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Sammanfattning 
Denna rapport redogör för implementationen av utläggsrapportering i en mobil 

webbapplikation. Två olika typer av utlägg skulle kunna rapporteras: ersättningar och 

tidavvikelser. Utöver skapandet av nya utlägg skulle även befintliga utlägg kunna redigeras 

och tas bort. Implementationen skulle vara utformad på ett sådant vis att den förhindrar 

användaren från att göra inmatningsfel på ett intuitivt sätt. 

  

Examensarbetet utfördes åt Flex Datasystem AB i deras mobila webbapplikation, Flex 

WebApp. P g a gjorda avgränsningar under projektets gång implementerades endast 

funktionalitet för utläggstypen ersättningar. 

Abstract 
This report describes the implementation of expense reporting in a mobile web application. 

Two different types of expenses could be reported: remuneration and time deviations. In 

addition to the creation of new expenses, existing expenses should be able to be edited or 

deleted. The implementation would be designed in such a way that it prevents the user from 

making data entry errors in an intuitive way.  

  

The bachelor’s thesis was performed for Flex Datasystem AB in their mobile web application, 

Flex WebApp. Due to delimitations made during the project only functionality for the 

expense-type remuneration was implemented.
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Förord 

Vi vill tacka alla på Flex Datasystem som har varit med och hjälpt till under resans gång. 

Utvecklaren Thomas Sandahl förtjänar ett särskilt tack för hans engagemang och tekniskt 

kunnande i projektet. 
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1 Inledning 
Följande underkapitel beskriver utläggsrapportering och dess innebörd, Flex Datasystem som 

företag samt projektets syfte, planerat utförande och krav. 

1.1 Vad är utläggsrapportering? 
Utläggsrapportering handlar om att rapportera in eventuella utlägg som en anställd i ett 

företag har beskaffat med antingen sina egna pengar (ersättningar) eller sin egen tid 

(tidavvikelser).  

 

Ett utlägg är alltid kopplat till en viss period hos en anställd. En period är ett intervall av 

datum där storleken på intervallet skiljer sig ifrån anställd till anställd. Vissa anställda är 

månadsredovisare, andra veckoredovisare eller t o m kvartalsredovisare. Är den anställda, 

förslagsvis, en månadsredovisare består ett år av tolv perioder där varje månad utgör en 

period.  

1.1.1 Ersättningar 

Ersättningar är den typ av utlägg som den anställda har haft på resande fot som t ex logi, 

parkering, mat etc. Om företaget egentligen skulle ha betalat utlägget rapporterar den 

anställda in en ersättning för att bli ekonomiskt ersatt.  

 

När en ny ersättning ska skapas väljs en ersättningskod som avgör vilka relevanta värden som 

den anställda ska och/eller får mata in. Exempelvis kan en ersättningskod kräva att en 

kommentar måste matas in. Det finns även andra regler associerade till en ersättningskod som 

reglerar annat än bara inmatningen av värden vid sparning. Vissa ersättningskoder kräver t ex 

att ingen tidigare ersättning med samma ersättningskod får ha skett på det valda datumet (se 

kapitel 1.4.4).  

 

Inmatningsvärdena som finns tillgängliga utan hänsyn till en särskild ersättningskod är 

följande: 

 Benämning – Benämningen på ersättningen.  

 Datum – Datumet då ersättningen inträffade. 

 Antal – Antalet enheter som gäller för ersättningen. 

 Pris – Styckpriset på varje enhet för ersättningen. 

 Belopp – Totala beloppet för ersättningen, inklusive moms. 

 Moms – Beloppet av moms för ersättningen. 

 Intern kommentar – Meddelandet som den anställda vill framföra till personen som 

ska attestera ersättningen. 

Inmatningsvärdena antal, pris, belopp och moms har särskilda förhållanden till varandra som 

noggrannare nämns i kapitel 1.4.4. 

1.1.2 Tidavvikelser 

Tidavvikelser är den typ av utlägg som den anställda använder för justering av t ex 

kompsaldo, flexsaldo, övertid etc. Skapandet av en ny tidavvikelse sker på ett identiskt sätt 

som den för en ny ersättning (se kapitel 1.1.1). Skillnaden är att en tidkod används istället för 
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Figur 1.1.3.1 Dialogfönstret där ersättningskoder skapas och redigeras, i Flex 

Tidredovisning. 

en ersättningskod. 

 

Inmatningsvärdena som finns tillgängliga utan hänsyn till en särskild tidkod är följande: 

 Benämning – Benämningen på tidavvikelsen.  

 Datum – Datumet då tidavvikelsen inträffade. 

 Antal – Antalet timmar eller dagar som tidavvikelsen varade i. 

 Intern kommentar – Meddelandet som den anställda vill framföra till personen som 

ska attestera tidavvikelsen. 

1.1.3 Hur skapas ersättningskoder och tidkoder? 

För att skapa ersättningskoder eller tidkoder måste företag använda sig av ett system vid namn 

Flex Tidredovisning. Genom att navigera sig genom en meny i programmet kan två olika 

dialogfönster nås som tillåter skapandet av antingen ny ersättningskoder eller tidkoder. 

Möjlighet att redigera befintliga koder finns också. Dialogfönstret för ersättningskoder syns i 

figur 1.1.3.1. 

 

 

Det finns mängder med olika inställningar för varje kodtyp som möjligtvis kan fyllas i eller 

som måste fyllas i. Några inställningar för ersättningskoder, synliga i figur 1.1.3.1, är 

följande: 

 Moms – Den procentuella momssatsen som ska användas av systemet vid automatisk 

uträkning av moms. 

 Löneart 1 – Den löneart som ska användas för beräkning av ersättningen. Alla 

lönearter är manuellt skapta av företagen (se figur 1.1.3.2). 

 Antal – Det standardvärde som automatiskt ska fyllas in i fältet "Antal" vid skapandet 

av ersättningen. 
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Figur 1.1.3.1 Huvudfönstret i Flex Tidredovisning där befintliga ersättningar visas. 

 Markörstopp vid – Anger vilka av följande inmatningsvärden som ska kunna gå att 

mata in vid skapandet eller redigeringen av en ersättning: 

o Benämning – Benämningen på ersättningen. 

o Datum – Datumet då ersättningen inföll. 

o Antal – Kvantiteten av varan/tjänsten som ersättningen innefattade. 

o Pris – Styckpriset som varan/tjänsten hade. 

o Belopp – Det totala beloppet som ersättningen hade. 

o Moms – Den totala momsen som ersättningen hade. 

 Kräv datum – Datum måste anges för att ersättningen skall kunna sparas. 

I figur 1.1.3.2 syns exempelvis markörstopps-inställningar som förbjuder manuell inmatning 

av "Benämning", "Datum" och "Antal". Förbjudna fält är markerade med en gul färg. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  8 (75) 

Figur 1.1.3.1 Dialogfönstret där lönearter skapas och redigeras, i Flex Tidredovisning. 

 

 

1.2 Flex Datasystem AB 

Arbetsgivaren för projektet, Flex Datasystem AB, grundades år 1990 under namnet Miranda 

Software AB. Huvudprodukten var ett verktyg för framställning av rapporter som såldes som 

komplement till många befintliga personalsystem. Verktyget användes även av företaget i 

deras system FLEX reseräkning som vid den tidpunkten var dos-baserat. 1996 släpptes den 

första Windows-baserade versionen av FLEX reseräkning och företaget bytte namn till Flex 

Datasystem AB [1].  

Flex Datasystem AB finns i Örebro, Stockholm, Göteborg och Oslo. Deras ambitioner är 

följande [1]: 

 Utveckla kompetenta och användarvänliga system för personaladministration. 

 Hålla en förstklassig support där tillgänglighet och serviceanda är två nyckelbegrepp. 
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Figur 1.3.1.1 Flex WebApp 

körandes på Apple Iphone 4. 

1.3 Projektet 

1.3.1 Syfte och beskrivning 

Flex Datasystems kunder hade efterfrågat funktionalitet för 

utläggsrapportering i den befintliga webbapplikationen Flex 

WebApp (se Flex Datasystem's produkter). Det här projektets 

uppgift var att implementera utläggsrapporteringen i den 

webbapplikationen. 

 

Syftet med att kunna utföra utläggsrapportering i Flex 

WebApp, var att tillgodose kundernas behov av att låta sina 

anställda på ett smidigt sätt – oavsett var dem befinner sig – 

ha full kontroll över sin utläggsrapportering. Genom att 

implementera detta var tanken att det skulle kunna leda till 

att kunden väljer Flex Datasystem igen. 

 

Förutom att få en fungerande implementation av 

utläggsrapportering, fanns det ambitioner kring hur 

slutprodukten skulle bli. I kapitel 1.2 omnämns företagets 

ambitioner, och likaså följde projektet samma strävanden. 

Således skulle utläggsrapporteringen implementeras på 

sådant vis att Flex WebApp förblir ett kompetent och 

användarvänligt system.  Som en direkt följd av detta har 

hela projektet genomsyrats av ett tankesätt om att 

användaren inte skall kunna göra fel.  

Detta har uppmärksammats både i det grafiska gränssnittet såväl som i 

programmeringslogiken. 

 

Att implementera utläggsrapportering medför vissa utmaningar. Exempelvis i kapitel 1.1, 

nämns det att ett utlägg alltid är kopplat till en användares period. Följaktligen krävs 

hantering för olika typer av användare eftersom dessa definierar perioder olika; t ex veckovis 

eller månadsvis. Datumväljaren implementerades (se kapitel 4.9) därför på ett dynamiskt sätt 

så att användaren endast kan välja datum i sin nuvarande period, oavsett om den är 3 dagar 

lång eller 5 veckor lång. Se figur 5.1.3.5 för ett exempel på en användare som redovisar i en 

period som är 2 månader lång. Eftersom utläggsrapporteringen innebär en vidareutveckling av 

Flex WebApp, uppstår utmaningen att implementationen av det nya gränssnittet ska efterlikna 

det befintliga gränssnittet. 

1.3.2 Idévy över systemets arkitektur 

För att bättre förstå de resterande underkapitlen i kapitel 1 följer en idévy över hur Flex 

WebApp och andra nödvändiga komponenter bakom kulisserna interagerar: 
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Figur 1.3.2.1 En idévy över hur Flex WebApp och andra komponenter interagerar med 

varandra. 

 

 

Som synes i figur 1.3.2.1 finns det 5 stycken komponenter totalt som tillsammans ger den 

anställda möjligheten att bland annat se sitt schema och sina lönespecifikationer direkt i sin 

smarttelefon exempelvis. Dessa 5 komponenter beskrivs nedanför: 

 Flex WebApp - En applikation som körs på den anställdes enhet. All interaktion med 

den anställde sker genom denna applikation. När data ska sparas eller hämtas 

kommunicerar Flex WebApp med Flex API. 

 Flex API - En komponent som agerar mellanhand vars uppgift är att förmedla 

förfrågningar från bl a Flex WebApp vidare i kedjan till komponenten API.dll. 

 API.dll - En komponent vars uppgift är att utföra mottagna förfrågningar. Om data ska 

sparas eller hämtas använder sig den av en annan komponent vid namn 

FLEX_API.dll.  

 FLEX_API.dll - En komponent som sköter den faktiska hämtningen och sparningen 

av data från och till databasen. 

 Databas - En databas som bland annat lagrar ett företags alla personuppgifter över 

dem anställda men även annan information såsom ersättningskoder/tidkoder som 

företaget har skapat etc. 

Varför behövs så många komponenter? 

Behovet av en applikation för användaren att interagera med samt en databas för att lagra 

bland annat användarens uppgifter, kan kännas självklart. Varför byggdes inte systemet på ett 

sådant vis att applikationen kommunicerar direkt med databasen, utan att gå via de 

mellanliggande komponenterna? 

 

Anledningen är att systemet konstruerades för att vara så återanvändningsbart som möjligt. 

Genom att bygga ut API.dll och FLEX_API.dll med ny kod, kan flera andra system nyttja 

dessa två filer. För att i praktiken göra dessa två filer tillgängliga för flera system används 

Flex API. Detta gör det även enklare att underhålla systemet då mängden redundant kod 

minskas. 

 

Om exempelvis utläggsrapportering skulle implementeras i en framtida Android-applikation 

eller IOS-applikation, skulle dessa kunna kommunicera med Flex API och återanvända all 

kod i API.dll och FLEX_API.dll. 



 

  11 (75) 

1.4 Krav 

1.4.1 Krav för projektet i sin helhet 

 Två typer av utlägg skulle kunna utföras, ersättningar och tidavvikelser. 

 Det grafiska gränssnittet skulle vara utformat efter det befintliga i Flex WebApp. 

 Felhantering skulle vara implementerad. 

 Ett agilt arbetssätt skulle tillämpas. 

 Arbetet skulle utföras in-house och under normal arbetstid. 

1.4.2 Krav för klientdelen i webbapplikationen i stora drag 

Klientdelen skulle i stora drag inneha följande funktionalitet: 

 Visning av befintliga utlägg i någon form av lista. 

 Kunna ange ett nytt utlägg. Valbart mellan två olika utläggstyper, ersättningar eller 

tidavvikelser. 

 Redigering av ett befintligt utlägg. 

 Radering av ett befintligt utlägg. 

 Visning av tidkoder och ersättningskoder i någon form av lista. 

 Beräkningar för visning i gränssnittet. Dessa beräkningar ska inte användas vid 

sparning då API.dll utför samma beräkningar. Exempelvis beräkning av ett 

slutgiltigt belopp för ett utlägg. 

1.4.3 Krav för utlägg 

Följande inmatnings-/visningsfält skulle finnas med: 

 Kod 

o Ersättningskod eller tidkod ska kunna väljas.  

 Benämning 

o Beskriver vad koden ska tolka som. Fält enbart för visning.  

 Datum 

○ Ska vara valbart. 

○ Implementera någon typ av datum-väljare. 

 Antal/timmar 

○ Inmatningsfält (numeriskt). 

 Pris 

○ Inmatningsfält (numeriskt). 

 Belopp 

○ Inmatningsfält (numeriskt). 

 Därav moms 
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○ Inmatningsfält (numeriskt). 

 Intern kommentar (IK) 

○ Inmatningsvy (text). 

1.4.4 Regler och inställningar för utläggstypen ersättningar 

Följande regler och inställningar skulle finnas med för utläggstypen ersättningar: 

 Kräv intern kommentar 

o En ersättningskod kan kräva en intern kommentar som användaren måste mata in 

innan sparning. 

 Engångsersättning 

o Om en ersättningskod har engångsersättning aktiverad, kan användaren inte lägga 

ut mer än en ersättning av den typen per datum. 

 Begränsning av inmatningsvärden 

o En ersättningskod har regler som styr om följande inmatningsvärden går att ange 

eller inte: datum, antal, pris belopp, därav moms. Om ett visst värde inte ska kunna 

matas in bör inmatningsfältet för detta värde inaktiveras. 

 Kräv datum 

o Om en ersättningskod har kräv datum aktiverat måste användaren ange ett datum 

för att kunna spara ersättningen. 

 Förutbestämt antal 

o Om en ersättningskod har ett förutbestämt antal ska värdet på fältet antal sättas till 

det förutbestämda. Inmatningsfältet ska även inaktiveras. 

 Pris 

o Om pris anges ska belopp beräknas (antal * pris). 

 Belopp 

o Om belopp anges ska moms beräknas med hjälp av en förutbestämd momssats som 

avgörs av ersättningskoden. 

o Om antal var ifyllt sen tidigare ska pris räknas ut på nytt och vice versa. 

 Moms 

o Om moms anges för hand ska det befintliga värdet ersättas. Om belopp förändras 

kommer dock momsvärdet att räknas om på nytt. 

o Ett förutbestämt procentvärde finns i ersättningskoden och ska appliceras när 

automatiska uträkningar av moms sker. 

1.4.5 Regler och inställningar för utläggstypen tidavvikelser 

Följande regler och inställningar skulle finnas med för utläggstypen tidavvikelser: 

 Kräv intern kommentar 

o En tidkod kan kräva en intern kommentar som måste matas in, innan sparning. 
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Figur 2.1.1.1 Utvecklingsmiljön och källkod skriven i programmeringsspråket, 

Visual Basic 6.0. 

 

2 Metoder och verktyg 

2.1 Programmeringsspråk 

2.1.1 Visual Basic 6 

 

Visual Basic 6 är den sjätte versionen av Visual Basic. Visual Basic är ett 

programmeringsspråk och en utvecklingsmiljö som släpptes 1991 av Microsoft som 

utvecklade och äger det [2]. 

