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Abstrakt 
Bygghemma.se är ett byggvaruhus på nätet som grundades 2006. De släppte sin nya plattform 19 

augusti 2009 och har sedan dess drivit hela sin utveckling tillsammans med Avensia. Deras publika 

webbsida är under utveckling och detta projekt har innefattat att skapa en webbapplikation som ger 

kunderna hos bygghemma.se möjlighet att söka och sprida inspiration kring deras produktsortiment. 

Tidigare erfarenhet av ASP.NET MVC medförde stort intresse för detta uppdrag. Att arbeta med 

denna teknik, samt andra tekniker som bland annat ADO.NET Entity Framework och JQuery har 

detta projekt resulterat i en modern webbapplikation där fokus på produkter har blivit mer anpassad 

och synlig. 

Nyckelord 

Bygghemma.se, Inspirationsdel, ASP.NET MVC 

Abstract 
Bygghemma.se is a DIY centre on the net basis in 2006. They released their new platform August 19, 

2009 and have since then run their entire development together with Avensia. Their public website is 

under development and this project has involved creating a web application that provides customers 

at bygghemma.se opportunity to seek and spread inspiration around their range of products. 

Previous experience of ASP.NET MVC resulted in great interest for this mission. Working with this 

technology, as well as other technologies like ADO.NET Entity Framework and JQuery this project 

has resulted in a modern web application where focus on products have become more friendly and 

visible. 

Keywords 
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Förord 
Detta examensarbete ingår som examination i det treåriga programmet Webbprogrammering på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. Arbetet har medfört att hitta bättre lösningar genom att använda sig av 

de förvärvade kunskapar som inskaffats under studietiden. 
Jag vill tacka Johan Uddh, bygghemma.se, för bra samarbete och vägledning genom hela projektet. 

Jag vill också ta chansen att tacka alla på webbprogrammeringsprogrammet för tre väldigt bra år med 

nyttig kunskap och nya erfarenheter. 

/ Kristoffer Lundberg 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Bygghemma.se är ett byggvaruhus på nätet som grundades 2006. De släppte sin nya plattform 19 

augusti 2009 och har sedan dess drivit hela sin utveckling tillsammans med Avensia. I och med den 

nya dynamiska plattformen som är utvecklad i ASP.NET MVC (ASP-dotnet MVC)1, kan 

bygghemma.se ge sig in i områden där de tidigare inte har haft fokus på. Tidigare har fokus legat på 

försäljning och på att öka produktsortimentet, men år 2010 ska bli året då bygghemma.se blir det 

naturliga valet för kunder både vad gäller försäljning och för dem som söker inspiration, inredning 

och ombyggnation. 

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att skapa en webbapplikation som ger kunderna hos bygghemma.se möjlighet 

att söka och sprida inspiration kring deras produktsortiment. Applikationen ska utvecklas i ASP-

dotnet MVC 2 och kommer senare att implementeras till bygghemma.se’s nuvarande plattform som 

en area. 

1.3 Mål 

Målet är att framställa en inspirationsdel där kunder ska kunna navigera mellan produkter, samt 

kunna kommentera och se relaterade medier genom taggningar på det specifika mediet. Projektet har 

delats upp i delmål som tagits till hänsyn under utvecklingens gång. 

1.3.1 Tagga media 

Som administratör/kund ska man kunna tagga media (i form av att klicka på en specifik del i mediet) 

med länkar och beskrivning till de produkter som finns med i mediet. Dessa taggade produkter ska 

även visas i form av en lista samt vara en utgångspunkt vid visning av relaterade medier. 

1.3.2 Administrera media 

Som administratör ska man kunna lägga till, granska och aktivera media som har lagts in av kunder så 

att de kan sökas fram och visas på en sida. 

                                                        

1   ASP-dotnet MVC - http://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET_MVC_Framework [10-05-18] 
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1.3.3 Kommentera media 

En viktig del vid e-handel är att användaren ska ha möjlighet att se tidigare kommentarer och 

recensioner över produkter han/hon är intresserade utav. Därför är ett av kraven att man som kund 

ska kunna kommentera media så att andra kan se vad man har för åsikt gentemot det specifika 

mediet. 

1.3.4 Visa relaterade medier 

Det är viktigt att användaren aldrig tappar den ”röda tråden” när de navigerar runt på webbsidan. 

Därför är ett av kraven att varje media ska visa relaterade medier som användaren kan navigera till. 

1.4 Verksamhetsbeskrivning 

Arbetet kommer att göras från grunden, men kommer att fungera som ett delprojekt till den 

nuvarande plattformen, där den senare ska implementeras.  

1.5 Avgränsningar 

Bygghemma.se är i pågående utvecklingsfas där de uppdaterar sin nuvarande plattform till ASP-

dotnet MVC 2. Då det redan finns anställda som arbetar med denna utveckling så har inget arbete 

lagts ner på detta. 

Viss funktionalitet som t.ex. sidvisning, filtrering av produkter och cachning finns redan för 

bygghemma.se och kan återanvändas i detta projekt, vilket medför att ingen tid kommer läggas ner 

på detta. 

En grafisk profil finns redan för bygghemma.se, vilket innebär att ingen fokus kommer att läggas på 

detta. Däremot så kommer detta projekt anpassas båda grafiskt och tekniskt så att en implementation 

blir enkel att genomföra. 
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2 Genomförande 

2.1 Metod 

2.1.1 Arbetssätt 

Inom varje projekt hos bygghemma.se så arbetar i regel minst två anställda med specifika 

arbetsuppgifter och ibland förekommer parprogrammering. Eftersom att webbsidan är under 

utveckling och att personal redan arbetar med detta, så arbetar endast en person med detta projekt. 

Det finns dock möjligheter att diskutera och få vägledning av handledare både hos bygghemma.se 

samt Linnéuniversitetet. 

Detta projekt inkluderar även dokumentation. En rimlig balans är att praktiska uppgifter tar upp 60 

procent och dokumentation tar upp 40 procent av examinationsarbetet. Därför kommer tre dagar i 

veckan avsättas hos bygghemma.se och två dagar i veckan kommer avsättas för dokumentation. 

2.1.2 Projektmodell 

När man ska genomföra ett stort och omfattande projekt så är det viktigt att man varje vecka har nya 

mål som ska genomföras. På bygghemma.se så arbetar man enligt SCRUM2-modellen, vilket är en 

metodik för systemutveckling. Detta innebär att man delar upp ett projekt i olika sprintar, 

delmoment, där varje sprint innehåller tidsuppskattade moment över vad som ska genomföras för 

pågående sprint. 

Detta projekt använder sig dock inte av denna modell, då detta projekt sker på distans samt att 

bygghemma.se är i en fas där de ska etablera sig och mycket tid går till detta. Däremot så kommer det 

schemaläggas tid för möte varje fredag där det kommer diskuteras hur arbetet har gått samt vad som 

är av högsta prioritet att göra. Med tanke på denna prioritet så kommer det sättas upp en lista av 

moment som ska göras.  

2.1.3 Tidsplanering 

För att arbetet skulle förlöpa på bästa sätt togs det fram en tidsplan som kortfattat beskrev hur 

arbetet skulle fördelas veckovis. Tanken med denna tidsplan var att få en mer överskådlig bild över 

hur arbetet skulle fördelas och därefter kunna uppskatta varje moment efter denna tidsplan. För att 

se tidsplan, se bilaga 1. 

