Figur 15 Flödesdiagram av main assemblyline 
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Exekveringen initierats med att ett http-anrop som skickas från en applikation. 

Anropet kommer instantiera grundmetoden i TDI, som hämtar ut olika relevanta 

attribut som kommer användas i de separata AL. Den första AL som hanterar 

attributen är ”Authentication”, som ser till att identifiera användaren. Efter att 

användaren är identifierad kommer denna begära att utföra en operation mot någon 

resurs i datakällan. ”Authorize” kommer därav hantera denna begäran genom att 

neka eller bevilja användaren, beroende på API-nyckeln som denne skickat in. Om 

användaren givit en lämplig nyckel fortsätter programmet till ”URI Parser” som ska 

tolka URIn som har angivits, och utifrån denna skicka vilken resurs som 

efterfrågades samt operationen.  Resursen kommer packas in och hämtas i ”Data 

controller”  efter att AL granskat om denna operation går att utföra på resursen. 

Slutskedet är en leverans med ”Delivery” AL i form att ett JSON objekt, som kommer 

att hämtas av applikationen som gjorde anropet. Nedan listas även de assemblyline 

som implementerats i webbtjänsten, för att förtydliga vissa instruktioner som de 

olika AL utför under exekvering.  

 
ProcessRequest Main assemblyline för hantering av webbtjänstens alla underliggande 

komponenter samt dataflöde. 
Authenticate Anropas av RequestProcessor. Autentiserar användaren genom att 

validera Användarnamn och Lösenord mot CAS. Om autentisering 
lyckas så skickas true. 

Authorize Anropas av RequestProcessor. Auktoriserar valet av URI + HTTP 
Metod genom att kolla mot den API nyckel som angavs. Om 

auktorisering lyckas så skickas true 
URI Parser Anropas av RequestProcessor. Har som arbete att tolka URI’n som 

angavs av anroparen av webbtjänsten. Samt att ta ut alla väsentliga 
komponenter som är nödvändiga för en lyckad datahämtning / 

ändring 
Data Controller Anropas av RequestProcessor. Har som arbete att kontakta datakällan 

för hämtning, uppdatering, tilläggning eller borttagning av data.  
 
 

4.3.2.2 Systemsekvensdiagram RequestProcessor (SSD) 

Systemsekvensdiagrammet ger en rudimentär bild på hur grundprogramflödet 
kommer att se ut. Denna SSD exekveras när en korrekt kallning görs mot 
webbtjänsten. (se figur 16) 
 

 
Figur 96 Systemsekvensdiagram på huvud programflöde 

 
Systemsekvensdiagrammet ger läsaren enövergriplig bild av programflödet för 

webtjänsten. Det kan ses att vyn tar emot ett anrop från en extern användare av 
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webbtjänsten. Därefter så authentiserar den användaren för att försäkra sig om att 

anroparen är berättigad. Därefter så auktoriseras anropet genom att använda sig av 

en API nyckel. Ifall användaren är berättigad att utföra anropet så tolkas URL’n och 

skickas sedan vidare för uthämtning av data.  

 

4.3.3 Säkerhet 

Detta kapitel är till för att beskriva vilka säkerhetsaspekter som har implementerats i 

produkten. En beskrivning av säkerhetsmetoden kommer med en inledning, för att 

sedan på att detaljerat och enkelt sätt förklara hur problemen har lösts. 

4.3.3.1 Autentisering 

Autentisering är processen där man identifierar en användare för att verifiera att 

denne verkligen är han eller hon  som denne utsäger sig för att vara. Detta görs 

genom att användaren anger ett lösenord och ett användarnamn, som ska kollas mot 

en databas att de överensstämmer. När användaren har loggat in, får denna komma 

åt vissa resurser eller hemsidor. [55] 

 

Lösningen som implementeras använder ett schema i HTTP som heter Basic Auth. 

Lösenordet och användarnamnet separeras med ett kolon och skickas i en HTTP-

header. Innan allt skickas så kodas det om till base64 [56]. Skickar man med 

Aladdin:OpenSesame så kommer det se ut enligt följande: 

 

 

4.3.3.2 Auktorisering 

Inloggade användare ska inte ha behörigheter för alla tillgängliga operationer. Vissa 

inloggade användare ska bara få läsa data, andra ska även få att manipulera data och 

en superadmin ska få exekvera alla operationer. Att skilja mellan vilka behörigheter 

olika användare har kallas auktorisering. [57] 

 

När en användare begär att utföra en operation, skickas en API-nyckel från 

applikationen. Denna nyckel kommer att i ett RegEx-pattern matcha URI som 

användaren får komma åt. Eftersom det är applikationen som skickar med API-

nyckeln, behöver inte användaren komma ihåg nyckeln och det resulterar i att 

nyckelns längd inte måste tas till hänsyn för användaren.  