 

API.dll är skriven i programspråket VB6 med hjälp av utvecklingsmiljön och används av 

Flex API för att indirekt manipulera och hämta data ur databasen med användarinformation. 

Anledningen till att just VB6 används som programspråk för källkoden är för att skrivandet av 

den påbörjades under 1990-talet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 C# 

C# är ett programspråk som släpptes 2002 av utvecklaren och ägaren, Microsoft. C# ingår i 

Microsofts ramverk .NET[3].  
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C# används för programmeringen av Flex API och serverdelen av Flex WebApp som sköter 

kommunikationen med Flex API. 

2.1.3 JavaScript 

JavaScript är ett av världens mest populära programmeringsspråk och ett av dem vanligaste 

vid webbprogrammering. Alla moderna webbläsare har stöd för JavaScript. Vid 

programmeringen av exempelvis webbsidor används JavaScript för att beskriva sidans 

beteende [4][5]. 

 

JavaScript används för programmeringen av den logik som finns i klientdelen av Flex 

WebApp som körs i webbläsaren på användarens enhet. 

2.1.4 SQL 

Structured Query Language (SQL) är ett standardiserat språk som används för att hämta och 

ändra data i en databas [6]. SQL används för att skicka förfrågningar till databasen från 

FLEX_API.dll, vilket i sin tur används av API.dll.  

2.2 Märkspråk 

2.2.1 HTML5 

HyperText Markup Language (HTML) är ett märkspråk, sidbeskrivningsspråk, som utifrån 

taggar och element används för att bygga grunden till t ex webbsidor. HTML5 är den femte 

standardiserade versionen av märkspråket och den första på ett årtionde [7]. 

 

HTML5 används i klientdelen av Flex WebApp för att beskriva strukturen på dess webbsidor. 

2.3  Stilmallspråk 

2.3.1 CSS3 

Cascading Style Sheets (CSS) är ett stilmallsspråk som används för att beskriva och formatera 

utseendet på ett dokument skrivet i ett märkspråk. CSS3 är som namnet antyder tredje 

omarbetningen av CSS[8]. 

 

CSS3 används i klientdelen av Flex WebApp för att beskriva utseendet på dess webbsidor 

som är skrivna i HTML5. 

2.4 Designmönster 

2.4.1 MVC  

Model View Controller (MVC) är ett designmönster som används vid implementationen av 

användargränssnitt [9]. Ramverket ASP.NET MVC 3 som används för att strukturera upp Flex 

WebApp, bygger på designmönstret MVC. 
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2.5 Tekniker 

2.5.1 AJAX 

Asynchronous JavaScript and XML (AJAX) är ett gemensamt namn över ett antal befintliga 

tekniker som används till att skapa asynkrona webbapplikationer på klientsidan [10][11]. 

AJAX-anrop utförs i klientdelen av Flex WebApp m h a funktioner i ramverket jQuery. 

2.6 Bibliotek 

2.6.1 jQuery 

JQuery är ett JavaScript-bibliotek som är snabbt, litet och med en rik flora av funktionaliteter. 

Biblioteket förenklar bl a manipulering av HTML-kod, händelsehantering, animation och 

AJAX-anrop m h a ett webbplattformsoberoende API [13].  

 

jQuery användes för att manipulera HTML-element i webbsidorna på klienten i Flex WebApp 

och för att skicka AJAX-anrop. 

2.6.2 jQuery Mobile 

JQuery Mobile är ett HTML5-baserat gränssnittssystem, praktiskt sett ett tilläggsbibliotek, för 

att skapa mobila-applikationer och webbsidor som är plattformsoberoende [14]. 

 

I Flex WebApp utnyttjas stora delar av JQuery Mobile. Främst data-roles som anger vad en 

specifik HTML-tag är, fast även grundläggande stilmallar för utseende.  

2.7 Mjukvara 

2.7.1 TortoiseSVN 

TortoiseSVN är ett versionshanteringssystem som användes för att hantera källkoden till Flex 

WebApp [15]. 

2.7.2 Microsoft Visual SourceSafe 2005 

SourceSafe 2005 är ett versionshanteringssystem som användes för att hantera källkoden till 

Flex API och API.dll [16].  

2.7.3 Visual Basic 6.0 

Utvecklingsmiljön Visual Basic 6.0 användes för programmeringen av API.dll (se kapitel 

2.1.1). 

2.7.4 Visual Studio 2010 

Visual Studio 2010 är en utvecklingsmiljö som användes för att programmera Flex WebApp 

och Flex API [17]. 

2.7.5 Oracle VM VirtualBox 

Oracle VM VirtualBox är en öppen programvara vars syfte är att skapa virtuella maskiner på 

en dator så att flera operativsystem kan köras samtidigt. I projektet användes VirtualBox för 

att emulera Windows XP i Windows 7 vilket utvecklingsmiljön Visual Basic 6 kräver för att 
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fungera [18]. 

2.7.6 Chrome DevTools 

Chrome Developer Tools (Chrome DevTools) är en samling mjukvara för granskning och 

debugging av webbsidor. Framför allt användes DevTools för att övervaka vilket data som 

skickades och togs emot av Flex WebApp. Möjligheten att simulera olika mobila enheter med 

hjälp av Chrome DevTools, var även något som användes flitigt under projektets gång [19]. 

2.8 Hårdvara 

2.8.1 Personal Computer 

För att projektet skulle utföras in-house krävdes varsin arbetsdator med tillbehör. 

Operativsystemet blev Windows 7 vilket beslutades och installerades av Flex Datasystem. 

2.8.2 Smarttelefoner 

För att kunna testa den slutgiltiga produkten i praktiken erhölls moderna mobiltelefoner, så 

kallade smarttelefoner (smartphones), av Flex Datasystem. 

2.9  Övriga resurser 
Domäninloggningar till Flex Datasystems intranät erhölls av företaget. Via intranätet gavs 

åtkomst till företagets databaser och servrar. Den databas som innehöll fiktiva värden för 

testning skapades m h a en utvecklare på företaget. Databasen låg på en av företagets servrar 

och nåddes därmed över intranätet. 

2.10  Metodiker 

2.10.1 Parprogrammering 

Parprogrammering är en agil mjukvaruutvecklingsmetodik där två programmerare jobbar sida 

vid sida. Det är inte så att en av programmerarna styr datorn och den andra observerar, utan 

snarare att en dialog förs där programmerarna tillsammans designar, analyserar, löser problem 

och testar för att få en djupare förståelse av uppgiften [20].  

Det finns många fördelar med parprogrammering förutom den gemensamma förståelsen som 

metodiken genererar. Stuart Wray beskriver i artikeln [21] hur parprogrammering genom fyra 

olika mekanismer resulterar i ökad produktivitet och kvalitativare lösningar. 

Den första mekanismen innebär att när en programmerare förklarar ett problem för en annan 

programmerare fås två fördelar. Första fördelen är att den andra programmeraren kan besitta 

kompetenser den första programmeraren inte gör, vilket leder till en nyanserad frågeställning 

och förhoppningsvis snabbare problemlösning. Den andra fördelen är att programmeraren 

som kodar blir tvungen att förklara ett problem på ett sätt så att den andra programmeraren 

förstår, vilket leder till en ökad självinsikt i problemet. Insikten kan leda till att den första 

programmeraren ser problemet omedelbart, eftersom denne var tvungen att formulera 

problemet på ett sätt som gjorde frågeställningen tydligare. 

Tre återstående mekanismer beskrivs i artikeln. Till att börja med är det en minskad risk att 

fastna i ett problem då två programmerare (eller snarare två hjärnor) uppfattar mer 
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detaljrikedom. T ex undviks slarvmisstag såsom missade semikolon i koden. Dessutom 

genererar samarbetet en vilja att följa bättre kodstandard – en bekämpning av dåliga 

kodvanor. Möjligtvis för att visa sin kompetens för varandra och därmed programmera kod 

som både är vacker och lättbegriplig. Slutligen leder parprogrammering till en bättre 

förståelse och ett bättre samarbete programmerarna emellan; Programmerarna lär sig 

varandras styrkor och svagheter och kan därmed bedöma och dela expertisen. 

I projektet användes parprogrammering främst i uppstarten av arbetet för att gemensamt börja 

på samma grund. Avsikten var en gemensam förståelse för hur grunden av den nya 

utläggsrapporteringen i Flex WebApp skulle fungera, vilket skulle föranleda en naturlig 

uppgiftsuppdelning. Därtill skulle parprogrammering betyda en snabbare gemensam 

insättning i den förekommande koden. 

2.10.2 Kodstandard 

För att uppnå programmeringskod som är hållbar, tydlig för andra programmerare och lätt att 

vidareutveckla så är kodstandard en viktig metodik. Kodstandard är en del av vad som 

brukligen sammanfattas som extreme programming. Kent Beck, skaparen av extreme 

programming, beskriver kodstandard i [23]: ”Kodningsstandard – Är när programmerare 

skriver all kod i samstämmighet med förutbestämda regler som framhäver ökad 

kommunikation”. 

 

Flex Datasystem använder en kodstandard vid programmering av API.dll. Ett exempel på 

en regel är att räknarindex lagrad i en variabel alltid skall initieras före en loop. En annan 

regel är att en programmerare ska återanvända så många variabelnamn som möjligt för att se 

till att koden är konsekvent, men också för att inte ta upp alla identifierare. Alla projekt 

skrivna i VB6 får max ha 32000 unika identifierare [24]. I några av de äldre projekten hos 

Flex Datasystem har denna gräns nåtts; där är det tvunget att återanvända identifierare vid 

vidareutveckling. 

 

I Flex WebApp finns det ingen definierad kodstandard, fast praxis lyder att den befintliga 

strukturen i koden ska följas i så stor utsträckning som möjligt och inom rimlighetens gränser.   

2.11  Olika typer av mobila applikationer 
I följande underkapitel beskrivs flera olika typer av mobila applikationer. Deras fördelar och 

nackdelar tas upp samt vilken applikationstyp vi bäst anser passa ett kompletterande system 

såsom Flex WebApp. 

 

De särdrag och egenskaper som vi generellt sett anser vara önskvärda för Flex WebApp är: 

 Källkoden skall vara enkel att underhålla. 

 Användarupplevelsen ska hålla hög nivå. 

2.11.1 Mobil webbapplikation 

Definition 

En mobil webbapplikation är en webbapplikation som är anpassad att köras på handhållna 

enheter med mindre skärmar [26]. Begreppet webbapplikation i sig har däremot inte en 

enhetlig betydelse. Ett exempel på några betydelser är följande: 
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 En webbapplikation är en applikation
I
 som körs i en webbläsare för användaren. 

Applikationens källkod kan ligga och köras direkt på en webbplats
II
 alternativt på en 

annan server. Webbplatsen fungerar då i det sistnämnda alternativet som en slags 

förmedlare mellan användare och server [27]. 

 En webbapplikation är en applikation vars innehåll helt eller delvis laddas ned från 

webben
III

 varje gång den körs. Det finns tre olika typer av webbapplikationer [28]: 

o Webbläsarbaserad – En applikation som körs i användarens webbläsare. 

o Klientbaserad – En applikation som exempelvis finns installerad på användarens 

PC. Ingen webbläsare är inblandad utan applikationen använder sig av olika 

kommunikationsprotokoll för att hämta data direkt från servrar på internet.  

o Mobil webbapplikation – En applikation som är anpassad att köras på enheter med 

mindre skärmar så som telefoner, surfplattor etc.  

 En webbapplikation är en webbplats som innehar någon form av funktionalitet. 

Följande exempel på webbplatser klassas som webbapplikationer [29]: 

o En godtycklig webbplats där användaren kan registrera sig som medlem. 

o www.google.se då den framför allt möjliggör sökandet efter information för 

användaren. 

o En godtycklig webbplats som innehåller ett Google-sökfält. 

Utav de nämnda beskrivningarna valdes det att mestadels utgå från den första. Detta beror 

huvudsakligen på att den beskrivningen överensstämmer med uppfattningen som finns bland 

utvecklarna på Flex Datasystem som har utvecklat Flex WebApp. Fördelar och nackdelar 

anges baserat på den valda beskrivningen. 

 Fördelar: 

 Kräver ingen installation, användaren öppnar bara en webbläsare och surfar till en 

given URL
IV

 [30]. 

 Användaren behöver inte bry sig om att genomföra uppdateringar [31]. Uppdateringar 

sker endast på ett ställe, exempelvis på servern där webbapplikationens källkod finns. 

 Användaren kan komma åt den när som helst, från en mängd olika enheter som har en 

webbläsare och internetuppkoppling [30].  

 Data lagras ej lokalt på enheten utan på exempelvis en server [30]. Användarens risk 

för dataförlust reduceras.  

 Enklare att distribuera då distribueringsplattformar såsom Apple App Store och 

Google Play inte används. 

 Enklare att underhålla kodmässigt då applikationen är skriven i samma programspråk 

för samtliga enheter. 

                                                 
I
 En applikation är ett program som möjliggör utförandet av specifika uppgifter för användaren. Begreppet 

applikation är synonymt med begreppet program [25]. 
II
 En webbplats är en samling av sammanhängande webbsidor. Genom att gå till en webbplats huvudsida kan 

besökare navigera sig till de olika webbsidorna [22]. 
III

 Med begreppet webben avses World Wide Web (WWW). 
IV

 En URL (Uniform Resource Locator) är en formaterad textsträng som används för att identifera en resurs. Ett 

exempel på en sådan resurs är en webbplats [32]. 

https://www.google.se/
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Nackdelar: 

 Är långsammare än andra alternativ då den konstant måste hämta innehåll över 

internet [30]. En annan bidragande faktor är att en webbapplikation är skriven i språk 

som interpreteras såsom HTML, JavaScript och CSS. 

 En fungerande internetuppkoppling krävs generellt sett för att kunna använda den. 

Givetvis finns det särskilda webbapplikationer som m h a ramverk kan användas 

någorlunda utan internet [31]. 

 Kan vara mer komplicerad att programmera då den måste stödja olika webbläsare och 

versioner av dessa [30]. 

 Kan inte utnyttja särskild hårdvara på enheten den körs på, exempelvis kamera eller 

GPS [31].  

2.11.2 Native mobilapplikation 

Defintion 

En native mobilapplikation är en applikation som är utvecklad för att användas på en viss 

plattform eller enhet [33]. Likt andra mobila applikationer är en native mobilapplikation 

anpassad för handhållna enheter med mindre skärmar [26]. 

Fördelar: 

 Kan programmeras att kunna användas när användaren inte har tillgång till internet 

[34]. Exempelvis kan vissa spel- och navigeringsapplikationer användas utan 

fungerande internetuppkoppling. 

 Kan till fullo utnyttja enhetens hårdvara som den körs på [34]. Detta leder dels till 

bättre prestanda överlag då källkoden oftast är kompilerad, och dels möjligheten att 

exempelvis använda kamera eller GPS [39]. 

 Kan designas på ett sådant sätt att den överensstämmer med vad användaren förväntar 

sig och är van vid på sin enhet [34].  

 Distribueras vanligtvis via olika distribueringsplattformar där användaren kan få 

support och en viss garanterad kvalité på applikationerna, då dem genomgår olika 

kvalitetstester innan publicering [35]. 

Nackdelar: 

 Kan vara dyr att utveckla och underhålla om användaren ska kunna utnyttja flera olika 

plattformar och enheter för att använda applikationen [35].  

 Distribueringsplattformerna kan ha en omständig process för att få applikationen 

godkänd för publicering. Detsamma gäller för att få uppdateringar av applikationen 

godkända [35]. 

2.11.3 Hybrid mobilapplikation 

Definition 
En hybrid mobilapplikation är en blandning mellan en native mobilapplikation och en mobil 

webbapplikation. Applikationen distribueras på samma sätt som en native och kan även 

använda inbyggd hårdvara. Det grafiska gränssnittet som visas för användaren ligger inne i en 

webbläsarvy.  

 

En webbläsarvy kan ses som en nedbantad webbläsare som inte har någon funktionalitet 
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förutom att visa innehåll för användaren. Likt en fullfjädrad webbläsare renderas innehållet 

m h a en renderingsmotor för webbmaterial
V
. Som en följd av detta måste applikationen vara 

skriven i ett programmeringsspråk som renderingsmotorn kan hantera, vilket i de flesta fall 

innebär källkod skriven i HTML, CSS och JavaScript. Webbläsarvyn är inkapslad i en native 

applikation och m h a ramverk som t ex PhoneGap kan källkoden anropa native-specifik kod 

som ger åtkomst till filsystemet eller kameran etc [37][38][39]. 