                                                        

2   SCRUM - http://en.wikipedia.org/wiki/Scrum_(development) [10-05-18] 



 

	  

Kristoffer Lundberg 4 

2.1.4 Val av teknik 

De olika teknikerna som används blev ett naturligt val, då bygghemma.se arbetar med tydlig fokus på 

Microsoft-relaterad systemutveckling. 

2.1.4.1 ASP.NET MVC Framework 

ASP-dotnet MVC är en teknik som används för att skapa dynamiska webbsidor. Tekniken delar 

många funktioner med klassisk ASP.NET (ASP-dotnet)3 men skiljer sig dock dramatiskt på vissa 

punkter. ASP-dotnet MVC använder inte WebControls, Postback eller ViewState som alla har varit 

väldigt karakteristiska för klassisk ASP-dotnet, utan denna teknik bygger på designmönstret Model 

View Controller som innebär en separation i tre ansvarsområden Model, View och Controller. 

2.1.4.2 C# 

C# (C-sharp)4 är ett objektorienterat programmeringsspråk utvecklat för dotnetapplikationer. 

2.1.4.3 LINQ 

LINQ (Language Integrated Query)5 är en dotnet framework-komponent som tillhandahåller 

förfrågningsfunktionalitet för dotnetspråk med SQL (Structured Query Language)6-liknande syntax. 

2.1.4.4 ADO.NET Entity Framework 

ADO.NET Entity Framework (Entity framework)7 är en teknik för att konvertera data mellan 

inkompatibla typsystem mellan relationsdatabaser och objektorienterade programmeringsspråk. 

Entitity framework sammanfattar relationerna av data som finns i databasen och presenterar detta 

som en konceptuell modell i programmet Visual studio. 

2.1.4.5 SCRUM 

SCRUM är en metodik för systemutveckling, som används då man behöver uppskatta vad för 

moment som behöver göras inom ett projekt. Varje projekt delas upp i sprintar, delmoment, där 

varje sprint innehåller detaljerade ”sprint backlogs”, som kan beskrivas som en anslagstavla där varje 

”sprint backlog” är ett önskemål. Varje ”spring backlog” innehåller ännu mer detaljerade ”product 

backlogs”. Dessa kan liknas som ”post-it”-lappar som mer i detalj beskriver vad för moment som ska 

genomföras för respektive önskemål. 

                                                        

3   ASP-dotnet - http://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET [10-05-18] 

4   C-sharp - http://en.wikipedia.org/wiki/C_Sharp_(programming_language) [10-05-18] 

5   LINQ - http://en.wikipedia.org/wiki/Language_Integrated_Query [10-05-18] 

6   SQL - http://en.wikipedia.org/wiki/SQL [10-05-18] 

7   Entity Framework - http://en.wikipedia.org/wiki/ADO.NET_Entity_Framework [10-05-18] 
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2.1.4.6 Mercurial 

Mercurial är ett versionshanteringssystem skrivet i Python och C. Mercurial var ursprungligen menat 

att köras på Linux, men har portats till Windows, Mac OS X och många Unixliknande system. 

2.1.4.7 JavaScript 

JavaScript är ett objektorienterat skriptspråk som används för att manipulera DOM-struktur på 

webbsidan. JavaScript är inte bara begränsat att köras på klienten, utan kan även köras på servrar. 

2.1.4.8 2.1.4.9 CSS 

CSS (Cascading Style Sheets)8 är ett språk som beskriver presentationsstilen för ett strukturerat 

dokument. Tekniken används för att anpassa webbplatser med hänsyn till bland annat webbläsare, 

datortyp och skärmupplösning. 

2.1.4.9 2.1.4.10 XHTML 

XHTML (Extensible HyperText Markup Language)9 är ett märkspråk och en vidareutveckling av 

HTML (HyperText Markup Language)10 som används för att bygga och länka samman dokument på 

en webbsida. XHTML är till skillnad från HTML baserat på det mer striktare XML (Extensible 

Markup Language)11, som utvecklas av W3C. 

2.1.4.10 JQuery 

JQuery är ett snabbt lättvikts-JavaScriptbibliotek som förenklar HTML-, DOM- och CSS-

modifikation, händelsehantering, animering och AJAX (Asynchronous JavaScript and XML)12 för att 

snabba upp webbutvecklingen. 

2.1.5 Utvecklingsmetoder 

Bygghemma.se följer även SCRUM som utvecklingsmetod, vilket finns mer beskrivet ovan. 

Eftersom detta projekt inte följer denna metod så kommer detta projekt inte använda sig av någon 

speciell utvecklingsmetod slaviskt, utan en lista med moment, sorterade efter prioritet, kommer tas 

fram varje vecka som beskriver vad som ska göras. 

                                                        

8   CSS - http://en.wikipedia.org/wiki/Cascading_Style_Sheets [10-05-18] 

9   XHTML - http://en.wikipedia.org/wiki/XHTML [10-05-18] 

10  HTML - http://en.wikipedia.org/wiki/HTML [10-05-18] 

11  XML - http://en.wikipedia.org/wiki/XML [10-05-18] 

12  AJAX - http://en.wikipedia.org/wiki/Ajax_(programming) [10-05-18] 
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2.1.6 Målgruppsanalys 

Målgruppen är i största del kunder och partners hos bygghemma.se. Dessa målgrupper är oftast 

specialiserade inom byggbranschen och består oftast av personer med en medelålder mellan 30-50. 

Man kan därför inte ta för givet att de har stor kunskap inom IT, då deras huvudsysslor inte 

innefattar att sitta framför dator. 

 Eftersom bygghemma.se är ett byggvaruhus på nätet, så är det viktigt att webbsidan är strukturerad 

så att det är lätt för den ovana användaren att hitta det dem söker. Användare ska inte känna sig 

förvirrade, utan ska känna att de kan utföra dessa uppgifter på ett enkelt och smidigt sätt. 
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2.2 Metoddiskussion 

Här nedan diskuteras både för- och nackdelar med de olika metoderna som används. De metoder 

som tas upp är de som anses mest relevanta och mest betydelsefulla för projektet. 

2.2.1 ASP.NET MVC 

Bygghemma.se använder sig av ASP-dotnet MVC, så det var inget val att detta skulle användas i 

nuvarande projekt. I och med att denna teknik används så öppnar detta möjligheten att använda 

andra Microsoft-relaterade produkter, vilket är bra då de avlastar mycket arbete eftersom det finns en 

grund att utgå ifrån. 

Förutom andra produkter som avlastar mycket arbete, så gör ASP-dotnet MVC mycket av arbetet 

också. Jämfört med andra tekniker där man är tvungen att skapa alla kontroller, koppling mot 

databas, händelser med mera så hjälper ASP-dotnet MVC att generera grundläggande kod som man 

annars är tvungen att skapa själv. Detta medför att man mer kan fokusera på webbsidans innehåll 

och funktioner, än själva skapandet av de grundläggande delarna. 

I och med den nya versionen ASP-dotnet MVC 2 så finns det även fler funktioner att tillgå som t.ex. 

valideringssyntax i modellen. Detta avlastar otroligt mycket arbete då utvecklare inte längre behöver 

bekymra sig över att manuellt validera all data mot databasen. 