 

Med hjälp av GUID skapas dessa API-nycklar, som består av en sekvens av tecken. En 

GUID  skapar en unik sekvens som består av 32 tecken, så den minsta API-nyckeln är 

på 32 tecken. Anledningen till att man använde GUID är för att risken för att samma 

sekvens uppkommer är liten samt att det går att skapa många nycklar. [58] 

 

API nyckeln kan skickas i URL, eller som det gjordes för lösenordet och 

användarnamnet, i en header då. Efter  att man  har haft diskussioner och sökte runt 

i olika forum, kom man fram till att det är lämpligast att lägga API-nyckeln i header. 

Exempel på applikationer är ”Ladok” och ”PingPong” som hanterar studenter. [59] 

Följande två URI:er beskriver vad som är en bra karaktär. 
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POTS  http://www.example.com/students 

POTS  http://www.example.com/students/studentID 

 

Den första listar alla studenter och den andra listar en specifik student. Exempel på 

dålig URI är om vi istället för studenter hade “people”. Vad innefattar “people”, man 

vet inte om de är studenter eller anställda? Lägg märke till att substantiv används och 

att de alltid börjar med små bokstäver.  

 

I den andra URI:en listas en student, så man kan få för sig att det skulle ha varit 

“student” istället för “students”. Enligt REST-standarden så ska alltid vara i 

pluralform, även om det bara omfattar en resurs. [60] 

 

4.3.3.3 Datavalidering 

Själva valideringen har man löst genom att tillämpa RegExp. Evalueringen sker 

genom att en URL kommer matcha ett RegExp mönster, och därefter resultera i ett 

svar. Evalueringen hanterar också fall där det inte uppstår någon matchning och 

skickar ett lämpligt statusmeddelande [61]. Dessa patterns har satts i en lista och 

illustreras [se Bilaga 2] 

 

4.3.3.4 Kryptering 

Kryptering är en säkerhetsåtgärd för att hindra obehöriga personer att läsa känslig 

data genom att göra det oläsbart utan en nyckel.  Kryptering finns i olika varianter 

och metoder. Kryptering sker i skedet när data skickas mellan klient och servern samt 

kryptering av lösenord och användarnamn i base-64. Allt i HTTP-body kommer vara 

helt exponerat.  

 

HTTPS (HTTP over TLS) är det protkoll för kryptering som har implementerats när 

meddelanden skickas mellan klienten och servern. Den skyddar också från ”man-in-

middle attacks”. Krypteringen som sker här kan vara av typen Transport Layer 

Security TLS eller Secure sockets Layer SSL. [62] 
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5 Analys av datarepresentation 

Frågeställningen som disponerades för denna analysdel var följande: 

 

Hur kan personaldata representeras i en webbapplikation på ett användarvänligt 

sätt genom att använda Groovy & Grails? 

 

Följande analys kommer att ansättas i syfte att besvara den ovannämnda 

frågeställningen. Analysen kommer huvudsakligen att presentera observationer som 

gjorts på företaget och hur dessa observationer varit en grund för att hitta möjliga 

lösningsförslag på implementationer. Dessutom så kommer en kort 

resultatsammanställning ske i slutet, där det berättas hur frågeställningen har 

besvarats. 

 

5.1 Datarepresentation: Inledande observationer och beslut 

När en tillbakablick gavs på den administratörspanel som redan var implementerad, 

kunde problematiken kartläggas. Administratörspanelen var byggd i Java EE och 

visade sig ha stora ändringsbehov i sin implementerade logik, samt behov av en 

förnyelse av designen.  

 

I grund så var skapandet av den nya administratörspanelen ämnat åt att nytta den 

redan utvecklade webbtjänsten. Detta genom att därav bortse från nästlade 

Hibernate kallningar till multipla databaser, och istället fokusera in sig på att kalla en 

webbtjänst, som sköter hämtandet av all nödvändig data åt administratörspanelen. 

Detta med syfte att minska administratörspanelens innehavande logik, samt för att 

underlätta utbyggnad. Realiseringen av webbtjänsten visade sig vara en 

testapplikation, för att kunna implementativt visa hur webbtjänsten och den lösare 

kopplingen fungerar för att hantera, hämta och presentera data på ett 

användarvänligt sätt.  