 

Fördelar: 

 Likt en mobil webbapplikation kan den användas på flera olika plattformar och 

enheter [37]. 

 Likt en native mobilapplikation kan den programmeras att kunna användas när 

användaren inte har tillgång till internet [37]. 

 Likt en native mobilapplikation kan inbyggd hårdvara utnyttjas [37].  

 Likt en native mobilapplikation distribueras den vanligtvis via olika 

distribueringsplattformar som användaren är van vid. Exempelvis väletablerade 

Google Play för Android-enheter och Apple App Store för IOS-enheter [37].  

 Likt en mobil webbapplikation är den enklare att underhålla kodmässigt då den är 

skriven i samma programspråk för samtliga enheter [37]. 

Nackdelar: 

 Likt en mobil webbapplikation är prestandan är inte lika bra som hos en native 

mobilapplikation då exempelvis källkoden måste interpreteras [37]. 

 Likt en native mobilapplikation används distribueringsplattformar som kan ha en 

omständig process för att få den godkänd för publicering. Detsamma gäller för att få 

uppdateringar av den godkända [37].  

2.11.4 Vilken lösning passar Flex Datasystem? 

Flex Datasystem är som tidigare nämnt ett företag med fokus på användarvänliga 

personaladministreringssystem med drygt 1500 företag som kunder. Storleken på företagen 

varierar från ett fåtal anställda till tusentals och branscherna varierar likaså [1]. I helhet är det 

rimligt att anse att den befintliga lösningen i form av en mobil webbapplikation är den mest 

lämpade för Flex WebApp p g a följande anledningar: 

 Variationen av använda enheter och plattformar hos dem 1500 företagen kan sannolikt 

antas vara stor. För att kunna underhålla applikationen och förse företagen med 

förstklassig support är en gemensam källkod för samtliga enheter och plattformar ett 

måste för utvecklarna. 

 Den funktionalitet som ska finnas i applikationen enligt Flex Datasystem, kräver inte 

tillgång till någon särskild inbyggd hårdvara. 

Dem främsta motargumenten som togs hänsyn till var relaterade till användarupplevelsen: 

 Prestandan är bättre i en nativ mobilapplikation. Med prestanda avses här 

                                                 
V
 En renderingsmotor för webbmaterial är ett program som översätter kod skriven i märkspråk till lämpliga 

instruktioner för det operativsystemet den körs på. Instruktionerna exekveras sedan och användaren kan se det. 

visuella resultatet på sin skärm [36]. 
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exekveringstiden av källkoden samt den tidsfördröjning som uppstår vid hämtning av 

data över internet. En mobil webbapplikation måste hämta en stor mängd av sitt 

innehåll över internet samt att dess källkod måste interpreteras innan den kan 

exekveras [40]. 

 Användaren är troligtvis van vid att ladda ned, uppdatera och få support för sina 

applikationer via distribueringsplattformar som används i samband med hybrida- och 

native mobilapplikationer. 

3 Systemets arkitektur 
Följande underkapitel förklarar strukturen på huvudkomponenterna i systemet, nämligen Flex 

WebApp, Flex API och API.dll. Syftet är att få en bakgrund kring hur alla dessa 

komponenter är uppbyggda och hur de hänger ihop så att kapitel 4 blir lättare att förstå. Vissa 

detaljer nämns inte alls på grund av säkerhetsskäl och/eller sekretess. Observera att alla 

komponenter och dess funktionalitet som beskrivs i följande underkapitel, existerade och 

tillhandahölls av företaget innan examensarbetet påbörjades. 

3.1 Övergripande illustration 
Innan en fördjupning av komponenternas struktur genomförs är det lämpligt att visa en 

övergripande illustration över hur hela systemet fungerar. Efter detta underkapitel beskrivs 

varje komponent fördjupat och det kan vara nyttigt att bläddra tillbaka och reflektera kring 

figur 3.1.1.  

 

Figur 3.1.1 En illustration över hur alla komponenter i systemet kommunicerar. 

Som synes i figur 3.1.1 så består Flex WebApp av en klientdel och en serverdel. Klientdelen 

är den del som körs i användarens enhet medan serverdelen körs på en server. Klientdelen 

anropar serverdelen för att dels hämta hem JavaScript-filer, CSS-filer och bilder m m, som 

behövs för att applikationen ska fungera men även för att hämta och spara användarspecifik 

data. Dessa data finns i en databas som återfinns i figur 3.1.1. 

 

Serverdelen använder sig av ett webb-API vid namn Flex API för att vidarebefordra sina 

förfrågningar till databasen. Flex API använder sig i sin tur av en fil vid namn API.dll för 

att skicka vidare sina mottagna förfrågningar. API.dll kontrollerar förfrågan och använder 

sig sedan av en annan fil vid namn FLEX_API.dll för att sköta kommunikationen med 
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databasen. 

3.2 Flex WebApp 
Flex WebApp är uppbyggd m h a en mängd olika ramverk och språk. Applikationen består av 

en klientdel och en serverdel. Klientdelen exekveras lokalt i användarens enhet och 

serverdelen exekveras på en server. I det här underkapitlet kommer först och främst de 

ramverk och språk som använts för att bygga applikationen att listas och 

användningsområdena förklaras kort. Därefter följer en mera detaljerad beskrivning av hur 

olika delar av applikationen fungerar. Begreppet sida används synonymt till webbsida. 

Begreppet klienten syftar på klientdelen i webbapplikationen och begreppet servern syftar på 

serverdelen. 

3.2.1 Använda ramverk 

I tabellen nedanför denna text beskrivs dem ramverk som används av Flex WebApp. Dels 

förklaras deras allmänna funktionalitet, men även deras specifika användningsområde i 

applikationen. Användningsområdet av vissa av dessa ramverk, beskrivs mer fördjupat i dem 

efterföljande kapitlen. 

 

Ramverk Funktionalitet Användningsområde i Flex WebApp 

AppCache Möjliggör skapandet av 

webbapplikationer som kan 

användas utan 

internetuppkoppling. 

Lagrar exempelvis JavaScript-, CSS-

filer och bilder som används. Målet är 

inte att göra klienten användbar utan 

tillgång till internet utan snarare att 

 Detta uppnås genom att ta 

kontroll över webbläsares cache 

för att lagra innehåll. Vad som 

lagras bestäms av ett manifest 

[41]. 

minska datamängden som behöver 

hämtas varje gång applikationen startas.  

iScroll 4 Möjliggör scrollning av innehåll 

i ett HTML-element med 

fixerad höjd eller bredd [42]. 

Används för att kunna scrolla i olika 

webbsidor i klienten.  

jQuery 1.7.1 Se avsnitt 2.6.1. Används för att manipulera HTML-

element i webbsidorna på klienten och 

för att göra AJAX-anrop till olika 

controllers på servern.  

jQuery Mobile 

1.2.0 

Se avsnitt 2.6.2. Används för att exempelvis skapa 

knappar med ikoner, popup-fönster etc. 

i klienten.  

ASP.NET 

MVC 3 

 

Möjliggör byggandet av 

webbapplikationer baserat på 

några av Microsofts tidigare 

ramverk och m h a användandet 

av designmönstret MVC [44]. 

Används för att skapa den övergripande 

strukturen i applikationen. Exempelvis 

möjliggör ramverket att ha såkallade 

controllers som skickar förfrågningar 

till Flex API och tar emot data som 



 

  23 (75) 

 

 

 

Se kapitel 2.4.1 för mer 

information om MVC. 

svar. Vymotorn
VI

 Razor i ramverket 

används på ett flertal platser i vyerna på 

servern, d v s i CSHTML-filerna. 

 

 

Modernizr Används för att avgöra vilka 

egenskaper av HTML5 och 

CSS3 som kan användas av den 

aktuella webbläsaren som 

renderar webbsidan[45].   

Används för att t ex få en symbol i ett 

laddnings-popup-fönster att snurra i 

webbläsare som använder sig av 

renderingsmotorn Webkit. I webbläsare 

som inte har Webkit framstår 

laddningssymbolen som helt 

stillastående. 

 

3.2.2 Använda programmeringsspråk 

I tabellen nedanför denna text nämns de programmeringsspråk som Flex WebApp är 

uppbyggd av och dess specifika användningsområde i applikationen. 

 

Språk Beskrivning Användningsområde i Flex WebApp 

HTML5 Se kapitel 

2.2.1. 

Beskriver strukturen som finns på respektive webbsida i 

klienten.  

CSS3 Se kapitel  Designar det visuella utseendet på respektive webbsida i  

 2.3.1. klienten. 

JavaScript Se kapitel 

2.1.3. 

Används för kodning av all logik som har med användarens 

interaktion med klienten att göra. 

C# Se kapitel 

2.1.2. 

Används för kodning av flertalet controllers på servern som 

skickar förfrågningar till Flex API och tar emot data från det.  

 

3.2.3 Visuell uppbyggnad 

Klienten består av en mängd olika webbsidor som det kan navigeras mellan. Strukturen av 

sidorna beskrivs m h a HTML och designen beskrivs med CSS. Varje webbsida har en 

CSHTML-fil
VII

 och en CSS-fil associerade till sig. Däremot finns det CSHTML- och CSS-

filer som inte tillhör någon särskild webbsida. Dessa CSHTML-filer beskriver strukturer av 

delar på webbsidor som återanvänds och dessa CSS-filer beskriver designen. Ett exempel är 

_Footer.cshtml som beskriver strukturen på navigeringspanelen som återfinns på alla 

webbsidor i applikationen samt footer.css som beskriver designen av panelen.  

 

När klienten startas laddas innehållet från alla CSHTML-filer för respektive webbsida in i en 

                                                 
VI

 En vymotor är ansvarig för att skapa HTML-kod utifrån vyer i ett ASP.NET MVC 3 projekt. I Flex WebApp 

motsvarar en vy en CSHTML-fil [46]. 
VII

CSHTML är ett filformat som stödjer användandet av vymotorn Razor. I applikationen används Razor främst 

för att ladda in delar av andra CSHTML-filer i en befintlig [43]. 
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enda fil vid namn MasterPage.cshtml. Anledningen är huvudsakligen att webbsidorna 

behöver ha möjlighet att manipulera varandras innehåll. För att kunna manipulera innehållet 

på en webbsida krävs det att strukturen finns inladdad i DOM:en. Eftersom endast strukturen 

av ett enskilt dokument beskrivs åt gången i DOM:en, är det därmed nödvändigt att ladda in 

alla webbsidors källkod i ett enda dokument.  

3.2.4 Logisk uppbyggnad 

Klientens logik är uppbyggd av JavaScript-kod som är indelad i ett tiotal olika filer, som står 

för majoriteten av all logik som berör interaktionen med användaren. JavaScript-filerna 

återfinns i projektmapparna PageInit, PageNavigateTo och PageSpecific. I samtliga mappar är 

filerna namngivna efter vilken webbsida de påverkar förutom ett fåtal undantag. En mer 

detaljerad beskrivning av mapparna och dess innehåll följer: 

 PageInit – Innehåller filer vars kod körs när alla webbsidor förutom loginsidan ska 

initieras. Koden i respektive fil binder bl a upp eventhanterare till eventuella knappar i 

de övre hörnen på berörd webbsida. 

 PageNavigateTo – Innehåller filer vars kod beskriver vad som ska ske när användaren 

navigerar till en specifik webbsida. Exempelvis kanske ett visst inmatningsfält ska 

låsas eller en knapp döljas. 

 PageSpecific – Innehåller filer vars kod beskriver all grundläggande logik som tillhör 

en specifik webbsida. Om exempelvis ett inmatningsfält ska låsas när användaren 

navigerar till en sida anropas en funktion som finns i en fil i mappen PageSpecific.  

 

 

Figur 3.2.4.1 De mappar i projektet vars innehåll står för majoriteten av all logik som berör 

användares interaktion med applikationen. 
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3.2.5 AppCache 

Uppstart 

När filen innehållandes HTML-koden för klientens startsida, _LoginPage.cshml, och 

manifest-filen har laddats ned, tar AppCache över och exekverar. Först kommer ramverket 

kontrollera om den nya manifest-filen skiljer sig från den befintliga. Om manifesten skiljer sig 

från varandra eller att ingen manifest-fil fanns cachad sedan tidigare, laddas alla resurser i det 

nya manifestet ned. Observera att ramverket inte kontrollerar ifall innehållet i de 

underliggande resurserna har förändrats. När en nedladdning har skett kan inte resurserna 

användas direkt utan en manuell omstart av applikationen krävs [41].  

 

Events 
Den huvudsakliga interaktionen med AppCache sker genom de event som kastas. Framför allt 

är det följande events som avlyssnas: 

 Checking – Detta är alltid det första eventet som kastas. Det innebär att ramverket 

undersöker om det finns en nyare version av manifestet genom att ladda ned den som 

finns på servern för att sedan jämföra med den cachade. 

 Cached – Om inget manifest fanns cachat sedan tidigare triggas detta event. 

 Noupdate – Om ingen skillnad upptäcktes mellan manifesten triggas detta event. 

 Downloading – Om det nedladdade manifestet skiljer sig från det cachade triggas 

detta event. Hämtning av resurser som är angivna i det nedladdade manifestet 

påbörjas. 

 Updateready - När alla resurser har laddats ned triggas detta event. Det är vid denna 

tidpunkt som de gamla resurserna byts ut mot de nya och klienten startas om. 

3.2.6 Sidhantering 

Bakgrund 

Ramverket jQuery Mobile hanterar navigering mellan webbsidor och instansiering av dessa i 

en webbapplikation. När användaren försöker navigera till en obesökt webbsida hämtas dess 

HTML-dokument m h a ett AJAX-anrop. Beroende på vilket sätt som utvecklaren har valt att 

strukturera upp applikationen behandlas svaret från AJAX-anropet olika. Har utvecklaren valt 

att varje individuell webbsida ska beskrivas i ett eget HTML-dokument (single page model) 

byts det aktuella HTML-dokument ut mot det hämtade. Om utvecklaren istället föredrar att 

samla flera webbsidor i ett och samma HTML-dokument (multi-page model) läggs innehållet 

i det hämtade HTML-dokumentet till i det befintliga [48]. 

 

I Flex WebApp valde utvecklarna att frångå navigeringen i jQuery Mobile. Den främsta 

anledningen var att navigeringen var för långsam. Ramverket ansågs genomgå en del onödiga 

steg i sin kod samt att hämtning av webbsidor skedde individuellt istället för i bulk.  

 

Hämtning av sidor 

Vid uppstart av klienten hämtas filen _LoginPage.cshml. Innehållet i filen laddas in av 

webbläsaren och användaren ser inloggningssidan framför sig. Webbsidan laddas inte ned 

med alla andra sidor när AppCache exekverar p g a att den inte ska lagras i cachen. AppCache 

tar i värsta fall ett par sekunder på sig för att slutföra sina uppgifter, först efteråt kan 

resurserna användas. Om alla applikationens webbsidor hade ingått i resurserna hade inget 

kunnat visas för användaren under tiden AppCache arbetar. Den faktiska nyttan med att ha 

laddat in inloggningssidan först, är att då finns möjligheten att visa olika popup-fönster som 
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informerar användaren om vad ramverket gör för tillfället. Användaren förhindras dock från 

att interagera med inloggningssidan tills AppCache är färdig. 

 

Instansiering av sidor 

Inloggningssidan laddas ned separat och instansieras av jQuery Mobile. Instansiering betyder 

i det här sammanhanget att webbsidans innehåll laddas in i DOM:en och att önskade events 

på sidan lyssnas och reageras på. Övriga sidor instansieras m h a eget konstruerade funktioner 

och jQuery.mobile.loadPage() från jQuery Mobile. 

 

Byte av sida 

För att byta sida anropas en global funktion. Det viktigaste funktionen gör är att lägga till 

klassen ui-page-active på det div-elementet som innehåller den önskade sidan i 

DOM:en och ta bort den från alla andra. Samtidigt anropas en funktion som tillhör den nya 

sidan där önskad logik finns. Resultatet blir att den önskade sidan visas för användaren och 

alla andra döljs. 