2.2.2 JQuery 

En stor del av detta projekt använder sig av JavaScript för validering, manipulering av DOM-struktur 

samt asynkrona anrop mot databas. JQuery är som tidigare beskrivet ett JavaScriptbibliotek som gör 

mycket av grovjobbet åt utvecklare.  

Med hjälp av JQuery så finns det redan färdiga metoder att anropa, vilket i princip medför att det 

enda man behöver ta hänsyn till är vilka parametrar som ska skickas med. Det finns även otroligt 

många plugins till JQuery som är skapta av utvecklare världen över, vilket såklart innebär ännu fler 

metoder att tillgå. Att allt redan är färdigt innebär att man inte behöver lägga ner någon tid och 

fundering på grunden, utan kan helt och hållet fokusera på funktionaliteten. 

En annan fördel med JQuery är kompatibiliteten gentemot olika webbläsare. De som har tidigare 

erfarenhet av JavaScript vet att olika webbläsare hanterar DOM-strukturen på olika sätt, vilket 

innebär att man måste hitta lösningar runt dessa problem. JQuery har några år på nacken och detta 

märks när denna hantering sköts alldeles utmärkt av JQuery. 
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2.2.3 ADO.NET Entity Framework 

Som tidigare beskrivet så är entity framework en teknik för att konvertera data mellan inkompatibla 

typsystem mellan relationsdatabaser och objektorienterade programmeringsspråk. Med hjälp av 

denna teknik så blir CRUD-kommandon (Create, Read, Update, Delete) otroligt enkla att 

genomföra. 

Trots att entity framework är väldigt användbart så är det ganska komplicerat att sätta sig in i. Det 

finns inte mycket dokumenterat om detta ute på nätet och de exempel som väl finns där ute är 

ganska simpla, så vill man avancera så får man ta sig tid till detta. Men detta är egentligen inget 

problem, då man oftast stöter på problem med nya tekniker man vill lära sig. Har man väl satt sig in i 

tekniken och hur allting fungerar, så fungerar det otroligt bra. Entity framework sköter det mesta av 

grovjobbet när det gäller relationer mellan tabeller i databasen.  

2.2.4 Mercurial 

Mercurial är ett väldigt snabbt och smidigt versionshanteringssystem som både kan användas genom 

ett grafiskt gränssnitt samt konsol. Jämfört med många andra liknande system så är Mercurial otroligt 

snabbt eftersom efter första initialiseringen så gör den alla förfrågningar mot hårddisken. 

Med mercurial är det dessutom väldigt enkelt att konvertera versionshantering från t.ex. Subversion 

och det går även att lägga till mercurial som komponent till Visual Studio. Detta gör att arbetet går 

smidigare då man kan göra alla kommandon från en enda mjukvara. 

I detta projekt används inte mercurial endast för att versionshantera, utan för att bygghemma.se och 

andra inblandade lätt ska kunna komma åt applikationen och ge respons. 
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2.3 Prototyp 

Det första som gjordes var att ta fram en prototyp för att visualisera hur informationen skulle 

presenteras. Fokus ligger på att visa hur taggade produkter och relaterade medier ska presenteras 

tillsammans med själva mediet, som ska representeras i form av en bild eller ett videoklipp. 

 

Bilden ovan visar inspirationsdelens alla viktiga beståndsdelar. Den stora sektionen till vänster i 

bilden är själva mediet, där alla taggningar ska visas när användaren interagerar med de taggade 

produkterna i högersektionen. Som ni ser så är alla taggade produkter numrerade, vilket lättare ska 

indikera vart på mediet det finns produkter taggade. 

Sektionen längst ner visar relaterade medier till det specifika mediet. Fokus här är att visa en bild 

över det listade mediet, samt ett beskrivande namn vad det innehåller.  
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2.4 Skapa/Redigera media 

För att en användare ska kunna se detaljer för media, så faller det ju ganska logiskt att man måste 

skapa media först. I denna process så finns det vissa steg att ta hänsyn till, nämligen att ange en länk 

samt skriva en titel och beskrivning. De två sistnämnda stegen är väldigt simpla då de endast ska 

kräva en textsträng, men hur man anger en länk ska det finnas flera alternativ att välja på, som 

kommer att förklaras mer ingående här nedan. 

2.4.1   Ange länk 

Att ange en länk innebär egentligen att infoga en bild eller ett videoklipp, som ska representera en 

sektion för visning av alla taggningar. Som beskrivet innan så ska det finnas flera alternativ hur att gå 

tillväga, nämligen fyra alternativ. 

2.4.1.1 Infoga klipp från YouTube 

Om mediet ska innehålla ett videoklipp så ska det finnas stöd för att infoga ett Youtube-klipp, 

genom att ange Youtube-klippets länk. Det låter ju lättare sagt än gjort och för att vara ärlig så är det 

inte svårare att ange en länk till ett youtube-klipp än att ange en länk till en bild på nätet, de är ju i 

båda fallen bara textlänkar. Dock handlar det om hur man vill hantera dessa länkar och ge 

användaren en bekräftelse på att bifogandet av länk har utförts korrekt.  

När användaren anger en länk till ett Youtube-klipp så ska det ske ett asynkront anrop mot 

Youtube’s egna API (Application Programming Interface)13, som kommer hämta information om 

videoklippet, såvida länken är korrekt. Detta ska presenteras som bilden nedan visar i form av en bild 

på videoklippet, en titel samt en beskrivning. Genom att göra på detta sätt så råder det inga tvivel för 

användaren att videoklippet har bifogats samt att det är rätt videoklipp som användaren efterfrågat.  

 

                                                        

13  API - http://en.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface [10-05-18] 
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2.4.1.1.1 Hur fungerar anropet? 

Det asynkrona anropet mot Youtube’s API görs genom ett JSON-anrop (JavaScript Object 

Notation)14, där man skickar in videoklippets länk tillsammans med nödvändiga parametrar som 

syntaxen visar här nedan. 

1 

2 

3 

4 

5 

$.getJSON('http://gdata.youtube.com/feeds/api/videos/kKbCgkGDmas 

?alt=json-in-script&callback=?', function(data) {  

   clearTimeout(timeout); 

   // Do stuff here  

}); 

 

Genom att skicka med parametrar som t.ex. ”alt” och ”callback” så kan man specificera hur och vart 

datan ska skickas tillbaka. I detta fall ska datan skickas tillbaka i formatet JSON, därmed parametern 

”alt=json-in-script”. Hade inte denna parameter angetts så hade datan skickats tillbaka i formatet 

XML, vilket är Youtube’s standardformat för att skicka tillbaka data. 

Dessutom ska inte någon metod anges som datan ska skickas till, utan datan ska hanteras direkt i 

funktionen efter anropet, därmed parametern ”callback=?”. Man kan fundera över varför man är 

tvungen att skriva med parametern alls, men att ange värdet ”?” är ett krav, då Youtube’s API måste 

veta vart datan ska skickas. 

Om anropet lyckades så ska man få tillbaka information i form av noder, där man själv får plocka ut 

den information man vill tillhandhålla. I detta fall är det videoklippets bild, titel och beskrivning som 

är av intresse, vilket hämtas ut på följande sätt. 