 

För att tillgodose den befintliga applikationen med det data som krävs för att uppfylla 

den gamla administrationspanelens behov, visade det sig behövas oerhört mycket 

logik. Ett enkelt anrop att hämta alla anställda behövde inneha oerhört många 

nästlade anrop till databaser, XML strukturering av det inhämtade data och visuell 

formatering för att visa data. Dessa komplikationer ledde till att applikationen hade 

ytterst svaga möjligheter för utbyggnad och jämkning, på grund av höga kopplingar 

och helt enkelt för mycket logik att hantera. Visionen genom denna observation blev 

då att skapa en administrationspanel som uppfyllde likvärdig funktionalitet, genom 

att fortfarande bibehålla möjligheten för utbyggnad, jämkning samt underhållning. 

En administrationspanel som inte behöver anropa flertalet databaser för att 

tillgodose applikationen med dess databehov.  
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5.1.1 Institutionens avgränsningar 

För att vidare kunna förstå vad för tillämpningsområde projektarbetarna skulle 

behöva behålla sig till,  var det nödvändigt att förstå vad institutionen hade för 

avgränsningar. Till detta så arrangerades ett par möten med institutionen, där dessa 

avgränsningar bestämdes på förhand. 

 

 Efter möten med utvecklare och institutionella huvudmän, fastställdes att 

implementationen av det nya webbapplikationen skulle göras utefter den struktur 

som dagens administrationspanel har. Det vill säga att hemsidans första vy visar en 

lista på enheter (se figur 17), efter selektion av en specifik enhet så visas personer 

som är kopplade till enheten, och selektion av en specifik person ger administratören 

möjligheten att ändra på dess personaldata. 

 

Dessutom så fastställdes det att implementationen av webbapplikationen skulle göras 

på språket Groovy med webbramverket Grails. Groovy & Grails skulle kunna 

underlätta implementationen genom att minska behovet för underliggande logik för 

enklare utbyggnad och underhållning av systemet.   

 

 
Figur 17 Grundläggande flöde på administrationspanelen 

 

5.2 Datarepresentation: grundideer 

Genom observationen och samtal fick projektarbetarna inblick av följande: 

 Implementationen ämnas simplifiera administrationspanelens logik 

 Implementationens vyer skall följa en strikt standard: från en lista på enheter, 

till en lista på personer, till en specifik person 

 Implementationen ämnas utnyttja den implementerade webbtjänsten 

 Implementationen skall göras i Groovy & Grails 

 

Analysdelen av detta avsnittet utgår från observationer ovan, och försöker besvara på 

frågan:  

 

Hur kan personaldata representeras i en webbapplikation på ett användarvänligt 

sätt genom att använda Groovy & Grails? 

 

För att kunna attackera denna frågan från alla möjliga vinklar och besvara den på 

bästa möjliga sätt, så delas frågeställningen upp i mindre frågor: 

1. Vad definierar användarvänlighet? 

2. Hur uppnås en representation av personaldata som följer aktuella 

designnormer? 

3. Vad för möjligheter & avgränsningar finns med Groovy & Grails? 
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Analysen som följer nedan kommer att försöka besvara på alla dessa underfrågor. 

Planen är att projektarbetarna genom besvarandet av underfrågorna, kan komma till 

ett definitivt svar på själva frågeställningen. 

 

5.2.1 Vad definierar användarvänlighet? 

Användarvänliga webbgränssnitt kan definieras på olika sätt av olika personer. Vissa 

kan tycka att ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställning skall vara 

komponenter som präglar en design [51], vissa kan tycka att interaktionsmöjligheter 

och andra komponenter är mer viktiga. För att besvara frågan så kommer vi utgå från 

ett par litteraturstudier gällande användarvänlighet, och presentera deras synpunkter 

på vad som definierar ett användarvänligt gränssnitt. 

 

5.2.1.1 Användarvänlig design, Nielsen  

Nielsens definition av användarvänlig design består av följande komponenter [52]: 

 Lärbarhet (eng: learnability) 

Designen skall vara lätt att lära och förstå. Användaren skall kunna börja 

använda webbplatsen på en gång. 

 

 Effektiv (eng: efficiency) 

Webbplatsen skall vara lätt att använda. Uppgifter skall kunna utföras så lätt 

och snabbt som möjligt. 

 

 Lätt att minnas (eng: memorability) 

Designen skall vara lätt komma ihåg. Det ska vara lätt att minnas hur 

webbplatsen fungerar. 

 

 Felmeddelande (eng: errors) 

Webbplatsen ska kunna användas med så få felmeddelande som möjligt. Hur 

lätt kan felen åtgärdas bör också konstateras. 

 

 Tillfredsställelse (eng: satisfaction) 

Användaren ska uppleva webbplatsen som behaglig och lätt att använda. 