3.2.7 Dataanrop 

Hämtning av användarspecifik data 

För att hämta användarspecifik data anropas olika metoder hos controllers som ligger på 

servern, via AJAX-anrop. En controller är en egenskapad C# klass som ärver från klassen 

System.Web.Mvc.Controller [49]. De controllers som finns på servern heter 

LoginController, DataController och DataAsyncController. Samtliga har en kontakt med Flex 

API via en Service Reference
VIII

. LoginController och DataController är synkrona controllers 

vilket innebär att när deras medlemsmetoder exekverar och väntar på svar från Flex API, kan 

inget annat göras på servern samtidigt. DataAsyncController är däremot en asynkron 

controller vilket möjliggör att servern kan arbeta med annat medan controllerns 

medlemsmetoder väntar på svar från Flex API [50]. Data som medlemsmetoderna tar emot 

från Flex API tas emot i form av ett XML-objekt vilket sedan formateras om till ett JSON-

objekt. Det konverterade objektet returneras slutligen till JavaScript-koden i klienten. 

 

Hämtning av generell data 

För att hämta generell data såsom ikonbilder, CSHTML-, JavaScript- och CSS-filer kontaktas 

controllers på servern på liknande sätt som när användarspecifik data hämtas. Skillnaden är att 

controllerna inte behöver hämta data från Flex API, då all generell data redan finns lokalt 

lagrad och kan därmed direkt returneras till klientdelen. 

3.3 Flex API 
Flex API är en WCF Data Service

IX
 skriven i programspråket C# och som används av bl a 

Flex WebApp. I praktiken kan man säga att Flex API fungerar som ett webb-API, d v s ett API 

som går att komma åt över internet eller intranät. Flex API är en mellanhand som sköter 

kommunikationen som Flex WebApp har med API.dll och därmed databasen.  

3.3.1 Interaktion med databasen 

Sättet som Flex API indirekt hämtar och manipulerar data i databasen på görs via utnyttjandet 

                                                 
VIII

 En Service Reference är en teknik som används för att i ett projekt få tillgång till en eller flera WCF Data 

Services [51].  
IX

 En WCF Data Service är en tjänst som möjliggör skickandet av data över internet eller intranät m h a 

protokollet Odata (Open Data Protocol) [52]. 
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av medlemsmetoder hos ett instansierat objekt av wrapperklassen clsAPI. clsAPI utnyttjar i 

sin tur funktioner i API.dll. Tillgång till API.dll fås genom att lägga till filen i Flex API 

projektet som en referens. 

3.3.2 Interaktion med Flex WebApp 

För att kontakta Flex API anropar serversidan av Flex WebApp funktioner i Flex API. Vid 

anrop av dessa funktioner utförs validering av eventuellt medskickat data. Exempelvis 

kontrolleras all data på ett särskilt sätt för att förhindra injicering av SQL-kod
X
. Efter 

validering av eventuellt medskickat data anropas en medlemsfunktion av clsAPI-instansen 

som utför önskad operation. 

3.3.3 Formatering av data 

När Flex API indirekt mottager data från databasen mottager den det i form av en instans av 

en type som är definierad i API.dll. Då datatypen type inte finns i C# konverteras instansen 

först till en struct-instans för att sedan konverteras till en klass-instans. Data inuti den 

konverterade instansen extraheras och läggs in i ett XML-objekt som sedan är redo att 

returneras till den anropande controllern i serverdelen av Flex WebApp. 

3.4 API.dll 
API.dll

 XI
 är en fil som skapas manuellt från ett projekt vid namn API. Projektet är skriven 

i programspråket Visual Basic 6 och används av Flex API samt en mängd olika system som 

exempelvis Flex Tidredovisning, Flex Portal etc. Funktionerna som wrapperklassen clsAPI i 

Flex API använder sig av i API.dll (se kapitel 3.3.1), täcker all funktionalitet som behövs 

för hämtning och manipulation av data i databasen. Dessa funktioner använder i många fall 

funktionalitet som finns i en annan dll-fil vid namn FLEX_API.dll. En slutgiltig validering 

av medskickat data från Flex API görs i API.dll. 

 

3.5 FLEX_API.dll 
FLEX_API.dll är den fil som faktiskt utför hämtning och sparning av data. Filen används 

flitigt i många av Flex Datasystems olika mjukvaror för att utföra databasförändringar. I 

bilagan Flex Datasystem's produkter presenteras företagets produkter och i kapitel 1.1.3 

demonstreras hur Flex Tidredovisning kan användas för att skapa ersättningskoder.  

För Flex WebApp, som tidigare nämnt, är det API.dll som utnyttjar FLEX_API.dll för 

att få åtkomst åt databasen. 

 

                                                 
X
 SQL-injicering är en teknik där användare direkt eller indirekt skickar in parametrar till en SQL-fråga där 

dessa tolkas på ett oönskat sett [53]. 
XI

 En Dynamic-link library (dll) är ett bibliotek som innehåller kod som kan användas av flera olika program 

samtidigt. Framför allt minskas redundant kod vid användandet av dll:er [54]. 
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4 Genomförande 
Följande underkapitel går igenom hur projektet genomfördes. Först ges en sammanfattning av 

vad som gjordes och efter beskrivs projektets genomförda avgränsningar. Sedan nämns de 

grundläggande riktlinjerna som har varit viktiga vid utformandet av webbsidorna i Flex 

WebApp. Därefter förklaras det på ett djupgående sätt hur Flex WebApp kommunicerar med 

databasen för att hämta och skicka data. Slutligen avslutas kapitlet med information kring 

besvären att testa Flex WebApp på en smarttelefon. 

4.1 Sammanfattning 
För att implementera utläggsrapportering krävdes ny funktionalitet i tre tidigare existerande 

komponenter:  

 Flex WebApp – Här skapades ytterligare webbsidor (t ex UtlaggsPage, 

ErsattningkodPage etc) för att användaren skulle kunna se och mata in relevant data 

för utläggsrapportering. Detta innebar dels skapandet av grafiska gränssnitt men även 

skapandet av bakomliggande logik såsom kontroll av vissa regler för 

utläggsrapportering. Alla regler angående utläggsrapportering implementerades alltså 

inte här av bland annat den enkla anledningen att det finns sätt för användare med 

tillräcklig teknisk kunskap att kringgå dessa då Flex WebApp är en applikation 

uppbyggd av webbteknologier. 

 Flex API – Här gjordes en del förändringar, dock visuellt osynliga för användaren. 

Nödvändiga funktioner/strukturer skapades för att vidarebefordra och kontrollera data 

angående utläggsrapportering, mellan Flex WebApp och API.dll. Med kontroll av data 

avses exempelvis förhindrandet av SQL-injektion. Sammanfattningsvis, funktionalitet 

som tillåter Flex WebApp och API.dll att kommunicera tillförlitligt. 

 API.dll – Likt Flex API genomfördes visuellt osynliga förändringar för användaren i 

API.dll. Strukturer/funktioner skapades för att hantera allt som har med 

utläggsrapportering att göra. Exempelvis granskning av alla regler angående 

utläggsrapportering implementerades här för att vara säker på att användaren inte 

kunde kringgå dessa regler på något vis. Ett annat exempel är hämtning av 

ersättningskoder ifrån databasen, då med hjälp av Flex_API.dll (se kapitel 3.5 för mer 

information om denna dll-fil). 

Följande underkapitel beskriver endast förändringarna i Flex WebApp vilket beror på 

sekretesskäl. För att få en tydligare uppfattning av hur lång utvecklingstid varje komponent 

tillägnades trots sekress, se bilaga B, Översiktlig tidslinje. 

4.2 Avgränsningar 
I ett tidigt skede av projektet inföll en signifikant avgränsning. Nämligen en förändring av 

kraven för projektet som är presenterade i kapitel 1.4.  

 

Förändringen innebar, efter diskussion med projektets tekniska handledare på Flex 

Datasystem, att projektet skulle fokusera enbart på utläggstypen ersättningskoder och inte alls 

på utläggstypen tidavvikelser. Delvis för att säkerställa att projektets resultat blev kvalitativt, 

och delvis för att säkerställa att projektet slutfördes i tid.  

 

Det förekom även en avgränsning i slutet av projektet gällande validering av inmatade värden 
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på klientdelen i Flex WebApp. Den ursprungliga tanken var att värdena, som användaren 

matar in vid redigering av en ersättning eller vid sparandet av en ny ersättning, skulle 

genomgå en validering innan dessa skickas till Flex API. Däremot eftersom klienten är 

JavaScript- och HTML-baserad kommer det alltid finnas sätt att kringgå validering. 

Förslagsvis genom att använda ett utvecklarverktyg såsom Chrome DevTools för att 

manipulera både HTML- och JavaScript-koden. P g a denna ofrånkomliga säkerhetsrisk sker 

den viktigaste valideringen i Flex API (främst mot SQL-injicering) och i API.dll innan en 

databasförändring fortskrider. 

4.3 Grundläggande riktlinjer för webbsidor 
Två grundläggande riktlinjer skapades under examensarbetets gång för att komplettera 

kravspecifikationen i syfte att förbättra slutprodukten. Dessa riktlinjer var:  

 Mängden kod och antalet filer ska minimeras, då klienten i Flex WebApp i många fall 

måste ladda ned dessa vid uppstart (se kapitel 3.2.6). Detta gör att applikationen inte 

tar onödigt lång tid på sig att starta upp för användaren. 

 Den befintliga strukturen i projektet ska följas så gott som det går, då koden blir mer 

lättläst och förståelig för andra utvecklare på Flex Datasystem.  

4.4 Gemensam visuell struktur för webbsidor 
Alla webbsidor som har skapats delar minst två stycken egenskaper: Båda har varsin header 

(se figur 4.4.1) och varsin navigeringspanel (se figur 4.4.2). Headern består förenklat av två 

stycken div-element som är stylade att efterlikna fysiska knappar och ett paragraf-element 

som visar namnet på sidan. Till div-elementen som efterliknar fysiska knappar binds det olika 

eventhanterare beroenden på vad som ska ske när användaren trycker på dem. Alla sidor 

använder sig inte nödvändigtvis utav båda knapparna utan, då stylas den oanvända knappen 

”bort” m h a CSS. Navigeringspanelen ger användaren möjlighet att snabbt navigera sig 

mellan de viktigaste sidorna. Vid en första anblick ser det ut som att alla sidor har en 

gemensam navigeringspanel men i själva verket har varje webbsida sin egen. 

 

 

Figur 4.4.1 Exempel på headern som används på sidan UtlaggsPage. 

 

 

Figur 4.4.2 Utseendet på navigeringspanelen som används på samtliga sidor. Den blåaktiga 

markeringen indikerar vilken kategori av webbsida som användaren för tillfället är inne på. 

4.5 Gemensam logisk struktur för webbsidor 
Vid redigering eller skapandet av ett utlägg sker sparning av användarens inmatade värden på 

liknande sätt för alla webbsidor. Det inmatade värdet hämtas från exempelvis ett 

inmatningsfält och används för att sätta innehållet på ett paragraf-element i NyErsattningPage. 

När dessa redan inmatade värden ska redigeras i efterhand så används samma paragraf-
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element i NyErsattningPage för att ställa in ett värde i exempelvis ett inmatningsfält.  

4.6 Skapandet av UtlaggsPage 

4.6.1 Bakgrund 

För att användaren ska kunna redigera och ta bort utlägg krävs det en webbsida som visar alla 

befintliga. 

4.6.2 Implementation 

Då utläggsrapporting är bundet till en användares period i Flex Tidredovisning valdes det att 

göra detsamma i Flex WebApp. M a o styrs utläggen som visas på UtlaggsPage av vilken dag 

och därmed vilken period som är vald på en annan webbsida vid namn DagPage. P g a brist på 

plats i navigeringspanelen och att utläggsrapporteringen är bunden till DagPage, sker 

navigeringen till UtlaggsPage via ett menyval på DagPage. 

 

Sättet som utläggsdata visas på UtlaggsPage genomförs m h a ett ul-element där varje 

individuellt utlägg representeras av ett li-element. Ul-elementet skapas på nytt när användaren 

byter period i DagPage genom att bläddra mellan olika datum. I detalj sker det genom att 

lokalt sparad data om individuella utlägg hämtas för att sedan strängkonkateneras ihop till 

HTML-kod som används i ul-elementet. För att få möjlighet att redigera ett utlägg binds 

eventhanterare till varje li-element. När användaren trycker på ett li-element fylls innehållet 

på NyErsattningPage med data från det specifika utlägget och aktuell sida byts till 

NyErsattningPage. 

 

För att navigera tillbaka till DagPage används ena "knappen" i headern och den andra används 

för att navigera till NyErsattningPage för att skapa ett nytt utlägg av typen ersättningar. 

4.7 Skapandet av NyErsattningPage 

4.7.1 Bakgrund 

För att användaren ska kunna redigera och skapa nya utlägg av typen ersättningar, krävs det 

en webbsida som visar vilket data som behöver matas in och ger användaren möjlighet att 

navigera till olika inmatningssidor för att mata in dessa data. 

4.7.2 Implementation 

Webbsidan består av ett flertal ul-element. Varje ul-element innehåller åtminstone ett li-

element som innehar utseendet och funktionaliteten av en knapp. I varje li-element återfinns 

följande HTML-element av intresse: 

 Ett paragraf-element vars text återspeglar vilken typ av inmatningssida som 

användaren kan navigera till via li-elementet.  

 Ett paragraf-element vars text återspeglar det data som blivit inmatat.  

När en ersättningskod har valts påverkas vilka li-element (knappar) som är aktiverade. De 

som inte är aktiverade gråmarkeras, och får en hänglåsikon på sig. Även andra regler triggas 

och i kapitel 4.8 beskrivs reglerna ytterligare.  

 

Vid sparning av ett redigerat eller nytt utlägg hämtas alla värden i paragraf-elementen vars 

text representerar inmatat data. Ifall något nödvändigt värde inte har matats dyker ett popup-



 

  31 (75) 

fönster upp som listar alla kvarstående värden och sparning av utlägget sker inte. Är dock alla 

nödvändiga värden inmatade hämtas dessa och läggs in i ett JSON-objekt som sedan skickas 

vidare med ett AJAX-anrop till serverdelen. Serverdelen i Flex WebApp kontaktar i sin tur 

Flex API o s v. 

4.8 Skapandet av ErsattningkodPage 

4.8.1 Bakgrund 

För att kunna skapa eller redigera en ersättning, krävs det att användaren i en lista kan välja 

vilken ersättningskod som passar in i scenariot. Ersättningskoderna innehåller även regler som 

NyErsattningPage förverkligar (se kapitel 1.1.1).  

4.8.2 Implementation 

Eftersom DagPage redan hade val av tidkoder implementerat vid projektets start, fanns det 

kod att utgå ifrån. Därför var designen ifrån början självklar, och den nya webbsidan skulle 

med säkerhet bestå av ett ul-element vars enskilda li-element motsvarar en knapp för en 

ersättingskod; D v s en lista av knappar som li-element, lagrade i ett ul-element. 

 

Varje knapp består av först en kod (mellan 1-3 siffror) och en kodbenämning (beskrivande 

text av koden), t ex 1 Parkering eller 20 Logi. 

 

När användaren valt en ersättningskod, exekveras ett flertal funktioner i NyErsattningPage 

som förändrar utseendet på sidan, utifrån reglerna som finns definierade i den valda koden. 

Exempelvis finns det en funktion som inaktiverar eller döljer inmatningsfält utifrån vad den 

valda koden anger. 

4.9 Skapandet av DatePickerPage 

4.9.1 Bakgrund 

När en ny ersättning ska skapas eller redigeras måste det finnas möjlighet att välja ett datum 

associerat till ersättningen. Datumen som kan väljas är dock begränsade till de som finns i 

användarens nuvarande period (se kapitel 1.1.1). 

4.9.2 Implementation 

Det valdes att utnyttja en plugin vid namn DateBox för att skapa en datum-väljare. 

Anledningen var följande: 

 Det skulle ta en orimligt lång tid att skaffa den nödvändiga kunskap och färdighet som 

krävs för att implementera en datum-väljare. 

 All önskad funktionalitet och design på en datum-väljare fanns tillgänglig i DateBox. 

DateBox är en plugin till jQuery Mobile ramverket som går att använda till skapandet av både 

tid- och datum-väljare. De valbara designerna som fanns på datum-väljaren i pluginen och 

som valdes mellan var: 

 CalBox – Har utseendet av en kalender med klickbara knappar som representerar olika 

datum (se figur 4.9.2.1). 