1 

2 

3 

var title = data.entry['title']['$t']; 

var description = data.entry['media$group']['media$description']['$t']; 

var imageUrl = data.entry['media$group']['media$thumbnail'][0]['url']; 

 

Om anropet inte skulle lyckas eller tar mer än tio sekunder att exekvera så kommer anropet att 

stängas ner. Detta är för att förhindra användare från att vänta, då långa väntetider kan skapa stor 

frustration. 

 

                                                        

14  JSON - http://en.wikipedia.org/wiki/JSON [10-05-18] 
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2.4.1.2 Infoga bild från nätet 

Om mediet ska innehålla en bild så ska det finnas stöd för detta genom att ange en bildlänk från 

nätet. Detta är inte lika komplicerat som hämtning av data från Youtube, utan här ska en validering 

först göras som kollar om den specifika länken är en bildlänk. Om så är fallet, så ska en 

förhandsvisning visas som bilden nedan visar. Genom att göra på detta sätt så får användaren en bra 

överblick över hur mediet kommer att presenteras samt om bilden har rätt mått. 

 

2.4.1.3 Ladda upp bild 

Förutom möjligheten att ange en länk till en bild eller ett videoklipp, så ska även möjligheten att 

ladda upp en egen bild finnas. Pågrund av säkerhetsskäl hos klienten, då det inte finns någon tillåtelse 

att läsa filstrukturen på klientens dator, så kommer ingen förhandsvisning visas direkt när 

användaren har valt en bild att ladda upp. Däremot när man har skapat mediet och bilden har lagts 

upp på servern, så finns det inga begränsningar och användaren ska kunna se en förhandsvisning 

inne i redigeringsläget. 
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2.4.1.4 Välj en redan uppladdad bild 

Förutom att ladda upp en egen bild så kanske scenariot inträffar då användaren vill bifoga en redan 

uppladdad bild, eller eventuellt ta bort en uppladdad bild. Genom att klicka på länken ”Bläddra bland 

uppladdade bilder” så ska alla uppladdade bilder att presenteras som bilden här nedan visar. 

 

När väl användaren har klickat på en bild så ska det på samma sätt som med infogning av bild från 

nätet visas en förhandsvisning. Genom att göra på detta sätt så får användaren en bra överblick över 

hur mediet kommer presenteras samt om bilden har rätt mått. 
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2.5 Tagga produkter 

Ett av kraven är att man ska kunna tagga produkter till ett specifikt media, vilket är grunden för hela 

inspirationsdelen, att kunna överblicka taggade produkter. Processen för att tagga en produkt är inte 

komplicerad. Om det rör sig om en bild så ska man ha möjligheten att bestämma ett rektangulärt 

område på bilden som ska representera en taggad produkt, därefter söka fram den produkt som ska 

representeras. Samma ska gälla för videoklipp, förutom att steget för att bestämma ett rektangulärt 

område ska hoppas över, då ett videoklipp är oberoende koordinater. 

Detta förklarar i korta drag hela processen för att tagga en produkt. Det låter väldigt enkelt vilket är 

resultatet vi vill uppnå, att det ska vara så enkelt som möjligt för användaren. Trots denna enkelhet så 

händer det väldigt mycket i bakgrunden, vilket kommer beskrivas mer ingående här nedan. 

2.5.1 Tagga en produkt på en bild 

När man ska tagga en produkt på en bild så ska användaren klicka vart på bilden han/hon vill tagga. 

Därefter ska möjlighet finnas att justera det rektangulära området på storlek och placering som 

bilden här nedan visar.  

 

Allt detta görs med JQuery, som med hjälp av musens positionering samt andra beräkningar 

bestämmer vart rektangeln ska placeras på bilden. Det är otroligt mycket kod som körs och det skulle 

vara för omfattande att ta med allt här, men ni kan läsa mer om hur koden är strukturerad under 

rubriken ”JQuery Widgets” längre ner, som förklarar hur koden exekveras. För det är med hjälp av 

JQuery Widgets som denna kod exekveras, mest för att det är så smidigt men också för att separera 

oberoende kod från varandra. 
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När användaren väl känner sig nöjd med sin placering på bilden så ska nästa steg inträffa där en 

produkt ska väljas. Detta ska ske i form av att en popup-ruta laddas där användaren uppmanas att 

söka fram den produkt som ska taggas, som bilden nedan visar. När användaren väl har valt sin 

produkt så ska även här ett asynkront anrop att genomföras som skickar all nödvändig data till 

servern för att spara undan taggningen. Till höger om bilden så ska den nyskapta taggen visas som en 

bekräftelse på att operationen utfördes korrekt. 

 

2.5.1.1 Hur fungerar anropet? 

Det asynkrona anropet görs med hjälp av ett AJAX-anrop, som kräver att vissa parametrar skickas 

med som t.ex. nödvändig data om produkten och mediet, samt koordinater för taggen. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

$.ajax({ 

   type: 'GET', 

3  url: '/Tag/Create', 

4  data: dataToSend, 

5  contentType: 'application/json; charset=utf-8', 

6  dataType: 'json', 

   success: function(data) { 

8     // Do stuff here 

9  } 

}); 

 

Syntaxen ovan visar ett ganska vanligt exempel på hur man konfigurerar ett AJAX-anrop. Man 

behöver bland annat bestämma vilket format som ska skickas/tas emot, vad det är för HTTP-typ 

samt en länk dit all data ska skickas. I detta fall ska länken leda till en metod i ASP-dotnet MVC-

applikationen som kommer hantera datan och spara detta till servern. 
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Oavsett om operationen utfördes korrekt eller inte så ska det skickas tillbaka ett resultat i formatet 

JSON som beskriver om taggningen sparades (success) eller om någonting gick fel (failure). Om 

taggningen utfördes korrekt så kan ett resultat tillbaka se ut som syntaxen här nedan. 

1 

2 

return Json(new { status = "success",  

   result = RenderTag(tagToCreate.TagID) }, JsonRequestBehavior.AllowGet); 

 

2.5.1.1 Hur fungerar sökningen? 

Hur sökningen av produkter fungerar kan ni läsa mer om under rubriken ”Sökning på medier”. 

Stycket representerar som titeln beskriver, sökning på medier, men principen för sökningen på 

produkter är densamma. 

2.5.2 Tagga en produkt på ett videoklipp 

Att tagga ett videoklipp innebär ingen skillnad i jämförelse med att tagga en bild, förutom att steget 

med att placera ut ett rektangulärt område ska hoppas över. Istället ska användaren uppmanas direkt 

att söka efter en produkt att tagga. 

Dock så kommer koordinater att sättas till standardvärden, vilket är noll, eftersom att datan ska 

skickas till samma metod där alla parametrar krävs för att anropet ska lyckas.  

2.5.3 Ta bort tagg 

Att ta bort en tagg är inga konstigheter, då användaren endast behöver klicka på länken ”Ta bort” 

som visas för respektive tagg i högersektionen. 
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2.6 Skriva kommentar 

Alla användare ska ha möjlighet att skriva en kommentar till media, så de kan uttrycka sin åsikt som 

förhoppningsvis andra användare kan ta till nytta. Det är fortfarande oklart huruvida en kommentar 

ska skrivas, om användaren ska vara tvungen att vara inloggad eller inte. Idag fungerar det så på 

bygghemma.se att vilken användare som helst, utan inloggning, kan skicka ett omdöme om en 

produkt. Därför ska detta tillämpats även här, att användaren endast ska behöva fylla i ett namn samt 

ett meddelande för att kunna skriva en kommentar.  