 

Nielsen har även utvecklat 10 riktlinjer för användargränssnitt (eng: Ten usability 

guidelines): 

 Använd en enkel och naturlig dialog 

 Tala användarens språk 

 Minimera användarens minnesbelastning 

 Var konsekvent 

 Ge feedback 

 Tillhandahåll tydligt markerande utgångar 

 Tillhandahåll genvägar 

 Ge bra felmeddelande 

 Förebygg fel 

 Tillhandahåll hjälp och dokumentation 
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5.2.1.2 Användarvänlig design  

Söderström menar att ett användarvänligt gränssnitt kräver tre sorters design [53]: 

  

”En sajt kräver tre sorters design” 

 

Detta skriver Södertörn och arbetar fram en modell som utgår från tre typer av 

design. Modellen visar att en webbplats innehåller tre samverkande 

designkomponenter med olika värdesättningar. Webbutvecklarna arbetar med en 

webbproduktion och genomgår en utveckling där den fylls med ett innehåll (se figur 

18). Arbetet med att ta fram ett gränssnitt för en webbplats kallas för 

informationsarkitektur. 

 

 
Figur 18 Tre sorters design. (Söderström, 2001) 

 
Samma modell används för att förklara hur en användares upplevelse av 

webbgränssnittet styr dennes vilja, val och känsla. Tre viktiga aspekter gör en 

webbplats användarvänlig, menar Söderström.  

 

”Det första besökaren ser är den grafiska designen. Om formen tar för lång tid 

att ladda ner, eller inte väcker förtroende, finns det en risk att hon raskt går 

någon annanstans - kanske med en lätt suck. Är hon kvar, vill hon hitta vad 

hon kom dit för. Går inte det ger hon upp efter en stund - kanske med en rätt 

irriterad fnysning. Om besökaren hittar det hon var ute efter, vill hon köpa det, 

ladda ner det, svara på det. Om det inte går blir hon säkert rejält frustrerad 

och förbannad. Hon vet att det hon vill ha tag i finns där - men det går inte att  

få tag på. (se figur 19)  
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Figur 19 Besökarens valmöjligheter (Söderström, 2001) 

 
 

5.2.2 Hur uppnås en design som följer aktuella normer? 

Utifrån det som konstaterats från föregående sektion, så finns det ett visst antal 

designnormer som man bör ha i baktanken vid implementering av 

webbapplikationen: 

 

 Lärbarhet, Enkel att minnas, Bör tala användarens språk 

Designen bör vara enkel att förstå. Eftersom målgruppen för webbapplikationen är 

institutionella personaladministratörer, skall applikationen vara designat för att 

passa målgruppen. Dessutom så kan det vara av nytta för lärbarheten att den i stora 

drag följer den föregående administrationspanelens struktur. I så fall är det enkelt att 

lära in sig något som redan är familjärt, vilket i sin tur även kommer göra 

gränssnittet enkel att minnas. 

 

 Tillfredsställande design 

Designen bör vara behaglig att använda för administratören. Detta kan 

implementeras genom att ha en tillfredsställande design med en tydlig struktur, som 

attraherar användarna.  

 

 Bör ha en gedigen interaktionsdesign, felhantering 

Administratören skall kunna utföra de uppgifter som Institutionen tillåter på ett 

enkelt och tidseffektivt sätt genom webbapplikationen. Vyer skall vara strukturerade 

för  simpel navigeringsförmåga och bra stöd bör finnas för felhantering.  

 

5.2.3 Vad för möjligheter & avgränsningar finns med Groovy & Grails? 

När behoven och avgränsningarna har kartlagts som en process att kunna besvara 

frågeställningen, så kan arbetet börja silas ner till vad som är implementerbart och 

hur. Utifrån de kunskaper som projektarbetarna har inom Groovy & Grails 

plattformen, så kan följande lösningsförslag för e webbapplikation användas. 
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5.2.3.1 Good old coding 

Eftersom Grails ramverket är byggt på Java EE och dess JVM (Java Virtual Machine), 

skulle man rent praktiskt kunna implementera ett webbgränssnitt utan att behöva 

använda sig utav Grails inbyggda funktionaliteter. Det enda som skulle skilja sig är 

programmeringssyntaxen, som i detta fallet är Groovy Syntax. I detta fall skulle man 

kunna använda sig utav en programarkitektur såsom MVC och egenhändigt bygga 

upp vyer för presentation, logik för datahantering och kommunikationsklasser för 

kommunikation med webbtjänsten.   

 

Denna lösning kan till en början kännas lockande eftersom man får följande fördelar: 

1. Full kontroll över programflödet 

2. Möjlighet till skräddarsydda lösningar som passar Institutionens krav 

 

5.2.3.2 Dynamic Scaffolding 

Scaffolding i Grails är en populär funktionalitet, där programmerare kan enkelt skapa 

fungerande komponenter av ett system för att hantera datamanipulering. Kod för att 

skapa, läsa, uppdatera och ta bort operationer (CRUD - Create, Remove, Update, 

Delete) kan bli genererade för en specifik tabell av data [67]. Allt från vyer för 

representation av data med interaktiva fält till bakomliggande logik implementeras 

automatiskt med Grails.  