 DateBox – Har utseendet av en inmatningsruta där dag, månad och år anges antingen 

via tangentbordet eller m h a klickbara knappar (se figur 4.9.2.2). 
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 FlipBox – Har utseendet av tre stycken skjutbara reglage i höjdled varav en ställer in 

månad, en ställer in dag och en ställer in år (se figur 4.9.2.3). 

 SlideBox – Har utseendet av tre stycken skjutbara reglage i sidled varav en ställer in 

år, en ställer in månad och en ställer in dag (se figur 4.9.2.4). 

Den design som valdes var CalBox p g a att den kräver minst antal knapptryckningar från 

användarens sida för att välja ett datum. Oavsett design upplevdes datum-väljaren som något 

långsam vid testandet på en äldre smarttelefon. CalBox var den design som upplevdes vara 

minst påverkad, förmodligen p g a den inte kräver flera knapptryckningar i följd för att välja 

ett datum.  

 

För att installera pluginen måste alla nödvändiga filer läggas till i projektet och inkluderas på 

olika ställen i den befintliga JavaScript-koden. Efteråt läggs ett input-element till i HTML-

koden för önskad webbsida med attributet data_role satt till datebox, för att "skapa" en 

datum-väljare. För att modifera beteendet och utseendet på datum-väljaren används ett attribut 

vid namn data-option. Det är m h a attributet som exempelvis designen sätts till CalBox, 

vilken färg som ska användas på ett markerat datum av användaren och på dagens datum etc. 

 

Problem som uppstod 

Några exempel på problem som uppstod vid användandet av pluginen och hur de löstes tas 

upp i följande punktlista: 

 Start och slutdatum gick ej att ange i kalandern med avsikt att begränsa valbara datum 

och navigering mellan månader. Istället kunde intervallet endast regleras genom att 

ange antalet valbara dagar framåt och bakåt i tiden från dagens datum. Då endast start- 

och slutdatum fanns att tillgå skapades en funktion som matematiskt räknar ut 

skillnaden i antalet dagar mellan dagens datum och start- och slutdatum. 

 Kalendern markerade alltid dagens datum som att den vore vald av användaren. För att 

ta bort markeringen utnyttjades en funktion i pluginen som sätter kalenderns valda 

datum till ett valfritt. Genom att ange värdet till något felaktigt såsom datumet 9999-

99-99 anropas en inbyggd felhanteringsmetod som tar bort markeringen. 

 Även om antalet valbara dagar framåt och bakåt från dagens datum var satta till ett 

visst värde visades ändå navigeringsknapparna till föregående och nästkommande 

månad. Dock hände ingenting om användaren tryckte på en månad som inte hade 

några valbara datum i sig. För att inte vilseleda användaren, togs beslutet att 

knapparna bör gömmas om de inte faktiskt utför något vid nedtryckning av dem. Detta 

implementerades genom att modifiera källkoden till pluginen så att oanvända knappar 

döljs m h a CSS och dess funktionalitet inaktiveras m h a JavaScript-kod. 
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4.10 Skapandet av DecimalInputPage 

4.10.1 Bakgrund 

När en ny ersättning skall skapas eller redigeras finns det ett antal inmatningsvärden som kan 

behöva vara ifyllda innan sparning (se kapitel 1.1.1). Fyra stycken av dessa är följande: 

 Antal – Ett decimalt tal som max får ha sex stycken siffror varav två decimaler.  

 Pris – Ett decimalt tal som max får ha nio stycken siffror varav två decimaler. 

 Belopp – Ett decimalt tal som max får ha tio stycken siffror varav två decimaler. 

Figur 4.9.2.1 Utseendet på designen 

CalBox.  

 

Figur 4.9.2.2 Utseendet på designen 

DateBox.  

 

Figur 4.9.2.3 Utseendet på designen 

FlipBox.  

 

Figur 4.9.2.4 Utseendet på designen 

SlideBox.  
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 Moms – Ett decimalt tal som max får ha nio stycken siffror varav två decimaler. 

4.10.2 Implementation 

Med hänsyn till riktlinjerna i kapitel 4.3 och att nämnda inmatningsvärden är snarlika valdes 

det att skapa en gemensam webbsida som skulle hantera inmatningen. De nödvändiga filerna 

som skapades i samband med implementationen var tre stycken JavaScript-filer, en 

CSHTML-fil och en CSS-fil. Om istället hanteringen av varje inmatningsvärde hade 

beskrivits i enskilda webbsidor hade antalet skapta filer uppgått till 15 stycken fler. 

  

HTML-elementen på webbsidan som är av intresse är följande (se figur 5.1.3.9 och 5.1.3.10 

för hela sidans utseende): 

 Div-elementet som utgör knappen med texten ”Välj”. Används för att spara ett inmatat 

värde. Kommer att kallas för välj-knappen i det här kapitlet. 

 Div-elementet som utgör knappen med texten ”Avbryt”. Används för att avbryta 

eventuell inmatning och återvända till NyErsattningPage.  Kommer att kallas för 

avbryt-knappen i det här kapitlet. 

 Input-elementet som utgör området där användaren matar in värden.  Kontrollen av 

inmatade värden sker m h a reguljära uttryck och särskilda villkor. Kommer att kallas 

för inmatningsfältet i det här kapitlet. 

 Paragraf-elementet som befinner sig precis ovanför input-elementet som påminner 

användaren vilket värde den ska fylla i. Kommer att kallas för informationstexten i det 

här kapitlet.  

 Div-elementet i headern som visar vilken handling som användaren är på väg att 

utföra. Kommer att kallas för header-titeln i det här kapitlet. 

Detaljer kring dynamiskt utseende och logik 

Utseendet på DecimalInputPage och logiken bakom bestäms av sättet som användaren 

navigerade sig till sidan med. Det finns fyra stycken li-element i NyErsattningPage som 

fungerar som knappar och används för navigeringen (se figur 4.10.2.1). Var och en 

representerar ett visst inmatningsvärde såsom antal, pris, belopp eller moms. Om exempelvis 

den som representerar moms används av användaren händer följande: 

1. Header-titeln sätts till texten "Ange moms". 

2. Informationstexten sätts till "Moms". 

3. En variabel förändras som bestämmer hur logiken ska fungera. I det här fallet innebär 

det följande: 

 Kontrollen av inmatningsfältet sker m h a det reguljära uttrycket som tillåter 

max 9 stycken siffror. Det inmatade värdet får inte vara större än tidigare 

angivet belopp vilket också kontrolleras. 

 Vid användandet av välj-knappen kommer inmatningsfältets innehåll att 

hämtas. Innehållet används för att sätta texten på ett paragraf-element i det li-

elementet som användes för att navigera till DecimalInputPage. I figur 4.10.2.1 

hade detta inneburit att texten "X kr" som befinner sig under texten "Därav 

moms" hade ändrats till det inmatade värdet. 

4. Den globala sidbytningsfunktionen anropas och DecimalInputPage visas för 

användaren. 
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Figur 4.10.2.1 Alla li-elementen på NyErsattningPage som används för att navigera till 

DecimalInputPage. 

 

Detaljer kring inmatningsfältets kontroll 

När användaren matar in tecken i inmatningsfältet kontrolleras innehållet i realtid m h a olika 

reguljära uttryck och villkor. Fördelen med att ha kontrollen i realtid är att användaren får 

respons omedelbart och slipper spendera tid på att exempelvis markera inmatningsfältet i 

efterhand och redigera innehållet. Kontrollen av användarens inmatning i inmatningsfältet 

fungerar på följande vis: 

1. Användaren raderar ett tecken, skriver in ett nytt tecken eller klistrar in text i 

inmatningsfältet och triggar därmed eventet input. 

2. En eventhanterare till inmatningsfältet hämtar texten från den och använder ett 

reguljärt uttryck och några andra villkor för att kontrollera att inmatningen är korrekt. 

3. Är inmatningen korrekt sparas texten från inmatningsfältet undan i en variabel. I annat 

fall laddas senast sparad inmatning in och inmatningsfältet rödmarkeras i 350 

millisekunder. 

Följande reguljära uttryck användes för att kontrollera innehållet i inmatningsfältet i realtid: 

 Antal – ^[0-9]{0,4}([,.][0-9]{0,2})?$ 

 Pris – ^[0-9]{0,7}([,.][0-9]{0,2})?$ 

 Belopp – ^[0-9]{0,11}([,.][0-9]{0,2})?$ 

 Moms – ^[0-9]{0,11}([,.][0-9]{0,2})?$ 

4.11  Återanvändandet av KommentarPage 

4.11.1 Bakgrund 

Oavsett vald ersättningskod, finns det alltid möjlighet för användaren att lämna en kommentar 

vid utläggsrapportering. Ibland är det t o m ett krav ifrån ersättningskoden (se kapitel 1.1.1). 

Följden blev att det krävdes en implementation av kommentering på klientdelen i Flex 
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WebApp.  

4.11.2 Implementation 

Turligt nog, fanns kommentering redan implementerad i klienten på en sida vid namn 

KommentarPage. Något som öppnade möjligheten att återanvända befintlig kod. Emellertid 

var KommentarPage hårdkodad mot en befintlig del i Flex WebApp. Något som ändrades 

smidigt genom en switch/case-sats i JavaScript-kod. 

4.12  Hämtning av ersättningskoder 
Följande underkapitel beskriver hur hämtningen av ersättningskoder realiserades. Fokusen 

ligger på hur testdata användes för att kunna koda funktionalitet innan riktig data hämtades. 

Det förklaras även hur riktig data hämtades och översattes så att den överensstämde med 

testdata. 

4.12.1 Att utgå ifrån testdata 

Innan implementationen av hämtning av riktiga ersättningskoder gjordes ansågs det vara bra 

att utgå ifrån en samling testdata. Dels för att inneha en idé kring ersättningskodernas 

datastruktur, och dels för att tillhörande funktioner kunde utvecklas och testas innan riktig 

datahämtning.  

 

Strukturen för dessa testdata bestod av det data (som strängar) och de regler (som booleska 

variabler) som beskrevs i kapitel 1.4.4. 
 

Ersättningskod (objekt) 

{ 

Kod (sträng) 

Kodbenämning (sträng) 

Regler (array) 

[ 

Datum får matas in (boolesk) 

Antal får matas in (boolesk) 

Pris får matas in (boolesk) 

Belopp får matas in (boolesk) 

Moms får matas in (boolesk) 

Kräv kommentar (boolesk) 

Kräv datum (boolesk) 

Engångsersättning (boolesk) 

Förutbestämt värde på antal (sträng) 

Förutbestämd momssats (sträng) 

] 

} 

Pseudokod 4.12.1.1 Strukturen på ett ersättningskod-objekt. 

 

I pseudokod 4.12.1.1 beskrivs strukturen för en instans av en ersättningskod. Testdata-

objektet (Ersättningskoder) innehåller flera instanser av ersättningskod som en 

array. 

 
Ersättningskoder (array) 

[ 
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Ersättningskod (objekt) {…}, 

Ersättningskod (objekt) {…}, 

…, 

Ersättningskod (objekt) {…} 

] 

 

Pseudokod 4.12.1.2 Strukturen på objektetet som innehåller flera ersättningskod-objekt. 

 

Eftersom varje företag har en samling av ersättningskoder är dessa oberoende av perioder; 

d v s oavsett vilken period användaren befinner sig i så är ersättningskoderna fastslagna för 

det företag som användaren tillhör. 

 

Med testdata till förfogande, som efterliknar strukturen i pseudokod 4.12.1.2, kunde 

nödvändig funktionalitet i Flex WebApp implementeras: 

 Möjlighet att välja en ersättningskod i gränssnittet via en lista med knappar. 

 Reglera vilka knappar som bör vara låsta eller upplåsta enligt den valda 

ersättningskoden. 

 Olika ersättningskoder har olika momssatser, som anges utifrån ersättningskoden. För 

att undvika redundant tilldelning, ändrades momssatsen endast ifall den nya 

ersättningskoden har en momssats som skiljer sig ifrån den tidigare ersättningskodens 

momssats eller standardmomssatsen (25%). 

 En ersättningskod kan ha ett förutbestämt antal, som i så fall tilldelas. 

 En ersättningskod kan vara en engångsersättning, vilket innebär att endast ett utlägg av 

den typen per datum får existera. 

 Krav på att mata in intern kommentar och/eller datum. 

Implementationen av dessa listade funktionaliteter har i vissa fall skett i en och samma 

funktion. Med funktionerna färdigskrivna existerade ett fungerande skal med testdata. Endast 

länkningen var kvar: nämligen att hämta och tolka riktiga ersättningskoder ifrån servern så att 

det överensstämmer med testdata-objektet. 

4.12.2 Att hämta riktiga ersättningskoder ifrån databasen 

Eftersom utseendet av datastrukturen var klarlagd fanns det något att utgå ifrån, vilket 

förenklade arbetsprocessen vid kodandet av hämtningen av ersättningskoder. 

 

 
Figur 4.12.2.1 Händelseförloppet vid hämtning av ersättningskoder. 
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Första ansatsen blev att få reda på vilken databas som ersättningskoderna ligger i. Detta 

upptäcktes genom att söka i befintlig VB6-kod i API.dll. Andra ansatsen blev att skriva 

VB6-kod i API.dll, som bestod av två delar: två types
XII

 och en funktion. 

 Två types – För att kunna spegla datastrukturen i testdataobjektet krävdes två stycken 

types. En type för alla regler (typeRegler) och en type för kod, benämning samt en 

instans av typeRegler (typeErsattningskod).   

 Funktion – Nästa steg var att ha en funktion som returnerar en array av alla 

ersättningar, d v s en array av typeErsattningskod. Innan returnering av arrayen 

så ska den innehålla alla ersättningskoder. Detta utförs (1) genom en funktion som inte 

kan nämnas p g a sekretesskäl, fastän funktionaliteten är att ta emot en SQL-fråga, 

exekvera den och returnera svaret som ett objekt. Därefter (2) loopas objektet och 

innehållet lagras i en ny typeErsattningskod i arrayen.    

När VB6-koden var färdig återstod C#-koden i Flex API. Sammantaget översätts den 

returnerade typen slutligen till ett XML-objekt som Flex WebApp i sin tur konverterar till ett 

JSON-objekt (se kapitel 3.3.3 för mer detaljer). Då ersättningskodernas struktur 

uppskattningsvis var identiska med den påhittade ersättningskodsstrukturen, kunde de tidigare 

testfunktionerna återanvändas. 

4.13 Hämtning av ersättningar 
I följande underkapitel beskrivs hur hämtningen av ersättningar förverkligades. Först 

förklaras hur testdata användes på klienten för att implementera funktioner innan riktig data 

kunde hämtas. Därefter skildras det hur riktiga ersättningsrader hämtades. Observera att en 

enskild och befintlig ersättning omtalas som en såkallad ersättningsrad i följande 

underkapitel. 

4.13.1 Att utgå ifrån testdata 

Precis som i kapitel 4.12.1 så användes en förutbestämd testdatastruktur som grund till hela 

arbetsmetodiken. Strukturen för dessa testdata innefattade de fält som användaren kan ändra 

vid redigering samt de fält som behöver visas för användaren. I kapitel 1.4.3 beskrivs dessa 

grundligt. 

 
Ersättningsrad (objekt) 

{ 

Kod (string) 

Kodbenämning (string) 

Antal (string) 

Pris (string) 

Belopp (string) 

Moms (string) 

Intern kommentar (string) 

} 

Pseudokod 4.13.1.1 Strukturen på ett ersättningsrad-objekt. 

 

                                                 
XII

 Type är motsvarigheten till Struct i VB6. Type kommer beskrivas med kursiv text för att förtydliga att det är en 

datatyp det handlar om, och exempelvis inte det svenska ordet ”typen” när ordet böjs. 
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I pseudokod 4.13.1.1 beskrivs strukturen för en instans av en ersättningsrad. Testdata-

objektet (Ersättningsrader) innehåller flera instanser av ersättningsrad som en 

array. 

 
Ersättningsrader (array) 

[ 

Ersättningsrad {…}, 

Ersättningsrad {…}, 

…, 

Ersättningsrad {…} 

] 

Pseudokod 4.13.1.2 Strukturen på objektet som innehåller flera ersättningsrad-objekt. 

 

Eftersom varje period har en samling ersättningsrader, så är objektet anknuten till den 

nuvarande perioden. På så sätt blev det rimligt att arrangera alla ersättningsrader i det 

periodobjekt dem tillhör. 