2.6.1 Gilla/Ogilla kommentar 

Det ska även finnas möjlighet att betygsätta en kommentar i form av ”Gilla” eller ”Ogilla”. Att 

gilla/ogilla något börjar bli ett vanligare fenomen eftersom det är lättare för användare att gilla något 

än att sätta en betygssiffra mellan ett till fem. När användaren valt att gilla/ogilla en kommentar så 

ska det visas i form av en tumme upp eller en tumme ner. 

2.6.2 Ta bort kommentar 

Huruvida en kommentar ska tas bort är också oklart, eftersom inspirationsdelen inte innefattar 

någon inloggning och inga rättigheter sätts. Under detta projekt så ska användare därför ha möjlighet 

att ta bort en kommentar, oavsett inloggning eller rättighet. 
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2.7 Relaterade medier 

Det är viktigt att när användaren navigerar på webbsidan, att han/hon aldrig tappar den röda tråden, 

dvs. att det alltid finns relevant information att navigera till. Därför ska alla medier visa relaterade 

medier, som kommer förklaras här nedan. 

Det finns vissa aspekter som måste tas till hänsyn när man visar relaterade medier, som bland annat 

hur många produkter medierna har gemensamt samt hur många visningar varje media har. Det 

absolut första som görs är att hämta alla produkter som är relaterade till det specifika mediets 

produkter. Finns samma produkter på andra medier, så är dem ju relaterade till varandra. 

1 

2 

3 

4 

5 

var products = (from e in _entities.TagEntitySet 

   where e.MediaEntities.MediaID == id 

   join t in _entities.TagEntitySet on e.ProductID equals t.ProductID 

   where t.MediaEntities.MediaID != id 

   select t); 

 

De få rader kod som visas ovan hade egentligen räckt för att visa relaterade medier, såvida man 

gjorde en till LINQ-sats för att hämta respektive media för dessa produkter. Men detta kan avanceras 

och som tidigare beskrivet så ska alla relaterade medier sorteras på antalet gemensamma produkter 

samt antal visningar per media.  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

var entities = (from p in products 

   select new 

   { 

      // Get table data here 

      Played = p.MediaEntities.EventEntities.Played, 

      Count = (from t in products 

         where t.MediaEntities.MediaID == p.MediaEntities.MediaID 

         select t.ProductID).Count() 

   }) 

   .Distinct() 

   .OrderByDescending(e => e.Count) 

   .OrderByDescending(e => e.Played); 

 

Enligt koden ovan så hämtas antal visningar (Played) på rad 5. Antal visningar per media uppdateras 

varje gång en användare besöker mediet, så detta är inget komplicerat att sortera efter. På rad 6 

hämtas antalet gemensamma produkter (Count), vilket görs med hjälp av metoden ”Count()”. 
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Det är inte förrän på rad 10 och nedåt som alla medier filtreras och sorteras efter alla kriterier. Först 

används metoden ”Distinct()” som kommer filtrera ut eventuella dubbletter, så att endast unika 

medier kommer visas. Därefter används metoden ”OrderByDescending()” som kommer att sortera 

efter de kriterier man specificerat, i detta fall först på antalet gemensamma produkter, därefter på 

antal visningar. 

Skulle scenariot inträffa att inga relaterade produkter hittas, så kommer en sökning inträffa och 

returnera alla medier med liknande titel. Hur denna sökning fungerar kan ni läsa mer om under 

rubriken ”Sökning på media”. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

var media = (from e in _entities.MediaEntitySet 

   where e.MediaID == id 

   select e).FirstOrDefault(); 

 

medias.AddRange(SearchMedia(media.Title, Search.Critera.NotInclude) 

   .OrderByDescending(e => e.Played)); 

 

Skulle det fortfarande inträffa att inga medier hittas trots en sökning, så kommer de fem populäraste 

medierna att hämtas. Varför? Jo, som beskrivet innan så är det otroligt viktigt att användaren aldrig 

kommer till en återvändningsgränd, utan alltid kan navigera vidare. Förmodligen så kommer detta 

steg aldrig inträffa, men varför ta några risker. 
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2.8 Sökning på media 

Ju mer medier man lägger till, desto svårare blir dessa att hitta. Tänk om en populär webbsida som 

t.ex. Youtube inte hade haft sin sökning, utan endast visat tusentals sidor med de populäraste 

videoklippen samt relaterade videoklipp. Detta exempel är kanske överdrivet, men ni förstår 

poängen, det hade inte funkat. Därför är det viktigt att användare ska ha möjlighet att söka fram 

medier. 

Denna sökning utnyttjas på två områden, nämligen för användare som anger en sökfras, samt för att 

hitta relaterade medier. I båda fall så fungerar sökningen likadant och koden nedan visar hur det mest 

relevanta av detta fungerar. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

string[] words = phrase.Split(' '); 

 

foreach (var word in words)  

{ 

   var entities = _entities.MediaEntitySet 

      .Where(m => m.Title.Contains(word)); 

 

   if (critera == Search.Critera.NotInclude) 

      entities = entities.Where(e => e.Title != phrase); 

 

   foreach (var e in entities) 

      // Do check if already added to list 

      // If not, add to list 

} 

 

För att göra en sökning så behöver man ange två parametrar, nämligen en sökfras samt kriterier som 

bestämmer om media med exakt liknande titel som sökfrasen ska hämtas eller inte. Det ska 

poängteras att detta används endast vid visning av relaterade medier. 

Det första som görs är att sökfrasen delas så att en lista med ord skapas. Denna lista kommer att 

stegas igenom och hämta alla medier som har en titel med innehållande ord, som koden ovan visar. 

Efter att alla medier har hämtats så körs kriteriet och därefter så fylls en lista med matchande medier, 

som i sin tur kommer returneras.  

Detta är som sagt inte all kod utan endast det mest relevanta, men denna kod ger ändå en bra bild 

över hur sökningen fungerar. 
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2.9 JQuery Widgets 

En betydande roll i detta projekt är användandet av JQuery, som har otroligt många bibliotek att 

använda. Ett bibliotek som har använts flitigt är JQuery Widgets, som låter utvecklare skapa sina 

egna widgets. Inspirationsdelen består sammanlagt av tre widgets, nämligen validering av länk, 

funktionalitet för taggning samt popup med sökning av produkter.  

2.9.1 Skapa widget 

För att skapa en widget, så finns det många olika varianter på hur man bör strukturera upp koden. 