 

Scaffolding kan liknas med vad som används för att bygga hus och andra byggnader. 

Konceptet är att bygga temporära strukturer som kommer hjälpa teamet att bygga 

den riktiga strukturen för byggnaden [67]. Dynamisk scaffolding skiljer sig från static 

scaffolding genom att det inte finns något behov alls för Grails att generera 

kodstrukturer.  

 

Dynamic Scaffolding har följande fördelar: 

1. Enkel skapande av vyer som implementerar CRUD operationer 

2. Programmerare kan få en väldokumenterad och stadig grund att bygga upp 

webbgränssnittet på. 

3. Programmerare använder sig utav Grails inbyggda funktionalitet vilket har 

support, dokumentation och stöd vid kommande Grailsversioner. Ett stort 

bonus som inte går att få genom hårdkodade lösningar. 

 

5.2.3.3 Static Scaffolding 

Statisk scaffolding är i grund helt lik dynamisk scaffolding och har samma fördelar. 

Skiljelinjen dras då vi börjar titta på vilken scaffoldingmetod är mest personifierbar, 

dynamisk scaffolding går inte att ändras efter att den skapats. Medan statisk 

scaffolding ger programmerarna möjligheten att påverka, bygga ut och jämka koden 

för att kunna uppfylla alla funktionella och icke-funktionella krav. 

 

Fördelar med statisk scaffolding: 

1. Innehar all funktionalitet och fördelar från dynamisk scaffolding 

2. Går att modifiera och byggas på med ytterligare funktionaliteter. 

 



51 
 

Efter möten med utvecklare och institutionella huvudmän, fastställdes det att static 

scaffolding bör nyttjas för implementationen. Tack vare de präglade fördelarna med 

att ha inbyggd funktionalitet och möjlighet till simplifierad logik, så gick alla 

kollektivt med på static scaffolding som lösningsmetodik för webbgränssnittet.  

 

5.3 Datarepresentation: resultat 

I denna sektion tas de grundläggande ståndpunkter upp som har implementerats för 

webbapplikationen. Här tydliggörs en funktionell vy som visar applikationen under 

aktion, en designvy som beskriver arkitekturen av applikationen, och en säkerhetsvy 

som beskriver ett antal icke-funktionella krav som implementerats. 

 

5.3.1 Design vy 

Den funktionella vyn ämnas åt att belysa viktiga funktionella användarmöjligheter 

som personaladministratörer har tillgång till, genom den implementerade REST-

webbtjänsten samt webbapplikationen.  Den funktionella vyn ämnar sig mest åt att 

belysa den visuella  Grails applikationen, som byggts som en ny webbapplikation. 

Den funktionella vyn kommunicerar i sin tur med webbtjänsten, som är 

implementerad i ITDI för att hämta/uppdatera personaldata från LDAP 

databaskatalogerna. De funktionella vyer som presenteras i denna sektion är vyer för 

att presentera och uppdatera uppgifter för en person som administratören sökt fram 

genom ITDI webbtjänsten. 

 

5.3.1.1 Vy för presentation av enheter 

Denna vy (se figur 20) ger oss en initial inblick i applikationens utseende och dess 

struktur. Vi använder oss utav ett tema som är familjärt till IT administratörer på 

Karolinska Institutet vilket bidrar med en förenklar lärbarhet, och temat börjar med 

att tala användarens språk. 

 

I bilden kan det ses en lista med enheter som ligger under Karolinska Institutet. 

Dessa enheter är hierarkiskt indelade i grupper och undergrupper. Vilket kan visuellt 

visas genom att presentera alla enheter i en trädstruktur, detta bidrar med 

tillfredsställande design för administratören. 
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Figur 20 Visuell representering av Karolinska Institutets Organisationer  

 

5.3.1.2 Vy för presentation av personer kopplade till enheter 

I bilden (se figur 21) kan det ses en lista med personer som är anknutna till en 

specifik organisation på Karolinska Institutet. Varje person har sin egna hyperlänk, 

för att enkelt kunna öppna upp en vy med specifik data för denne. Utöver detta så 

följs simplicitetsrådet, att inte ha allt för mycket onödigt på en plats.  

 

 
Figur 21 Visuell representering av anknutna personer 

  

5.3.1.3 Vy för presentation av persondata 

I denna bild (se figur 22) kan det ses en lista med data på en specifik person. Vi 

bidrar med en uppdateringsknapp för att kunna ändra på datat som finns listat. 