 

Infogandet av ersättningsrader i periodobjektet medförde även andra fördelar. Bl a fanns det 

redan en funktion för hämtning av en period, som enbart behövde vidareutvecklas så att 

ersättningsrader inkluderades i det periodobjektet. Detta innebar färre anrop till servern än 

ifall varje samling av ersättningsrader skulle behöva hämtas separat för varje period. 

 

Med testdata till förfogande implementerades funktionalitet i förväg. Utskrivning av 

ersättningsrader på utläggssidan var en av sakerna som testades i förväg på klienten. Även 

sparning, redigering och borttagning av ersättningsrader implementerades på klienten med 

testdata. Delar av funktionaliteten reviderades när den riktigt databaskopplingen 

programmerades. Orsaken var att datastrukturen, och framförallt inladdningen av riktig data, 

skilde sig mot hur testdataobjektet laddades in.    

4.13.2 Att hämta riktiga ersättningsrader ifrån databasen 

Utseendet av datastrukturen var bestämd innan implementationen av nödvändig funktionalitet 

i Flex API och API.dll. Således döptes typen till typeUtlaggXIII i API.dll, som är 

en spegling av testdataobjektet som beskrivs i pseudokod 4.13.1.1. Skillnaden mellan 

testdataobjektet och typeUtlagg var att medlemsvariablerna antal, belopp, pris och moms 

beskrivs med datatypen double i typeUtlagg istället för med datatypen string som i 

testdataobjektet.  

 

                                                 
XIII

 Många gånger är utlägg och ersättningar synonymt och i koden används dessa växelvis (se kapitel 1.1.1 för 

en förklaring av vad ett utlägg är för något).  
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Figur 4.13.2.1 Händelseförloppet vid hämtning av ersättningsrader. 

 

Som tidigare nämnt fanns det redan en funktion i API.dll som returnerar ett periodobjekt. 

Det enda som funktionen begär ifrån Flex WebApp är ett datum för att hitta rätt period. Innan 

en modifiering gjordes på funktionen utförde den förenklat beskrivet, följande delar: 

1. Utifrån datumet, laddas ett objekt in ifrån databasen som innehåller all möjlig 

information om den valda perioden, inklusive tillhörande utlägg. Periodobjektet laddas 

m h a funktioner ifrån FLEX_API.dll. 

2. Filtrerar dessa hämtade data från databasen och skapar ett nytt "nedbantat" objekt 

utefter vilket data som är relevant för Flex WebApp. 

Det var i del nummer 2 som modifieringarna skedde. Tidigare innehöll det filtrerade 

periodobjektet tidrader, periodnummer och annan intressant information för Flex WebApp. 

Eftersom utlägg saknades i det filtrerade periodobjektet las denna till i form av en array 

innehållandes objekt av typen typeUtlagg.  

 

En funktion i Flex API behövde också modifieras för att ta hänsyn till förändringen av det 

filtrerade periodobjektet. Modifieringen behövdes för att den nya informationen angåenden 

alla utlägg för perioden skulle inkluderas i XML-filen som skickas tillbaka till serverdelen i 

Flex WebApp vid anrop. Se figur 4.13.2.1 för en illustration över händelseförloppet. 

4.14  Sparning och redigering av ersättningsrader 
Följande delkapitel beskriver hur sparning och redigering av ersättningsrader 

implementerades. Till skillnad ifrån tidigare kapitel, 4.12 och 4.13, användes inget 

testdataobjekt vid implementationen av sparning och redigering av ersättningsrader.  

 

 
Figur 4.14.1 Händelseförloppet vid sparning och redigering av ersättningsrader. 

 

I figur 4.14.1 illustreras händelseförloppet vid sparning eller redigering av en ersättningsrad. 
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Först skickar serverdelen i Flex WebApp information om en ersättningsrad (ersättningskod, 

antal, pris, etc.) till Flex API. Egentligen skickas all information som finns i klienten om en 

ersättningsrad förutom beloppet. Anledningen är att klienten inte ska utföra onödigt arbete, 

utan värden som kan beräknas fram i API.dll, såsom belopp med hjälp av antal och pris, 

skall göras det. 

 

Det förekom en argumentation att eventuellt bara returnera true eller false ifrån API.dll 

ifall operationen var lyckad eller ej. Ifall operationen lyckades skulle en lokal förändring ske i 

klienten i förhoppning att returvärdet inte ljuger och att allt gick bra.  

 

Däremot valdes det att returnera hela periodobjektet istället. En anledning var att ifall hela 

periodobjektet returneras finns det alltid en garanti att periodobjektet på telefonen speglar 

informationen i databasen. En annan anledning var att tiden som tjänas in på att returnera 

true eller false är försumbar, eftersom inladdning av ett periodobjekt i API.dll är det som 

tar tid, inte att skicka några extra kilobyte data.  

 

För att spara ner en ersättningsrad till databasen var tillvägagångssättet simpelt och utfördes 

kodmässigt i API.dll på följande vis: 

1. Först laddas periodobjektet in ifrån databasen utifrån mottaget datum. Periodobjektet 

innehåller all tänkbar information om perioden (noggrannare beskrivet i kapitel 

4.13.2). 

2. Ifall det är en sparning av en ny ersättningsrad letas det första lediga indexet fram i 

periodobjektets array med ersättningar. Ifall det är en redigering används det index 

som mottagits. Sedan läggs mottagen information om ersättningsraden till i denna 

array. 

3. Periodobjektet sparas ner till databasen m h a FLEX_API.dll. 

4. Ett filtrerat periodobjekt returneras till Flex API. 

4.15  Borttagning av ersättningsrader 
Det här underkapitlet beskriver hur borttagning av ersättningsrader genomfördes. Precis som i 

kapitel 4.14 användes inga testdataobjekt vid implementationen. 

 

 
Figur 4.15.1 Händelseförloppet vid borttagning av ersättningsrader. 

 

I figur 4.15.1 är det första som sker ett anrop ifrån serverdelen i Flex WebApp efter att 

användaren har valt att ta bort en ersättningsrad. Det som skickas till Flex API är vilket datum 

och vilket index ersättningsraden har. Datumet är till för att veta vilken period ersättningen 
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tillhör, och eftersom ersättningarna är speglade mot dem i databasen ligger de i samma 

ordning internt i Flex WebApp som dem gör i databasen, och därför räcker det att skicka med 

vilket index (rad) ersättningen internt har i Flex WebApp. 

 

Flex API vidarebefordrar förfrågan till API.dll där en ny funktion skrevs som utför 

följande: 

1. Laddar in ett periodobjekt från databasen utifrån datumet som mottagits. 

Periodobjektet innehåller all tänkbar information om perioden (noggrannare beskrivet 

i kapitel 4.13.2).  

2. Itererar fram till ersättningen som skall tas bort i arrayen, vilket sker genom följande 

algoritm: 

 Index = 5 /* Exempel på index om ersättningsrad 5 ska 

       tas bort */ 

 While Index < periodobjektet.ersättningar.size() 

 { 

   /* Ifall ersättningsraden inte innehåller något, 

      avbryt loopen */ 

   If Ersättningsrad[index] = null 

       Break 

     /* Kopiera nästa ersättningsrad till nuvarande 

    ersättningsrad */ 

   Ersättningsrad[index] = Ersättningsrad[index + 1]

   index = index + 1 

 } 

Pseudokod 4.15.1 Hur en ersättningsrad tas bort. 

 

3. Efter att pseudokod 4.15.1 har exekverats har arrayen förskjutits så att den raden som 

låg på indexplats fem har blivit överskriven (borttagen). Därefter sparas det 

modifierade periodobjektet ner till databasen m h a FLEX_API.dll. 

4. Slutligen filtreras det modifierade periodobjektet och returneras till Flex API. 

4.16  Exekveringen av Flex WebApp på en 
smarttelefon 

Redan vid projektets början framträdde en problematik med att exekvera Flex WebApp på 

fysiska smarttelefoner för testning. Problematiken grundade sig i att Flex API och API.dll 

är skrivna i VB6 vilket i sin tur innebär att Windows XP måste användas vid vidareutveckling 

av dessa. Följaktligen tvingades utvecklingen ske i en emulerad XP-miljö vars IIS-servrar
XIV

 

(som är värd för Flex API:et och serverdelen av Flex WebApp) var onåbara från andra enheter 

kopplade till samma intranät. Följande underkapitel beskriver olika lösningar som hittades på 

problemet. 

                                                 
XIV

IIS står för Internet Information Service och är en serverprogramvara ifrån Microsoft som används för att vara 

värd åt en webbsida, d v s driva en lokal webbsida utåt m h a t ex datorns lokala IP-adress. 
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4.16.1 Befintlig lösning 

Den tekniska handledaren för examensarbetet, hade en befintlig lösning där batch-program
XV

 

kopierade över alla nödvändiga filer från det emulerade operativsystemet till det fysiska 

operativsystemet Windows 7. Därefter skapades två IIS:er i Windows 7 som agerade värd till 

Flex API och serverdelen i Flex WebApp. Med dessa två IIS:er körandes i Windows 7 kunde 

dem nås från enheter kopplade till intranätet, såsom en smarttelefon. 

 

Figur 4.16.1.1 Den befintliga lösningen som den tekniska handledaren hade på problemet. 

 

Lösningen kan vid en första anblick verka tillfredsställande. Emellertid medför lösningen 

nackdelar. För det första är det tidskrävande att behöva köra batch-programmet så fort en 

ändring genomförts som behöver testas på en fysisk telefon. Om exempelvis tio olika 

förändringar genomförs efter varandra och som var och en ska testas, slösas en avsevärd 

mängd av tid bort. För det andra blir det redundant data på hårddisken eftersom filerna som 

krävs för exekvering ligger dubbellagrat med varsin kopia i Windows XP och Windows 7. 

4.16.2 Första lösningen 

Första idén var att brygga ett nätverk så att Windows 7 och emulerade Windows XP använde 

samma lokala IP-adress utåt i intranätet. Den inbyggda inställningen Host-Only Adapter i 

VirtualBox användes för ändamålet. Lösningen fungerade dock inte i praktiken. 

                                                 
XV

Ett batch-program är ett program som beskrivs i en batch-fil och som exekveras av kommandotolken i 

Windows.  
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Figur 4.16.2.1 Den första och icke fungerande lösningen. 

 

Anledningen var att båda IIS:erna i Windows XP blev onåbara trots att de delade samma IP-

adress utåt i intranätet. Detta beror på en begränsning i VirtualBox-mjukvaran som forcerar 

den virtuella maskinen att endast kunna kommunicera med värden. Detta innebar att i 

Windows 7 kunde IIS:erna nås, men inte av andra enheter i intranätet, såsom en smarttelefon. 

4.16.3 Slutgiltiga lösningen 

Nästa idé var att låta emulerade Windows XP få en egen unik IP-adress utåt i intranätet vilket 

genomfördes med VirtualBox-inställningen Bridged Network Adapter. Via 

nätverksanslutningen gick det sedan för andra enheter i intranätet att nå IIS:erna. 
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Figur 4.16.3.1 Den slutgiltiga lösningen. 

 

Lösningen visade sig inte vara felfri. Nätverksanslutningen i Windows XP som efterfrågar en 

egen unik IP-adress, var ej stabil vid alla tillfällen. När den ej var stabil krävdes det oftast en 

och annan omstart av det emulerade operativsystemet, och ibland även byte av både MAC-

adress och IP-adress för det emulerade operativsystemet, innan det fungerade igen.  

 

Trots problemen med denna lösning infördes en viktig fördel. Då ingen egentlig tidsförlust 

fanns för lösningen med att ansluta en enhet till IIS:erna i Windows XP, möjliggjordes ett 

effektivt arbetssätt. En utvecklare kunde sitta och arbeta med Flex WebApp och den andra 

med Flex API och API.dll. När förändringar i Flex API och API.dll hade gjorts kunde 

dessa testas direkt i Flex WebApp genom att i Flex WebApp ange adressen till den andra 

utvecklarens IIS som agerar värd åt Flex API. Sammantaget är det knappast överdrivet att 

påstå att arbetssättet hade en avgörande roll i att examensarbetet kunde slutföras i tid. 
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5 Resultat 
I följande underkapitel beskrivs det resultat som kan presenteras, nämligen det som 

användaren ser och interagerar med i Flex WebApp. Resultatet i Flex API och API.dll 

presenteras inte p g a det inte syns för användaren av Flex WebApp, men även p g a av 

sekretesskäl. 

5.1 Visuellt resultat 
För att visa upp förändringarna i Flex WebApp som har genomförts används två 

smarttelefoner: Samsung Galaxy Note 3 och Apple Iphone 4. Valet att visa förändringarna 

m h a fysiska enheter har som syfte att ge en så realistisk återgivelse som möjligt. Att just 

Samsung Galaxy Note 3 och Apple Iphone 4 används beror dels på det tillgängliga urvalet av 

enheter hos Flex Datasystem samt att dessa två telefoners skärmstorlek skiljer sig markant. 

Samsung Galaxy Note 3 har en diagonal skärmstorlek på 5,7 tum medan Apple Iphone 4 

endast har en skärm med den diagonala storleken på 3,5 tum.  

 

Mer exakt uppvisas förändringarna till stor del i form av bilder i följande underkapitel. 

Bilderna består av smarttelefonernas kroppar och inklistrade skärmdumpar tagna från 

smarttelefonerna vid exekvering av klientdelen i Flex WebApp. Storleken på 

smarttelefonernas kroppar är anpassade efter deras fysiska storlek. Detta innebär att 

respektive kropp och inklistrad skärmdump förblir proportionerliga och oförvrängda. M a o 

kan smarttelefonerna och deras skärmdumpar jämföras med varandra för att få en bättre 

uppfattning om hur slutresultatet skiljer sig från enhet till enhet. 
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Figur 5.1.1.2 
Inloggningssidan körandes på 

Apple Iphone 4.  

 

Figur 5.1.1.1 Inloggningssidan körandes på 

Samsung Galaxy Note 3.  

 

5.1.1 Navigering till utläggssidan 

För att få en uppfattning av hur användaren når utläggsrapportering i Flex WebApp, beskrivs 

denna navigering i detta underkapitel. Detta innebär att webbsidorna synliga i de följande 

bilderna inte har skapats i samband med detta examensarbete. 

 

 När applikationen först startas visas en inloggningssida för användaren (se figur 5.1.1.1 och 

5.1.1.2). När en lyckad inloggning skett visas som standard schemasidan (se figur 5.1.1.3 och 

5.1.1.4). Härifrån kan användaren använda sig av navigeringspanelen för att ta sig till 

tidrapportsidan. Navigeringen till utläggssidan utförs genom att första trycka på meny-

knappen på tidrapportsidan (se figur 5.1.1.5 och 5.1.1.6). I menyn som visas finns det i sin tur 

en knapp med texten "Utläggsrapport" som tar användaren till utläggssidan (se figur 5.1.1.7 

och 5.1.1.8). 
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Figur 5.1.1.3 Schemasidan körandes på 

Samsung Galaxy Note 3.  

 

Figur 5.1.1.4 Schemasidan 

körandes på Apple Iphone 4.  
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Figur 5.1.1.3 Tidrapportsidan körandes på 

Samsung Galaxy Note 3.  

 

Figur 5.1.1.4 Tidrapportsidan 

körandes på Apple Iphone 4.  
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Figur 5.1.1.5 Menyn på tidrapportsidan 

körandes på Samsung Galaxy Note 3.  

 

Figur 5.1.1.6 Menyn på 

tidrapportsidan körandes på 

Apple Iphone 4.  
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Figur 5.1.2.1 Utläggssidan körandes på 

Samsung Galaxy Note 3.  

 

Figur 5.1.2.2 Utläggssidan 

körandes på Apple Iphone 4.  

 

5.1.2 Utläggssidan 

På utläggssidan syns alla befintliga utlägg i den aktuella perioden samt det totala beloppet av 

alla utlägg. Datumintervallet som perioden täcker står skrivet ovanför alla utlägg. Genom att 

trycka på ett befintligt utlägg kan utlägget redigeras. Om ett nytt utlägg av typen ersättning 

ska skapas trycker användaren på knappen i övre högra hörnet med ett plustecken som 

symbol. För att byta aktuell period måste användaren navigera tillbaka till tidrapportsidan via 

knappen i övre vänstra hörnet med texten "Tillbaka" (se figur 5.1.2.1 och 5.1.2.2). 
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Figur 5.1.3.1 Sidan där ersättningar skapas 

och redigeras, körandes på Samsung Galaxy 

Note 3.  