Det faller nog mer på smak, vad man själv föredrar och vad man känner sig bekväm i. Här nedan 

följer en grundlig modell över de delar som bör finnas med och som även detta projekt är 

strukturerat efter. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

(function($) { 

   $.widget('ui.protag', { 

      _init: function() { 

         if ($(this.element).data('ui.protag.showtag)) 

            return $(this.element).data('ui.protag.showtag); 

 

         $(this.element).data('ui.protag.showtag',  

            new $.ui.protag.showtag(this.element, this.options));       

      } 

   }); 

 

   $.ui.protag.showtag = function(e, options) { 

     this.options = $.extend({}, $.ui.protag.showtag.options, options); 

      this.init(e, this.options); 

   }; 

 

   $.extend($.ui.protag.showtag, { 

      prototype: { 

         init: function(e, options) { 

            // Do stuff here 

     } 

  } 

   }); 

})(jQuery); 

 

Det som händer är att en instans av widget skapas på rad 2. I detta fall så har vi valt att kalla 

widgeten ”protag”, vilket ska vara ett unikt namn och som även kommer användas vid instansiering. 
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Strax därefter följer en funktion vid namn ”_init” som har till syfte att fungera som en konstruktor. 

Som de flesta andra programmeringsspråk så brukar namnet ”init” vara reserverat för konstruktor, 

likaså som ”_” är reserverat för privata fält eller funktioner. I JQuery betyder detta alltså att ”_init” är 

en privat funktion som inte kan anropas utanför klassen, förutom när man skapar en instans av 

klassen. Vill man alltså skapa andra privata fält eller funktioner så gör man enligt syntaxen nedan. 

1 

2 

3 

4 

_privateField: 'privateValue', 

_privateFunction: function() { 

   // Do private stuff here 

} 

 

För att återgå till modellen så ser man att på rad 4 så körs en sats som kollar om en instans av denna 

widget redan existerar på det nuvarande elementet. Om så är fallet så kommer denna instans att 

returneras, annars kommer en ny instans av ”ui.protag.showtag” skapas på elementet. Med element, 

så menas det element man instansierar widgeten på och för att förstå detta så måste vi nog visa hur 

man instansierar en widget. 

1 $(element).protag(); 

 

Kodraden ovan visar det absolut enklaste sättet att instansiera en widget, genom att skriva widgetens 

namn efter elementet. Den uppmärksamma kanske kommer ihåg att namnet på widgeten var ”ui-

protag” och inte bara ”protag”. Att sätta ”ui.” framför namnet indikerar bara att denna klass ska ingå 

i JQuerys UI-bibliotek och kommer därför inte att användas vid instansiering av widgeten. 

Oftast vill man dock inte bara instansiera som kodraden ovan, utan man vill låta utvecklare ha 

möjligheten att skicka med parametrar. Detta är väldigt enkelt och man gör detta enligt syntaxen 

nedan. 

1 

2 

3 

4 

5 

$(element).protag({ 

   option1: 'value1', 

   option2: 'value2', 

   option3: 'value3' 

}); 

 

Alla dessa alternativ kommer att refereras till ”this.options”, likaså som att elementet kommer att 

referera till ”this.element”. I de flesta fall så är övrig kod beroende av att alla alternativ är satta. Detta 

betyder att om användaren inte skickar med vissa parametrar så kommer koden inte att exekvera 
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korrekt. Detta går såklart att förebygga genom att sätta standardalternativ, som koden här nedan 

visar. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

$.ui.protag.showtag = function(e, options) { 

   this.options = $.extend({}, $.ui.protag.showtag.options, options); 

   this.init(e, this.options); 

}; 

 

$.extend($.ui.protag.showtag, { 

   options: { 

      option1: 'defaultValue1', 

      option2: 'defaultValue2', 

      option3: 'defaultValue3' 

   }, 

   prototype: { 

      init: function() { 

         // Do stuff here 

      } 

   } 

} 

 

Detta medför att om användaren t.ex. inte skulle skicka med parametern ”option1”, så skulle 

standardvärdet ”defaultValue1” användas istället. Alla parametrar som användaren skickar med 

kommer att ersätta de befintliga, genom att använda funktionen ”$.extend()” som rad 2 visar. 

2.9.2 Ta bort widget 

Ett ganska globalt problem med JavaScript är det såkallade ”Memory leak”, vilket innebär att 

program inte kan frigöra minne som inte längre används. Då kan man undra, hur tar man bort en 

widget? 

JQuery erbjuder många funktioner och detta är inget undantag. Det finns redan färdiga funktioner 

som t.ex. ”enable”, ”disable” och ”destroy” som anropas som koden nedan visar. 

1 

2 

3 

$(element).protag('enable'); 

$(element).protag('disable'); 

$(element).protag('destroy'); 

 

Genom att anropa funktionen ”destroy” så kommer JQuery ta bort hela widgeten och all dess minne 

som den reserverat. Ett problem kvarstår dock, vad händer med egna instanser och globala variabler 
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som skapats? JQuery har nämligen ingen aning om vad som skapats vid sidan om och kommer 

därför inte att ta bort dessa.  

Dock så finns det en smidig lösning på detta. Med JQuery Widget så har utvecklare möjlighet att 

skriva sina egna funktioner samt skriva över de redan befintliga funktioner som t.ex. ”destroy”. Det 

enda man behöver göra är att definiera funktionen i sin widget som koden nedan visar. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

$.widget('ui.protag', { 

   _init: function() {    

      // Do stuff here 

   }, 

 

   destroy: function() { 

      // Destroy your stuff here 

             

      // Default destroy 

      $.Widget.prototype.destroy.apply(this, arguments); 

   } 

}); 

 



 

	  

Kristoffer Lundberg 25 

2.10 ASP.NET MVC 

ASP-dotnet MVC är ramverk som kraftfullt ökat sin popularitet det senaste året, mest för att det 

låter utvecklare ha full kontroll över sin källkod, jämfört med ASP-dotnet som renderar ut massa 

kontroller i bakgrunden. Att diskutera ASP-dotnet MVC hade i sig kunnat vara ett projekt, eftersom 

det är ett så stort ramverk. Därför kommer bara delar som varit till stor betydelse i detta projekt att 

tas upp och förklaras hur de har tillämpats. 

2.10.1 Filstruktur 

När man skapar ett ASP-dotnet MVC-projekt så kommer man få en färdig filstruktur med 

exempeldata över hur allting ska fungera. Vissa saker är strikta och kan inte ändras som t.ex. vart 

kontroller och vyer ska ligga, men vart man väljer att lägga modeller, databaskopplingar mm. kan 

man själv bestämma.  

Bilden till vänster visar hur inspirationsdelens filhierarki 

är strukturerad. Projektet är uppdelat i fem mindre 

projekt, eftersom att bygghemma.se hade en 

rekommendation om att separera datalager, servicelager 

och webblager från varandra. Dessutom är modellagret, 

som innehåller alla POCO15-klasser, separerat så det är 

tillgängligt för alla delprojekt. Det sista delprojektet är 

testlagret, vilket just nu inte innehåller några tester 

eftersom detta inte var något krav i detta projekt.  

Genom att dela upp projektet på detta sätt så är det 

otroligt enkelt att byta ut ett lager mot ett annat. Skulle 

man vilja börja använda LINQ to SQL16 istället för entity 

framework så är det bara att byta ut datalagret. 

För att förstå hela strukturen så kanske det är bäst att förklara vad varje delprojekt innehåller och 

varför det är så bra att dela upp projektet i delprojekt. 