Utöver detta så följs simplicitetsrådet, att inte ha allt för mycket onödigt på en plats.  
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Figur 22 Visuell representering av en person 

 

5.3.1.4 Vy för ändring av persondata 

I denna sista bild (se figur 23) kan det ses en ändringsbar lista med data på en 

specifik person. Vi bidrar med en slutför knapp för att kunna ändra på data som finns 

listat. Utöver detta så följs simplicitetsrådet, att inte ha allt för mycket onödigt på en 

plats.  

 

 
Figur 23 Visuell representering av en ändringsvy för personaldata 

 

5.3.2 Dynamisk komponentdesign 

Designvyn ämnar ta upp de arkitekturella designer och flödesdiagram som skapades 

för att implementera webbapplikationen, funktionalitet.  

 
Förutom webbgränssnittets design så hade denna applikation en brett ändamål: att 

implementera TDI webbtjänst för in och uthämtning av data. Allt i syfte att kunna 

uppnå en lösare koppling på Karolinska Institutets kommunikationstopologi mellan 

databaser och system. Till detta så skapades ett webbgränssnitt med initiala 

funktionen att hämta ut data på personer baserat på organisatoriska tillhörigheter. 
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Samt att kunna uppdatera informationen på en person och skriva tillbaka till 

datakatalogerna genom webbtjänsten. 

 

5.3.2.1 Flödesschema för uthämtning av enhetsdata 

Flödesschemat (se figur 24)  visar hur programflödet för uthämtning av enhetsdata 

ser ut. Vi ser genom detta flöde att det första som händer efter inloggningen är ett 

REST-anrop till webbtjänsten för uthämtning av enhetsspecifik data. Detta 

transporteras som ett JSON objekt tillbaka till controllern där Hibernate sessionen 

fylls med data, därefter så dirigeras den inloggade till en vy för att visa upp enheterna.  

 
Figur 24 Flödesschema för uthämtning av enheter 

 

5.3.2.2 Flödesschema för uthämtning av persondata 

Då implementationen av hela programmet följer en god MVC struktur så kan 

utbyggnad av nya funktionaliteter underlättas oerhört mycket. Detta kan också 

visuellt ses på flödesschemat (se figur 25) som följer nästan ett likvärdigt flöde för 

uthämtning av data utan att behöva påverka andra kodsegment. 

 

 
Figur 25 Flödesschema för uthämtning av personer 
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5.3.2.3 Flödesschema för ändring av persondata 

Flödesschemat (se figur 26) visar ett fullständigt schema på hur en kallning 
görs mot webbtjänsten för uppdatering av personaldata. 

 
Figur 26 Flödesschema för uppdatering av personaldata 

    

5.3.3 Säkerhetsvy 

Denna sektion är till för att beskriva vilka säkerhetsaspekter som har implementerats 

i produkten. En beskrivning av säkerhetsmetoden kommer inledas med, för att sedan 

detaljerat och enkelt förklara hur problemen har lösts. 

5.3.3.1 Validering 

Datavalidering är att konfirmera all inskriven data till att vara korrekt inskrivna för 

deras förväntade datatyper [54]. 

 

Genom användningen av Grails inbyggda scaffoldingfunktionalitet så kan vi även 

implementera validering av inskriven data. Genom att använda contraints (se figur 

27) inom denna scaffolding kan krav på inskriven data anges, som sedan automatiskt 

kommer validera det inskrivna data. 

 

 
Figur 27 Illustration av datavalidering (Grails.org) 

5.3.3.2 Auktorisering 

Inloggade användare ska inte ha behörigheter för alla tillgängliga operationer. Vissa 

inloggade användare ska bara få läsa data, andra ska även få att manipulera data och 

en superadmin ska få exekvera alla operationer. Att skilja mellan vilka behörigheter 

olika användare har kallas auktorisering [68]. 
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I webbapplikationen fall så skiljs detta genom att begränsa url åtkomst för obehöriga 

användare av administrationspanelen. Då Grails är byggd på Java EE som grund, 

finns goda möjligheter för auktorisering.  

 

Java EE är uppbyggt på komponenter som är distribuerade i olika containrar. Dessa 

containrar kombineras för att bygga upp en enterpriseapplikation med flera lager.  

Java EE Security är en sådan container som implementerar auktoritetsmöjligheter 

[4].  
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6 Avslutande Reflektioner 

De här ämnar ta upp egna tankar och reflektioner kring projektets resultat. Vad 

projektet har bidragit med för Institutionen, samt frågor som kan tänkas hanteras i 

framtida arbeten. 