 

Figur 5.1.3.2 Sidan där 

ersättningar skapas och 

redigeras, körandes på Apple 

Iphone 4.  

 

5.1.3 Skapa ny ersättning 

För att skapa ett nytt utlägg av typen ersättning finns det ett antal olika värden som behöver 

matas in (se figur 5.1.3.1 och 5.1.3.2). Vilka dessa värden är avgörs av vilken ersättningskod 

som väljs. Genom att trycka på olika knappar på sidan kan användaren navigera till nya sidor 

där inmatning kan ske. När inmatningen av alla nödvändiga värden är gjord kan ersättningen 

sparas genom att trycka på knappen i det övre högra hörnet med texten "Spara". Om då inte 

alla nödvändiga värden är inmatade dyker ett popup-fönster upp som listar alla kvarstående 

fält som behöver fyllas i. Ifall användaren vill avbryta skapandet av en ny ersättning kan 

knappen i det övre vänstra hörnet användas med texten "Avbryt". Vid användandet av någon 

utav dessa knappar navigeras användaren tillbaks till utläggssidan. 
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Figur 5.1.3.3 Sidan där ersättningskod väljs, 

körandes på Samsung Galaxy Note 3.  

 

Figur 5.1.3.4 Sidan där 

ersättningskod väljs, körandes 

på Apple Iphone 4.  

 

 

Inmatning av ersättningskod 
För att mata in vilken ersättningskod som ska gälla trycker användaren på den önskade 

ersättningskoden i en lista. Alternativt om användaren vill återvända till ersättningssidan 

används knappen i övre vänstra hörnet med texten "Tillbaka". När en ersättningskod har valts 

navigeras användaren automatiskt tillbaka till ersättningssidan. 
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Figur 5.1.3.5 Sidan där datum väljs, 

körandes på Samsung Galaxy Note 3.  

 

Figur 5.1.3.6 Sidan där datum 

väljs, körandes på Apple 

Iphone 4.  

 

Inmatning av datum 

För att mata in ett datum till ersättningen används en kalander som visar en månad i taget. 

Datumen som är innanför användarens period är endast dem som går att markera. Skulle 

perioden sträcka sig över två månader visas en navigeringsikon i något utav kalenderns övre 

hörn (se figur 5.1.3.5 och 5.1.3.6). Användaren markerar ett datum genom att trycka på en 

knapp i kalendern som representerar datumet. För att sedan spara markeringen som det valda 

datumet används knappen i övre högra hörnet med texten "Välj". Dagens datum indikeras i 

kalendern med en gul ikon och ett markerat datum med en svart ikon (se figur 5.1.3.7 och 

5.1.3.8). 
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Figur 5.1.3.7 Sidan där datum väljs, med ett 

datum markerat av användaren, körandes på 

Samsung Galaxy Note 3.  

 

Figur 5.1.3.8 Sidan där datum 

väljs, med ett datum markerat 

av användaren, körandes på 

Apple Iphone 4.  
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Figur 5.1.3.9 Sidan där antal matas in, 

körandes på Samsung Galaxy Note 3.  

 

Figur 5.1.3.10 Sidan där antal 

matas in, körandes på Apple 

Iphone 4.  

 

Inmatning av antal 
För att mata in kvantiteten av den produkt/tjänst som ersättningen avser används ett 

inmatningsfält (se figur 5.1.3.9 och 5.1.3.10). Användaren tillåts endast att mata in siffror med 

att maximalt antal på 6 stycken varav två decimaler. Om ett inmatat tecken är otillåtet tas det 

bort och en rödaktig färg visas i inmatningsfältet en kort stund (se figur 5.1.3.19 och 

5.1.3.20). För att spara det inmatade värdet används knappen i det övre högra hörnet med 

texten "Välj". Om inmatningen inte ska sparas används knappen i det övre vänstra hörnet med 

texten "Avbryt". Bägge knappar navigerar användaren tillbaka till ersättningssidan. 
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Figur 5.1.3.11 Sidan där pris matas in, 

körandes på Samsung Galaxy Note 3.  

 

Figur 5.1.3.12 Sidan där pris 

matas in, körandes på Apple 

Iphone 4.  

 

Inmatning av pris 

För att mata in det priset som en produkt/tjänst har som ersättningen avser används ett 

inmatningsfält (se figur 5.1.3.11 och 5.1.3.12). Användaren tillåts endast att mata in siffror 

med att maximalt antal på 9 stycken varav två decimaler. Om ett inmatat tecken är otillåtet tas 

det bort och en rödaktig färg visas i inmatningsfältet en kort stund (se figur 5.1.3.19 och 

5.1.3.20). För att spara det inmatade värdet används knappen i det övre högra hörnet med 

texten "Välj". Om inmatningen inte ska sparas används knappen i det övre vänstra hörnet med 

texten "Avbryt". Bägge knappar navigerar användaren tillbaka till ersättningssidan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  58 (75) 

Figur 5.1.3.13 Sidan där belopp matas in, 

körandes på Samsung Galaxy Note 3.  

 

Figur 5.1.3.14 Sidan där 

belopp matas in, körandes på 

Apple Iphone 4. 

 

Inmatning av belopp 

För att mata in det beloppet som ersättningen har, används ett inmatningsfält (se figur 5.1.3.13 

och 5.1.3.14). Användaren tillåts endast att mata in siffror med att maximalt antal på 10 

stycken varav två decimaler. Om ett inmatat tecken är otillåtet tas det bort och en rödaktig 

färg visas i inmatningsfältet en kort stund (se figur 5.1.3.19 och 5.1.3.20). För att spara det 

inmatade värdet används knappen i det övre högra hörnet med texten "Välj". Om inmatningen 

inte ska sparas används knappen i det övre vänstra hörnet med texten "Avbryt". Bägge 

knappar navigerar användaren tillbaka till ersättningssidan.  
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Figur 5.1.3.15 Sidan där moms matas in, 

körandes på Samsung Galaxy Note 3.  

 

Figur 5.1.3.16 Sidan där 

moms matas in, körandes på 

Apple Iphone 4.  

 

Inmatning av moms 

För att mata in den moms som ersättningen har används ett inmatningsfält (se figur 5.1.3.15 

och 5.1.3.16). Användaren tillåts endast att mata in siffror med att maximalt antal på 9 stycken 

varav två decimaler samt att talet måste vara lägre än det befintliga beloppet. Om ett inmatat 

tecken är otillåtet tas det bort och en rödaktig färg visas i inmatningsfältet en kort stund (se 

figur 5.1.3.19 och 5.1.3.20). För att spara det inmatade värdet används knappen i det övre 

högra hörnet med texten "Välj". Om inmatningen inte ska sparas används knappen i det övre 

vänstra hörnet med texten "Avbryt". Bägge knappar navigerar användaren tillbaka till 

ersättningssidan.  
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Figur 5.1.3.17 Sidan där en kommentar 

matas in, körandes på Samsung Galaxy Note 

3.  

 

Figur 5.1.3.18 Sidan där en 

kommentar in, körandes på 

Apple Iphone 4.  

 

Inmatning av intern kommentar 

För att mata in en beskrivande kommentar om ersättningen används ett inmatningsfält (se 

figur 5.1.3.17 och 5.1.3.18). Användaren tillåts mata in vilka tecken som helst. För att spara 

den inmatade texten används knappen i det övre högra hörnet med texten "Välj". Om 

inmatningen inte ska sparas används knappen i det övre vänstra hörnet med texten "Avbryt". 

Bägge knappar navigerar användaren tillbaka till ersättningssidan.  
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Figur 5.1.3.19 Användaren matar in ett 

felaktigt tecken och aktiverar den inbyggda 

felhanteringen, körandes på Samsung Galaxy 

Note 3.  

 

Figur 5.1.3.20 Användaren 

matar in ett felaktigt tecken 

och aktiverar den inbyggda 

felhanteringen, körandes på 

Apple Iphone 4.  

 

Korrigering av felinmatning 

När användaren anger ett felaktigt tecken eller en sekvens av felaktiga tecken vid inmatning 

av antal, pris, belopp eller moms, så korrigeras det och en rödaktig färg visas i 

inmatningsfältet en kort stund. Figur 5.1.3.19 och 5.1.3.20 visar en felaktig inmatning av pris. 

Observera att i bild 5.1.3.20 syns inte knappnedtryckningen på tangentbordet på grund av hur 

tagningen av skärmdumpar fungerar i IOS. 
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Figur 5.1.4.1 Ersättningssidan där en 

ersättning redigeras av användaren, 

körandes på Samsung Galaxy Note 3.  

 

Figur 5.1.4.2 Ersättningssidan 

där en ersättning redigeras av 

användaren, körandes på 

Apple Iphone 4.  

 

5.1.4 Redigera en befintlig ersättning 

Genom att användaren trycker på en befintlig ersättning på utläggssidan laddas ersättningens 

information in i ersättningssidan och användaren navigeras dit. Inmatningsfält som inte är 

tillgängliga för den valda ersättningen på grund av dess ersättningskod, inaktiveras för 

inmatning (se figur 5.1.4.1 och 5.1.4.2). Redigeringen av befintliga värdena sker på samma 

sätt som när nya värden matas in (se kapitel 5.1.3). Sparning av ersättningen går även till på 

samma sätt som när en ny ersättning ska sparas (se kapitel 5.1.3). 
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Figur 5.1.5.1 Popup-fönstret som visas när 

användaren vill ta bort en ersättning, 

körandes på Samsung Galaxy Note 3.  

 

Figur 5.1.5.2 Popup-fönstret 

som visas när användaren vill 

ta bort en ersättning, körandes 

på Apple Iphone 4.  

 

5.1.5 Ta bort en befintlig ersättning 

För att ta bort en ersättning trycker användaren på en befintlig ersättning på utläggssidan. 

Ersättningens information laddas in i ersättningssidan och användaren navigeras dit. Längst 

ner på ersättningssidan finns en knapp med texten "Ta bort ersättning" som tar bort 

ersättningen. Innan borttagningen sker kommer ett popup-fönster att visas där användaren 

måste bekräfta borttagningen (se figur 5.1.5.1 och 5.1.5.2). 
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6 Diskussion 
Följande underkapitel diskuterar projektet utifrån kursens mål, projektets utvecklingspotential 

och krav samt de erfarenheter som projektet givit.  

6.1 Uppfyllande av kursens mål 

6.1.1 Kunskap och förståelse 

Vid starten av projektet var nästintill alla tillhörande verktyg och metoder (se kapitel 2) 

någonting alldeles nytt för oss. Även begreppen utläggsrapportering och mobil 

webbapplikation, särskilt den förstnämnda, var okända för oss. Dataingenjörsprogrammet på 

Örebro universitet tar nämligen aldrig upp webbutveckling i utbildningen.  

 

De befintliga systemen hos Flex Datasystem, förslagsvis Flex WebApp och HRM, var vi 

också tvungna att undersöka. Den kunskapen och inspirationen som undersökandet ledde till, 

krävdes för att kunna utföra och planera examensarbetet. T ex förståelsen om hur Flex 

WebApp’s befintliga webbsidor fungerade och var uppbyggda, möjliggjorde att ett harmoniskt 

gränssnitt kunde skapas med funktionalitet som mötte projektets krav. 

 

Sammanfogningen av den nyfunna kunskapen kring Flex Datasystems befintliga system och 

vad utläggsrapportering innebar i praktiken, ledde till att vi kunde analysera problemet 

framför oss, och på så sätt avgränsa projektet (se kapitel 4.2). 

 

Även arbetet med API.dll och Flex API, innebar insättning i nya metoder (t ex Flex 

Datasystems kodstandard) och språk/utvecklingsmiljöer (t ex VB6). 

 

Med tanke på hur slutprodukten blev (se kapitel 5) och det detaljerade innehållet i denna 

rapport, anser vi att vi både har visat ett brett kunnande inom webbutveckling, men även en 

fördjupad kunskap om relevanta tekniker, metoder och teorier för just detta examensarbete. 

6.1.2 Färdighet och förmåga 

Några av projektets lösningar kan framhävas för att illustrera vår färdighet och förmåga att se 

vilka moment det redan finns adekvata lösningar på, och vilka som kräver nya. Exempelvis 

användes reguljära uttryck för kontroll av inmatning i realtid (se kapitel 4.10) och en plugin 

för att skapa en datum-väljare (se kapitel 4.9). 

 

För att få en bättre uppfattning av examensarbetets genomförande och hur arbetsfördelningen 

såg ut, finns en översiktlig tidslinje (se Översiktlig tidslinje). Tidslinjen är en abstraktion av 

verklighetens händelser och långt ifrån allt finns med. Anledningen är att en fullständig 

tidslinje skulle vara för stor och inte alls överskådlig. Instruktioner kring hur tidslinjen bör 

tolkas finns i bilaga B, Översiktlig tidslinje.  

 

Projektets specifikation skrevs ihop i överensstämmelse med en produktchef och den tekniska 

handledaren för projektet hos Flex Datasystem. Under projektets gång fanns det alltid en 

löpande dialog mellan examensarbetarna och den tekniska handledaren, där projektets 

problem analyserades och diskuterades. Dialogen ledde bl a till avgränsningarna som skildras 

i kapitel 4.2 och designbesluten som beskrivs i genomförandet (se hela kapitel 4). Därtill 
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ledde dialogen till att vi vecka 18 fick varsin extra skärm till arbetsstationerna som ökade vår 

produktivitet i arbetet, något som syns i tidslinjen. 

 

Designen av gränssnittet konstruerades utifrån en skiss baserad på den kunskap som vi fick i 

det undersökande stadiet av projektet (se kapitel 6.1.1). Eftersom vi gemensamt skissade 

grundstrukturen blev parprogrammering en naturlig fas i början av projektet, då vi gemensamt 

skapade grunden för alla sidor, och sedan fördelade vem som skulle implementera vilka sidor. 

 

Emellan oss examensarbetare förekom också diskussioner varje dag kring vad som skulle 

göras, hur det skulle göras och vem som skulle göra vad. Vanligen sammanfattades 

uppgifterna som mål eller delmål på en whiteboard-tavla; en slags planering. Beroende på 

framgångar och motgångar förändrades planeringens innehåll. Vissa uppgifter gick snabbare, 

andra långsammare. Huvudsakligen gav diskussionerna fördelar såsom att arbetet lättare 

kunde fördelas rättvist, samt att vi kunde ha en gemensam syn på lösningarna. 

 

Examensarbetet (enligt kraven) slutfördes vecka 22, vilket kan anses som i god tid eftersom 

projektet i sig var omfattande. Därtill hade examensarbetet kunnat avslutas redan vecka 21, 

men rapportskrivning prioriterades innan implementation av borttagning av ersättningsrader. 

 

6.1.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Som tidigare nämnt i kapitel 6.1.1, krävde examensarbetet kunskap i för oss nya språk, 

ramverk, tekniker och teorier. Även om vi nu har en klart utökad kunskap i dessa ämnen, 

finns det fortfarande utvecklingspotential; t ex har vi bara använt JavaScript under ungefär en 

och en halv till två månaders utvecklingstid, och är långt ifrån fullärda. 

 

Eftersom projektets uppgifter utfördes på Flex Datasystem AB’s kontor under vanlig arbetstid, 

och i samma del-kontor som två andra utvecklare, har alltid ett professionellt förhållningssätt 

befunnit sig vid diskussioner med både utvecklare och handledare. Utåt sätt har också ett 

professionellt förhållningssätt befunnit sig, t ex vid den muntliga presentationen av projektet. 

 

Projektet kan betraktas som tillförlitligt eftersom det granskats av medarbetare på Flex 

Datasystem. T ex granskade den tekniska handledaren på Flex Datasystem det grafiska 

gränssnittet. En annan utvecklare granskade även funktionaliteten i Flex API och API.dll 

för hämtning av ersättningskoder. Allt har däremot inte granskats och godkänts, dels för att 

det inte funnits tid hos personalen på Flex Datasystem och dels för att det inte heller var ett 

krav i projektet.  

 

Därtill är resultatet en fullkomligt användbar utläggsrapportering som dessutom fungerar 

intuitivt, då synsättet användaren skall aldrig kunna göra fel har genomsyrat projektet. 