                                                        

15  POCO - http://en.wikipedia.org/wiki/Plain_Old_CLR_Object [10-05-21] 

16  LINQ to SQL - http://en.wikipedia.org/wiki/Language_Integrated_Query [10-05-21] 
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2.10.1.1 Modellager 

Modellagret (InspirationSection.Model) innehåller endast POCO-klasser. Detta är separerat eftersom 

det ska vara tillgängligt för alla lager. Dessa klasser används flitigt i alla lager, då man t.ex. vill 

returnera en lista med en speciell POCO-klass eller låta en vy använda sig av en POCO-klass. 

2.10.1.2 Datalager  

Datalagret (InspirationSection.Repository) har till uppgift att sköta all koppling mot databasen. Här 

definierar man upp alla CRUD-metoder samt vilken typ av datakälla man vill använda. Detta projekt 

använder sig av entity framework, vilket det diskuteras mer om under rubriken ”Koppling mot 

Entity Framework”. 

2.10.1.3 Servicelager 

Servicelagret (InspirationsSection.Service) fungerar som ett affärslager, där all validering sköts innan 

det skickas till datalagret. I detta lager finns även metoder för ”Html.Helpers” och andra metoder 

som är generella för hela projektet. 

2.10.1.4 Webblager 

Webblagret (InspirationSection.Web) är det största lagret som innehåller alla kontroller, vyer, 

stilmallar, bilder och skriptfiler. Man kan se detta lager som ett presentationslager, eftersom alla filer 

som ingår i detta lager endast används vid presentering av data. 

2.10.2 Vyer 

När man vill skapa en vy så får man vissa alternativ att välja på. Man kan välja om vyn ska vara starkt 

typad, vilket alla vyer i detta projekt är, samt om det ska vara en ”partial view”. En ”partial view” är 

en vy vars syfte och användningsområde är att denna vy kan användas på flera sidor genom att 

endast instansiera till denna ”partial view”. I tidiga versionen av ASP-dotnet MVC så anropade man 

en ”partial view” genom att i sin vy skriva som kodraden nedan visar. 

1 <% Html.RenderPartial("PartialView"); %> 

 

Dock kan man stöta på problem om man har en starkt typad vy som innehåller många olika delar. 

Ett exempel är detaljvyn för media, som innehåller både taggade produkter, relaterade medier samt 

kommentarer. Dessa är helt oberoende av varandra och vill man ha vyn som starkt typad så måste 

man skapa en speciell POCO-klass som innehåller alla dessa delar.  
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I ASP-dotnet MVC 2 introducerar man en metod som kallas för ”RenderAction()”, som istället för 

att direkt anropa en ”partial view” kommer anropa en ”action” i kontrollen som i sin tur renderar ut 

en vy. Genom att använda denna metod så slipper man detta problem. 

1 <% Html.RenderAction("Action", "Controller"); %> 

 

2.10.3 Koppling mot Entity Framework 

Detta projekt använder sig av entity framework av flera anledningar. Det finns andra alternativ att 

välja på som t.ex. LINQ to SQL, men entity framework är otroligt kraftfullt när det gäller relation till 

databas samt koppling till LINQ. 

2.10.3.1 Koppla databasmodell 

När man vill använda sig av entity framework så måste man första skapa en databasmodell. Denna 

modell kan genereras från en databaskälla som gör att alla relationer mellan tabeller följer med. När 

man väl har importerat alla tabeller så kan man få ut en liknande modell som den nedan. 

 

Detta är databasmodellen för inspirationsdelen. Här kan man bland annat se vad för kolumner som 

finns i respektive tabell, samt relationerna mellan dessa. Exempelvis så finns det en typtabell som 

lagrar alla typer för media, om det gäller en bild eller en film. Varje media har också en händelsetabell 
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knuten till sig som lagrar antalet visningar varje media har, en kommentartabell som lagrar alla 

kommentarer samt en taggtabell som lagrar alla taggade produkter. 

Det finns en tabell som inte har några relationer alls och det är produkttabellen. Detta är ingen riktigt 

produkttabell utan endast en tillgjord för att simulera flödet i applikationen. En koppling mot 

bygghemma.se’s riktiga produkttabell kommer senare att kopplas. 

2.10.3.2 Koppla lagrade procedurer 

När modellen är på plats så kan man koppla lagrade procedurer. Detta stycke kommer inte vara så 

övergripande och kommer heller inte gå igenom alla lagrade procedurer för detta projekt, utan mest 

förklara grunden hur man bär sig åt.  

Om man klickar på en tabell i modellen och går till fliken ”Mapping details” så kommer man få upp 

en tom tabell, där man kan binda tre lagrade procedurer, nämligen för ”Insert”, ”Update” och 

”Delete”. Har man väl angett en lagrad procedur så måste man ange de övriga två också, pågrund av 

att entity framework måste veta alla kopplingar vid eventuella förfrågningar. När man väl har angett 

en lagrad procedur så kan det se ut som bilden nedan. 

 

Entity framework ska i de flesta fall binda alla egenskapar automatiskt, men ibland kan det krävas 

viss modifikation, oftast när det gäller en egenskap från en annan tabell. Under ”Result Column 

Bindings” så står det ”MediaID”. Detta betyder att när den lagrade proceduren har genomförts så 

kommer den att returnera ett identifikationsnummer från det nyskapta mediet. Detta kan vara väldigt 

smidigt om man vill göra någonting precis efter att mediet har skapats. 
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2.10.4 Validering 

I tidiga versionen av ASP-dotnet MVC så var man tvungen att skriva valideringssyntax antingen i 

kontrollen eller i modellen. I den senare versionen så medföljer det ett väldigt smart sätt att validera 

sin kod både på klienten och på servern, genom att ange valideringssyntax direkt i POCO-klassen.  

1 

2 

3 

4 

[DisplayName("Ange titel:")] 

[Required(ErrorMessage = "En titel måste anges!")] 

[StringLength(300, ErrorMessage = "Titel får inte överstiga 300 tecken")] 

public string Title { get; set; } 

 

2.10.4.1 Validering på servern 

När man vill validera på servern så är det som tidiga versionen att man måste kolla Modelstate för att 

se om datan är validerad. Detta gör man genom att skriva som koden nedan visar. 

1 

2 

if (this.ModelState.IsValid) 

   // It is valid 

 

2.10.4.2 Validering på klienten 

För att få klientvalidering att funka så finns det vissa steg man måste utföra för att få det att funka. 

Det första som måste göras är att länka in två filer, nämligen ”MicrosoftAjax.js” samt 

”MicrosoftMvcValidation.js”. Detta görs smidigast i ”Site.Master” då det gäller för alla sidor. 

1 

2 

3 

<script src="~/Scripts/MicrosoftAjax.js" type="text/javascript"></script> 

<script src="~/Scripts/MicrosoftMvcValidation.js" 

   type="text/javascript"></script> 

 

När detta har länkats in så behöver man till sist ange ovanför formuläret att klientvalidering ska vara 

aktiverat. Detta gör man genom att skriva denna kodrad. 

1 <% Html.EnableClientValidation(); %> 
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2.11 Validering 

När en användare ska fylla i ett formulär så är det viktigt att användaren får respons om något går fel. 