 

6.1 Diskussion kring resultatet 

Tjänsten som skulle skapas i projektet fullgjordes helt och hållet. Både fas ett med 

webbtjänsten och fas två med webbapplikationen implementerades och sattes i 

testmiljö. Projektet avslutades med en större demonstration framför institutionella 

huvudmän, som kommer jobba med systemet i framtiden. Däri kunde frågor ställas 

gällande det implementerade systemet. Projektarbetarna anser att båda faserna 

löstes på ett bra sätt och med hänsyn till just det Institutet begärde. Lösare 

kopplingar finns nu och ett användarvänligt webbgrässnitt anpassat till både 

utvecklare och personal.  

 

Det som Institutet vinner på det nya systemet är att driftkostnaderna minskar samt 

underlättning av systemhantering. Ännu en fördel med systemet är att underhållet 

samt att bygga till fler funktioner underlättas på grund av att själva kallningen är 

centraliserad till webbtjänsten. Designarkitekturen av webbapplikationen följer MVC 

mönstret, för att inge stabilitet och separera arbetet mellan fronten och backen.  

 

Nackdelen som vi hittade med systemet är att mycket är skapat dynamiskt, och man 

måste sätta sig in i systemet för att ändra mindre saker. För detta finns mycket 

dokumentation, men det beror från person till person hur mycket man vill ska vara 

dynamiskt och hur mycket man vill ska vara hårdkodat. I princip är större delar av 

systemet dynamiskt både i TDI och i Grails. Fördelen med detta är att man enkelt kan 

lägga till nya funktioner och ändra variabler, utan att oroa sig för att det ska påverka 

andra delar av koden. Fler nackdelar är att systemet inte har någon form av inlogging 

för webbgränsnittet, samt att loggning av händelser saknas. Detta har inte 

implementerats för att det var utanför själva scopet av projektet.  

 

Arbetssättet var att alltid använda ny teknik och nya versioner av Grails och TDI för 

att ta med de allra senaste funktionerna. Både vi som exjobbare och utvecklarna har 

lärt oss mycket av varandra. Man har lärt sig hur man jobbar i team och jobbar agilt 

efter kundens behov. TDI och Grails är något som ingen av oss har tidigare jobbat 

med. Utvecklarna lärde sig mer om deras system genom projektarbetarnas 

framtagande och resultat. 

 

Teamledaren hade några önskemål om ytterligare funktionalitet som skulle 

implementerats. Detta gjordes i form av en ny userstory. Funktioner som 

implementerades var bland annat design av sökfält och trädstruktur av lista över 

enheter (se figur 21). Ytterligare ett önskemål var att implementera 

internationalisering. Detta implementerades dynamiskt, där systemet stödjer 

engelska, svenska, tyska bland andra språk.  
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6.2 Diskussion kring arbetsmetodiken 

De metoder som har använts i projektarbetet var en implementativa och genom 

iterativt arbete gav stor garanti för hög kvalitet. Genom uppdelning av arbetet kunde 

en försiktig och tydlig utveckling ske, där varje implementerad byggsten bidrog till 

slutförandet av applikationen som var i fråga.  

 

Scrum med veckosprintar användes, där varje sprint delades upp i ett antal User 

Stories. Möten för datainsamling och uppdateringar i kravspecifikationer visade sig 

ha stor betydelse för applikationsdesignen. Detta eftersom att feedbacken använder 

för att förbättra applikationens funktionalitet, kvalitet och användarvänlighet. 

 

6.2.1 Vår metodologi 

Problemet som Karolinska Institutet hade med sitt system valdes att lösas med en 

webbtjänst och en webbapplikation. Denna webbtjänst skulle inte ersätta något 

system utan helt enkelt integreras i det redan befintliga. För att uppnå detta på ett 

effektivt sätt behövde man samla in data om hur deras system fungerar. Man 

behövde förstå systems brister och implementera en lösning som inte har samma.  

 
Därför är vår metodik, där vi granskade deras befinltiga system, väldigt gediget. Den 

möjliggör att man på ett enkelt sätt, efter att ha granskat systemet, kan integrera 

webbtjänsten. Man kan även med säkerhet säga att den hanterar all relevanta 

attribut, eftersom metoden även innebar att man gjorde en kartläggning av data.  

 

För att sedan säkerställa att lösningarna uppfyller intressenternas krav hade man 

även en summativ evalueringsmetod (se sektion 3.2.2.2), samt en intervju med 

utvecklarna på Institutionen. Detta för att styrka att vår lösning är vad intressenterna 

vill ha samt stämma av att utvecklingen av projektet går i rätt riktning.   

 

6.3 Effekten av projektets realisering 

Syftet med projektet var att underlätta administrering av personaldata både för 

utvecklarna och för de som administrerar. Vi anser att syftet av projektet har 

uppnåtts i och med två frågeställningar: 

  

Hur kan en fristående webbtjänst skapas, som verkar som mellanhand mellan en 

webbapplikation och en befintlig databas? 