6.2 Projektets utvecklingspotential 
Projektet kan vidareutvecklas genom att utläggstypen tidavvikelser implementeras. Detta bör 

utföras då anledningen till att den inte implementerades i detta projekt var tidsbrist 

huvudsakligen (se kapitel 4.2). Tidavvikelser hade inte varit allt för problematiskt att 

implementera på grund av följande anledningar: 

 Generell funktionalitet för vilken utläggstyp som helst finns implementerad såsom 

sparning, borttagning och redigering av ett utlägg. Några av dessa funktionaliteter kan 

behöva modifieras något. 
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  Nästan alla nödvändiga webbsidor för tidavvikelser finns. De inmatningssidor som 

använts av ersättningar kan även användas av tidavvikelser. Exempelvis kan 

DecimalInputPage modifieras för att mata in antalet timmar som tidavvikelsen 

omfattar medan DatePickerPage kan användas för att välja datumet som tidavvikelsen 

infaller på. 

 Alla förändringar gjorda i Flex WebApp, Flex API och API.dll under projektets 

gång, efterliknar tidigare strukturer. D v s en utvecklare som tidigare har utvecklat i 

Flex WebApp och dem två nämnda delarna, kan utan större svårigheter sätta sig in i 

koden. 

6.3 Uppfyllande av projektets krav 
Följande symboler används för att indikera om ett krav är uppfyllt eller inte: 

     Uppfyllt  Ej uppfyllt 

I följande underkapitel listas alla av projektets krav och vilka som uppfylldes: 

6.3.1 Krav för projektet i sin helhet 

 

Två typer av utlägg skulle kunna utföras, ersättningar och tidavvikelser.  

P g a en tidig avgränsning implementerades inte tidavvikelser utan bara ersättningar (se 

kapitel 4.2). 

 

Det grafiska gränssnittet skulle vara utformat efter det befintliga i Flex WebApp.  

Även om egna beslut togs, särskilt i utformandet av DatePickerPage och DecimalInputPage 

(se kapitel 4.9 och 4.10), så följer gränssnittet det befintliga. 

 

Felhantering skulle vara implementerad.  

Felhantering finns implementerad i klienten, t ex i förebyggande syfte på DatePickerPage där 

användaren endast kan välja ett datum inom den period som användaren har valt (se kapitel 

4.9). Felhantering, t ex validering av fält, finns både i Flex API och i API.DLL. 

 

Ett agilt arbetssätt skulle tillämpas.  

Löpande diskussioner fördes med den tekniska handledaren på Flex Datasystem under 

arbetsgången, vilket bl a ledde till avgränsningar (se kapitel 4.2). Extreme Programming-

metodiker tillämpades även såsom parprogrammering och användandet av kodstandard 

under projektets gång. 

 

Arbetet skulle utföras in-house och under normal arbetstid.  

Kravet uppfylldes då projektet utfördes in-house och under normal arbetstid. 
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6.3.2 Krav för klientdelen i webbapplikationen i stora drag 

Klientdelen skulle i stora drag inneha följande funktionalitet: 

 

Visning av befintliga utlägg i någon form av lista.  

På UtlaggsPage listas befintliga utlägg (se kapitel 4.6). 

 

Kunna ange ett nytt utlägg. Valbart mellan två olika utläggstyper, ersättningar eller 

tidavvikelser.  

P g a avgränsningar implementerades inte utläggstypen tidavvikelser (se kapitel 4.2), men ett 

nytt utlägg av typen ersättningar går att skapa via sidan NyErsattningPage (se kapitel 4.7) 

 

Redigering av ett befintligt utlägg.  

Genom att trycka på ett utlägg i listan på UtlaggsPage navigeras användaren till 

NyErsattningPage där redigering kan utföras (se kapitel 4.6). 

 

Radering av befintliga utlägg.  

Genom att trycka på ett utlägg i listan navigeras användaren till NyErsattningPage där en 

knapp finns som tar bort utlägget (se figur 5.1.5.1 och 5.1.5.2). 

 

Visning av tidkoder och ersättningskoder i någon form av lista  

P g a avgränsningar implementerades inte listning av tidkoder (se kapitel 4.2), men listning 

av ersättningskoder implementerades på ErsattningskodPage (se kapitel 4.8) 

 

Beräkningar för visning i gränssnittet. Dessa beräkningar ska inte användas vid sparning 

då API.dll utför samma beräkningar. Exempelvis beräkning av ett slutgiltigt belopp 

för ett utlägg. 
 

Implementerades på DecimalInputPage (se kapitel 4.10). 

6.3.3 Krav för utlägg 

Följande inmatnings-/visningsfält skulle finnas med: 

Fält för val av ersättningskod eller tidkod.  
 

Fält för visning av benämning för en ersättningskod/tidkod.  
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Fält för val av datum (implementera någon typ av datum-väljare).  

En datum-väljare implementerades på DatePickerPage (se kapitel 4.9) med hjälp av en 

plugin. 

 

Fält för inmatning av antal/timmar (numeriskt inmatningsfält).  

Fält för inmatning av pris (numeriskt inmatningsfält).  

Fält för inmatning av belopp (numeriskt inmatningsfält).  

Fält för inmatning av moms (numeriskt inmatningsfält).  

P g a avgränsningar implementerades inte tidavvikelser (se kapitel 4.2) och därför krävdes 

ingen implementation av att välja antalet timmar, men övriga numeriska inmatningar sker i 

DecimalInputPage (se kapitel 4.10). 

 

Fält för inmatning av intern kommentar (text).  

Fanns redan implementerat på en sida i Flex WebApp, dock krävdes modifikationer för att 

kunna återanvända detta fält (se kapitel 4.11). 

6.3.4 Regler och inställningar för utläggstypen ersättning 

Följande regler och inställningar skulle finnas med för utläggstypen ersättning: 

Kräv intern kommentar  

Engångsersättning  

Kräv datum  

Begränsning av inmatningsvärden  

Alla ovanstående regler och inställningar implementerades på NyErsattningPage (se kapitel 

4.7). Alla dessa regler och inställningar finns lagrade i datastrukturen för varje 

ersättningskod (se kapitel 4.12.1). 

 

Förutbestämt antal  

Läses in ifrån vald ersättningskod och anges sedan via en funktion i NyErsattningPage (se 

kapitel 4.12.1). 

 

Om pris anges ska belopp beräknas (antal * pris).  
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Förutbestämt antal  

Läses in ifrån vald ersättningskod och anges sedan via en funktion i NyErsattningPage (se 

kapitel 4.12.1). 

 

6.3.5  Regler och inställningar för utläggstypen tidavvikelser 

Behovet av regler och inställningar för typen tidavvikelser försvann när en avgränsning 

gjordes vilket ledde till att tidavvikelser ej skulle implementeras (se kapitel 4.2). 

 

 

Om belopp anges ska moms beräknas med hjälp av en förutbestämd momssats som 

avgörs av ersättningskoden. Om antal var ifyllt sen tidigare ska pris räknas ut på nytt 

och vice versa. 
 

Om moms anges för hand ska det befintliga värdet ersättas. Om belopp förändras 

kommer dock momsvärdet att skrivas över på nytt.  

Samtliga av dessa implementerades med hjälp av en funktion i NyErsattningPage. 
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Flex Datasystem's produkter  
 

Flex Lön 
Flex Lön är ett program som innehåller allt som företag kan behöva när det gäller 

löneadministration. Lönesystemet är väldigt flexibelt då det kan användas i vilken bransch 

som helst och oavsett avtal. Programmet kan installeras på en dator som har Windows 

XP/Vista/7/8 som operativsystem [55]. 

 

Flex HR 
Flex HR är ett program som stöttar och utvecklar företagsprocessor inom HR (Human 

Resources). Verktyget ger omedelbar och lättöverskådlig överblick över medarbetarnas 

anställningar, löneutveckling, kompetenser, utbildningar och kurser med mera. Programmet 

kan installeras på en dator som har Windows XP/Vista/7/8 som operativsystem [56]. 

 

Flex Tidredovisning 
Flex Tidredovisning är ett program som sköter allt som har med tidrapportering att göra. 

Exempelvis kan de anställda följa upp hur de har arbetat, hur många timmar de har på 

Flexsaldot och så vidare. Arbetsledarna kan på ett smidigt sätt hålla koll på eventuell frånvaro 

och kunna följa upp och attestera tidrapporterna. Fördelen med att använda programmet är att 

företag slipper använda olika program med olika gränssnitt och funktionalitet för att hantera 

samma sak. Programmet kan installeras på en dator som har Windows XP/Vista/7/8 som 

operativsystem [57]. 

 

Flex Reseräkning 
Flex Reseräkning är ett program som hanterar företags reseräkningar. Exempelvis kan de 

anställda registrera sina egna reseräkningar utan några manuella sammanräkningar. Systemet 

utför automatiskt beräkning av traktamenten, utlägg, avdrag och representation i samband 

med resorna. Avdelningscheferna kan sedan gå in och granska reseräkningarna och därefter 

attestera dem elektroniskt. Programmet kan installeras på en dator som har Windows 

XP/Vista/7/8 som operativsystem [58]. 

 

Flex Bemanning 
Flex Bemanning gör det mycket enkelt att lägga scheman för medarbetarna och planera 

bemanning för olika avdelningar eller tjänster. Programmet kan installeras på en dator som 

har Windows XP/Vista/7/8 som operativsystem [59]. 

 

Flex Portal 
Flex Portal är ett system som innefattar några av dem tidigare nämnda systemen, nämligen 

Flex Tidredovisning, Flex Reseräkning och ett till nytt system. Det nya systemet hanterar 

beställningar gällande kommande tjänsteresor. En stor skillnad gentemot dem tidigare 

produkterna är att Flex Portal körs direkt i webbläsaren Internet Explorer istället för att 

behöva installeras lokalt på datorn [60]. 

 

Flex Personalsystem 
Flex Personalsystem är ett program som innehar funktionerna som delsystemen i lön, 

reseräkning, bemanning och tidredovisning har. Genom att kombinera delsystemen i ett och 

samma program blir kommunikationen av data mellan delsystemen effektivare. Programmet 

kan installeras på en dator som har Windows XP/Vista/7/8 som operativsystem [61]. 
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Flex HRM 
Flex HRM är en helhetslösning som täcker in alla moment i ett företags 

personaladministrering. Det som är nytt med systemet är att det är helt plattformsoberoende 

och kan köras i många olika webbläsare. Systemet körs vanligtvis som en molntjänst där 

köparen inte behöver bry sig om installationer och uppgraderingar och säkerhet, Flex 

Datasystem sköter detta. Alternativt kan systemet installeras i egen regi hos kunden [62].  

 

Flex WebApp 

Flex WebApp är en webbapplikation som används av kundernas medarbetare. Med Flex 

WebApp får användarna full kontroll på sina scheman, arbetstider, saldon och 

lönespecifikationer. Medarbetaren kan även rapportera arbetstid, avvikelserapporterna t.ex. 

sjukdom, semester m m samt redovisa tid per projekt [63]. Flex WebApp innehåller alltså 

funktionalitet som finns i Flex Tidredovisning och Flex Lön och kan därmed ses som ett 

kompletterande system för kunden. 
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Översiktlig tidslinje 
Den här bilagan är till för illustrera en jämn arbetsfördelning, och att ge en inblick i hur det 

arbetades under projektet. Varje viktig sak illustreras som en låda. Bloggning, skrivande av 

specifikation eller obligatoriska moment på universitet är exempel på saker som inte tas upp i 

tidslinjen. Anledningen är att det skulle bestrida syftet att ge en översiktlig tidslinje, då 

storleken på tidslinjen skulle bli enorm om allt togs upp. Exempelvis skrev vi på rapporten 

redan ifrån vecka 16, men vi gjorde det inte på heltid förrän vecka 21, och då nämns det inte 

heller förrän vecka 21. 

 

Lådans storlek har endast en relation, nämligen hur lång tid det tog att implementera en 

uppgift, inte hur svår den var att implementera; t ex så kan en smal låda ha varit svårare en 

lång låda. Inte heller textens längd innebär mer arbete, utan visa arbeten är svårare att förklara 

kortfattat och tydligt än andra arbeten. Arbetet kan dessutom vara fördelat på flera dagar, 

exempelvis lite gjort varje dag, vilket då ger en stor låda, även om implementationen var 

enkel. 

 

Följande färgkodning av lådorna används i tidsplaneringen: 

 Förberedande arbete som krävs för att utföra projektet, t ex 

informationssökning, sätta sig in i befintlig kod, skiss av gränssnitt etc. 

 Arbete utfört gemensamt under projektet, t ex rapportskrivning och 

parprogrammering. 

 Avgränsningar som utförts under projektet, t ex att vi beslutat att något inte bör 

implementeras av diverse anledning. 

 Beskriver de arbetsuppgifter som endast Johannes utfört. 

 

 Beskriver de arbetsuppgifter som endast Alexander utfört. 

Notera att ordet appen används synonymt med Flex WebApp i tidslinjen för att spara 

utrymme. 



Bilaga B 

    

Vecka 14

Vecka 15

Vecka 16

Vecka 17

Vecka 18

Vecka 19

Vecka 20

Vecka 21

Vecka 22

Sätta sig in i 

främst webb-

-applikationen, 

delar av C# API:et

och lite i API.DLL.

Även lära sig att

programmera i 

CSS, HTML, 

Javascript, JQuery

 AJAX, MVC, etc.

Olika mycket i 

olika områden för

oss personligen 

beroende på 

erfarenheter sen

tidigare.

 

Processen slutade

inte här 

egentligen, utan

fortskrider vid 

behov. Det är 

mycket kod att

sätta sig 

in i.

Installera och

sätta upp

kodprojekten som

examensarbetet

kräver.

 Lade ut en grund för 

varje sida för utläggs

-rapportering. Kodade 

också stora delar av 

DecimalInputPage t ex

reguljära uttryck och

återanvändade av 

sidan för antal, pris,

belopp, moms 

inmatning.

Återanvände också

KommentarPage som

fanns sen tidigare.

Avgränsning : 

Inge mer avvikelse

-rapportering.

Skiss & detaljerad

planering av 

klientens GUI och

funktionalitet  

på Whiteboarden.

Implementera 

exekvering av 

appen på 

telefon via

kontorets

Wi-Fi.

Kodade 

Datepickern.

Skapade mockad data 

(ersättningskoder) för

ersättningskodPage,

samt funktionalitet för

medföljande regler ifrån

den mockande datan.

Refaktoriserade kod samt 

flertalet mindre uppgifter,

såsom hänglåsikon på låsta

knappar.

Kodade därtill grunden för 

redigering av utlägg. 

Sätta sig in i hur 

man ifrån 

klitenten

kommunicerar

med Flex API (C#)

och API.DLL (VB6).

Vilket också inne-

-bar att lära sig

VB6 som språk 

och 

utvecklingsmiljö.

Skapade mockad data 

(ersättningsrader) för

utlaggsPage.

Började titta på VB6

back-end.  

Fixade buggar tillsammans 

Koda summering av belopp för utlägg. Skapade två types och en metod 

för hämtning av ersättningskoder

i VB6 (back-end) samt en funktion 

i C# Flex API som länkar samman 

VB6 metoden med Appen. Därtill  

några mindre justeringar i Appen. 

Skapade strukturen i klienten för riktig

hämtning av utläggsdata.  

Implementerade MVC/JS-metoderna

för att hämta ersättnigskoder i Appen.

Åtgärde lite buggar också. 

Hårddisk problem
Ändrade så att ersättningskoder hämtas 

vid login.

Implementerade hämtning av utlägg i VB6 och Flex API genom att baka in 

det i hämtningen av periodobjektet. 

Omstrukturerade/implementerade

hämtning av riktiga utlägg i klienten. 

klienten. 

Spara/Redigera ersättningar

implementerades i back-end (VB6

& C# Flex API).Implementerade sparning/redigering av 

utlägg på klienten. Tabort ersättning tillämpades i

backend (VB6 & C# Flex API). 

Avgränsning: 

Valdiering av fält

för redigering och

sparning av utlägg

bör endast ske på

klienten. 

Informationssöka

kring vad utläggs-

rapportering 

innebär (grund

-läggande). Slutar

egentligen aldrig,

men avtar.

Stor fokus på

rapportskrivande, 

men även mindre

fixar gjordes på 

Flex WebApp 

dessa veckor.

Vecka 23

Implementerade ta bort ersättning av

utlägg på klienten. Fixade också en 

bugg på pop-menyn, som krävdes för

att meddela användaren ifall hon är 

säker på att hon vill ta bort ett utlägg. 

 