Alla indata från användaren ska valideras både på klienten och på servern i alla formulär på 

inspirationsdelen. Om något fel inträffar så ska användaren bli meddelad om detta i form av 

felmeddelande som bilden nedan visar. 
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3 Resultat 

3.1 Skapa/Redigera media 

En administratör kan skapa och redigera media genom formuläret som visas här nedan. Användaren 

uppmanas att skriva in en länk, titel samt en beskrivning. När användaren skriver in en länk så 

kommer det hämtas information om länken och visas en förhandsvisning oavsett om det gäller en 

bild eller en video.  

En administratör har även möjlighet att ladda upp en egen bild samt välja en redan uppladdad bild. 

Detta gör användaren genom att klicka på knappen ”Bläddra” eller ”Bläddra bland uppladdade 

bilder”. 

 

 



 

	  

Kristoffer Lundberg 32 

 

3.2 Detaljer om media 

En användare kan se detaljer om media, som bilden nedan visar. Denna sida visar informationen om 

mediet i form av en bild eller video, titel, beskrivning samt antal visningar. Alla taggade produkter till 

mediet visas i högersektionen och alla relaterade medier visas under själva mediet. 

En användare kan även ange om mediet var till glädje, genom att välja mellan alternativen ”Gilla 

detta media” eller ”Ogilla detta media”. När användaren klickar på någon av dessa länkar så kommer 

deras omdöme visas under mediet. 
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3.3 Administrationsgränssnitt 

En administratör kan välja att hantera media genom att klicka på knapparna ”Redigera” samt ”Ta 

bort” för respektive media. Om användaren klickar på knappen ”Redigera” så kommer användaren 

skickas till redigeringssidan för detta media. Om användaren klickar på knappen ”Ta bort” så 

kommer mediet att tas bort. 

En administratör kan även söka efter media genom formuläret. Användaren uppmanas att ange en 

sökfras och när användaren klickar på knappen ”Sök” så kommer det visas medier som matchar den 

angivna sökfrasen. 
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3.4 Tagga produkter 

En administratör kan tagga produkter genom formuläret nedan. Användaren uppmanas att ange ett 

rektangulärt område (om det gäller en bild) som ska representera en taggning, därefter söka fram den 

produkt de önskar att tagga. Efter att användaren valt en produkt så kommer taggningen att visas i 

högersektionen. Skulle användaren inte vara nöjd med taggningen har han/hon alltid möjligheten att 

ta bort en taggad produkt genom att klicka på länken ”Ta bort” för respektive taggad produkt. 
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På samma sätt som med taggning av produkt på bilder så har administratören möjligheten att tagga 

en produkt på en video. Detta gör användaren genom att klicka på knappen ”Tagga”, som kommer 

uppmana användaren att söka fram den produkt de önskar att tagga. Efter att användaren valt en 

produkt så kommer taggningen att visas i högersektionen. 
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3.5 Skriva kommentar 

En användare kan skriva en kommentar om mediet genom formuläret nedan. Användaren uppmanas 

att fylla i ett alias/namn samt ett meddelande. Efter att användaren skickat sin kommentar så 

kommer den visas under formuläret. 

En användare kan även ange om en kommentar var till glädje, genom att välja mellan alternativen 

”Gilla denna kommentar” eller ”Ogilla denna kommentar”.  
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4 Diskussion 

4.1 Arbetsplats 

När jag har arbetat med detta projekt så har jag arbetat på distans, nämligen från min egna lägenhet. 

Detta för att bygghemma.se är lokaliserat i Oskarshamn och att pendla varje dag inte varit ett 

alternativ. Jag har haft regelbundna tider då jag ska arbeta men som alltid när man ska göra något 

hemifrån så finns det många moment som kan störa ens fokus. 

Jag har fått det sagt till mig att jag när som helst får följa med till deras kontor och arbeta därifrån, 

men bygghemma.se är just nu i en fas där mycket pågår, många möten och mycket planering, så att 

arbeta därifrån har kanske inte varit det bästa alternativet alla gånger. 

Jag tycker ändå att arbetat har fungerat väldigt bra. Dem gånger jag har haft många obesvarade frågor 

så har jag antingen följt med till Oskarshamn eller bestämt möte här i Kalmar för att diskutera. Det 

har varit en kontinuerlig kontakt så arbetat har aldrig stannat upp. 

4.2 Dokumentation 

När vi började projektet så kändes det som en rimlig balans att lägga 60 procent på praktiska 

uppgifter och 40 procent på dokumentation. Eftersom det har varit ganska mycket arbete med 

inspirationsdelen så vart fallet snarare 20 procent dokumentation, alltså en dag i veckan. Detta är helt 

klart väldigt lite tid och det märktes när projektet började närma sitt slut. Nu i slutet har jag nästan 

bara prioriterat rapporten och lämnat de praktiska uppgifterna bakom mig. 

Jag tycker inte jag gjorde något fel, för jag planerade in bestämda dagar då jag skulle ägna all min tid 

åt rapporten. Jag förde anteckningar där jag varje dag beskrev vad jag hade uppnått för resultat och 

det hjälpte mig när jag skulle skriva rapporten. Jag kunde nu i slutet blicka tillbaka och se vad jag 

hade gjort, så jag inte glömde något viktigt i min rapport. 

Vad jag kunde gjort bättre är att i tidigare skede prioritera rapporten före de praktiska. Såklart vill 

man skapa en bra produkt men det är minst lika viktigt att rapporten blir bra då den faktiskt har lika 

stor betydelse. 

4.3 Slutsats 

Trots att det har varit mycket arbete så har jag hunnit göra de mål som sattes upp i planeringen. Det 

största målet var möjligheten att kunna tagga produkter till media. Till detta använde jag mig av 

JQuery Widgets, vilket var en utmaning. Trots tidigare erfarenhet om detta så finns det så mycket att 

lära sig och sätta sig in. Det var mycket dokumentation att läsa och såklart tar det längre tid att lära 
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sig någonting nytt, men resultatet vart desto bättre och jag strävar alltid efter att lära mig nya metoder 

för att nå bästa resultat. 

Dessutom så släppte ASP-dotnet MVC en ny version som jag skulle sätta mig in i. Detta var dock 

inte lika förödande då jag känner att jag redan har väldigt bra koll ASP-dotnet MVC och att de nya 

funktioner som släpptes i och med den nya versionen mer hjälpte mig än drog mig tillbaka. 

Att jag har arbetat hemifrån har fungerat bra. Jag tror ändå att jag hade kunnat åstadkomma mer om 

jag hade arbetat tillsammans med någon eller åtminstone haft någon vid min sida för att utbyta 

tankar och idéer vilken dag som helst. Dock har jag alltid haft möjligheten att kontakta min 

handledare för vägledning och bygghemma.se har visat stort intresse och engagemang för detta 

projekt, vilket har gjort detta samarbeta väldigt givande och mycket roligare. 

I det stora hela känner jag att projektet har gått väldigt bra och jag har legat i fas med planeringen.  

Om jag fick chansen att göra om detta projekt igen så skulle jag definitivt välja att arbeta på plats. Att 

arbeta hemifrån fungerar bra till en viss mån, men jag skulle hellre föredra att arbeta på ett kontor 

och inte förknippa hemmet som en arbetsplats. Dessutom har man då möjlighet att utbyta tankar 

och lösningar med andra arbetskamrater, vilket aldrig är fel. 
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6 Bilagor 

6.1 Bilaga 1 – Tidsplan 
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