 

Hur kan personaldata representeras i en webbapplikation på ett användarvänligt 

sätt genom att använda Groovy & Grails? 

 

Dessa har besvarats och står i grund för framtida utveckling, då man påvisat att ett 

system kan byggas på denna teknik och uppfylla kraven som ställdes. Den nuvarande 

effekten av realiseringen kan inte med säkerhet kartläggas ännu. De slutsatser som vi 

kan dra dock, är att produkten är lämplig lösning på problemet som fanns. Det som vi 

inte kan avgöra är hur stor effekt lösningen kommer ha eftersom den ännu inte satts i 
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drift. Vid vidare påbyggnad av systemet och när systemet kommer ut i 

produktionsmiljön, väntas den bidra med lösare kopplingar.  

6.4 Framtida arbete 

Institutionen ämnar att använda de implementerade komponenterna i framtiden för 

att eliminera de höga kopplingar som institutionens IT topologi har. Projektets 

realisering har varit ett första steg emot en mer tydlig och lätthanterligt IT 

infrastruktur.  

 

Genom framtida arbeten så ämnas den gamla administrationspanelen KKAWEB 

migreras över till den nya webbapplikationen, där all form av datakommunikation 

sker genom den implementerade webbtjänsten. Detta kommer ge företaget en 

väldokumenterad grund för vidareutveckling, jämkning och felhantering av systemet. 

För att kunna uppnå detta så väntas institutionella utvecklare avsätta tid för 

migrering av nödvändig personal och studentdata till de nya datakataloger, så att den 

implementerade webbtjänsten blir en central bärare på all data som behövs. 

 

Arbetet kan kompletteras och byggas ut genom ytterligare studier kring webbtjänster, 

arkitektur och datarepresentation. Institutionens arkitekturdokument kan arbetas 

vidare på, för att ge webbtjänsten och webbapplikationen en tydligare och mer 

övergripande dokumentation av de nya systemen. Vilket i framtiden kommer vara en 

källa för information för alla utvecklare på Institutionen.   

 

6.5 Etik 

För Karolinska Institutet, ett av världens ledande statliga medicinska universitet, är 

säkerhet och integritet av data en ytterst viktig faktor som påverkar utformandet av 

systemet. Det som hela tiden behöver kontrolleras är ifall eventuella hål kan spåras i 

det implementerade systemet, som kan utnyttjas av någon som inte är auktoriserad. 

Då uppgifter som behandlas av den nya plattformen och webbtjänsten är av ytterst 

känslig karaktär, behöver det implementeras mekanismer för att ta bort spårbarhet 

för härkomsten av det data som gäller för varje anställd eller anknuten person. 

 

Som ett resultat av processen med detta arbete behandlas en stor mängd 

institutionshemlig information, som måste hållas i den cirkel som innefattar 

projektgruppen och administratörer på institutionen. Därav sker all diskussion kring 

arkitekturell uppbyggnad, eventuella kryphål i implementationen och känslig, 

institutionshemlig information strikt inom denna grupp av auktoriserade människor. 

I fall att institutionshemlig information skulle läckas till icke auktoriserad personal, 

skulle detta leda till både etiska såsom juridiska konsekvenser. Etisk problematik i 

form av anställda och anknutna som inte längre känner sig trygga och riskfria med att 

låta Karolinska Institutet hantera deras persondata, samt juridiskt i form av att 

Institutet kan fällas för brott mot personuppgiftslagen vid eventuell förlust av data. 

Som beskrivet av följande källa:  

 

”För alla som hanterar och bearbetar personuppgifter är det viktigt att säkerställa att 

personuppgifterna skyddas på ett bra sätt. Enligt personuppgiftslagen ska den som är 

personuppgiftsansvarig vidta lämpliga tekniska och organisatoriska 
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säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna. Till tekniska åtgärder räknas 

saker som brandväggar, krypteringsfunktioner och anti-virus, medan organisatoriska 

åtgärder handlar om säkerhetsarbetets organisation och rutiner, instruktioner och 

policyer. ”[6] 

 

6.6 Hållbarhet 

Aspekter på hållbarhet analyseras utifrån social hållbarhet [7]. I anslutning till social 

hållbarhet, så är förhoppningen att detta projekt skall vara ett första steg i riktning 

mot en mycket bättre strukturerad arkitektur för datahantering av Karolinska 

Institutet anställda och anknutna. Om acceptans är ett faktum, finns också en vilja att 

implementationen och webbtjänsten blir en artefakt och en bas som Institutionen 

sedan skall kunna bygga vidare på och vidareutveckla. Högre användning av det 

implementerade systemet i framtiden bidrar med att effekten som utveckling haft på 

miljön minskas, och den sociala hållbarheten blir bättre.  
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