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Sammanfattning 

Omnia HR är en HR-plattform utvecklat för Microsofts SharePoint. I denna artikel beskrivs hur en liten 
del av plattformen är skapad – onboardingen. När en ny person anställs på ett företag bör det göras 
förberedelser inför den nyanställdes första dag, det är vad onboardingen handlar om. I detta projekt 
skapades förutsättningar för att administrera och hantera dessa förberedelser. 

Projektet skrevs i Microsoft-utvecklade programmeringsspråket TypeScript, en påbyggnad på 
JavaScript. TypeScript transpileras ned till JavaScript och har stöd för de senaste funktionerna. I 
rapporten diskuteras fördelarna samt nackdelarna med att använda TypeScript för ett projekt, hur vida 
det faktiskt underlättar arbetet eller om det går lika bra att använda vanlig JavaScript. 

Abstract 

Omnia HR is a HR-platform developed for Microsoft SharePoint. In this article, the creation of a 
smaller part for the platform – the onboarding – is described. When a new employee is hired, the 
company need to do some tasks before the new employees first day, that’s what the onboarding is all 
about. In this project conditions to administrate and handle these tasks were made. 

The project was written in the programming language TypeScript, developed by Microsoft. TypeScript 
is a superset of JavaScript and is transpiled down to pure JavaScript with support for the latest 
functions. In this rapport pros and cons by using TypeScript for a project is discussed, and if it actually 
makes the process easier or if it’s just as good to use regular JavaScript. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Precio Fishbone är en sammanslagning av företagen Precio och Fishbone systems. 

Sammanslagningen skedde februari 2015 och bildandet av Sveriges ledande specialistbolag 

inom SharePoint och Office 365 var ett faktum [1]. 

 

Företaget har nischat sig inom Microsoft-baserade lösningar, där de under åren har blivit guld- 

och silverpartner inom sex olika kompetensområden hos Microsoft. Med över 200 anställda 

utsprida på flera kontor i Sverige, ett i London samt ett kontor i Vietnam strävar de efter ett 

och samma mål – att skapa kostnadseffektiva lösningar [1].   

 

För att på ett säkert sätt kunna dela, lagra och få åtkomst till information så har Microsoft 

skapat SharePoint som en del av Office 365. SharePoint är en webbaserad applikation där 

informationen som delas/lagras till exempel kan vara nyheter eller dokument. Det ger även en 

möjlighet för utvecklare att skapa egna moduler för att utöka SharePoint extra mycket, den 

möjligheten utgör grunden för detta projekt [2]. 

 

Precio Fishbone har utvecklat en plattform, en digital arbetsplats, för Office 365/SharePoint 

som de kallar Omnia Foundation [3]. Plattformen går ut på att skapa features, olika 

egenskaper som går att applicera på en sida. Dessa features bakas ihop i en så kallad extension 

– ett tillägg, ett paket som innehåller vissa features. Precio Fishbone ser behovet av ett sådant 

tillägg för HR processer, ett tillägg de kallar Omnia HR. SharePoint Online kan nås via en 

webbläsare och därför utvecklas detta extension för just SharePoint Online, mer om hur detta 

fungerar i avsnitt 3.1.  

 

En feature i Omnia skrivs i språket TypeScript [4] som egentligen är ett utvecklat sätt att 

skriva JavaScript [5] på. All kod som är skriven med TypeScript kompileras till JavaScript 

[4]. Med TypeScript kommer möjligheten att skriva static typed-kod, jämfört med JavaScript 

som ibland saknar funktionalitet för att upptäcka runtime-fel som traditionellt betraktas som 

dynamiska typ-fel [6]. En feature byggs ovan på ramverket Angular [7] alternativt dess 

föregångare AngularJS [8], som även det kan skrivas i TypeScript [7]. 

 

1.2 Projekt 

Projektet handlade om att skapa en del av Omnia HR som går under namnet Onboarding – 

underlättning av hanteringen före, under och efter en anställning. Omnia HR är en extension 

för Omnia Foundation, ett system skapat av företaget för att underlätta arbetet mot Microsofts 

plattform SharePoint. Med hjälp av Omnia Foundation går det att skapa sidor, listor och 

massa annat för SharePoint [2].  

Omnia HR är ett sätt att hantera de anställda på företaget, det går att lägga till en anställd och 

all dess information, samt även vilken roll den har på företaget. Beroende av vilken roll den 

anställde har, så skall ett visst antal uppgifter utföras för den rollen/personen. Det kan handla 

om att t ex beställa en mobil till personen. När alla uppdrag är slutförda kommer det skapas en 

unik sida för den anställde som den kan gå in på via SharePoint, en HR-sida, där den anställde 

kan hitta relevant information, söka semester med mera. Detta är vad mitt projekt handlar om, 

från att göra det möjligt att skapa roller med olika uppdrag till processen att skapa den unika 

sidan på SharePoint. 

Hanteringen av rollerna är tänkt att endast användas av högre chefer och är ingenting som 
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kommer att användas dagligen, utan det är en process som bör ske tidigt, gärna vid 

installation av tillägget (Omnia HR). Medan att påbörja en onboarding och utföra uppdragen 

är ämnat att hanteras av HR-personal, något som kommer att ske betydligt oftare då tanken är 

att det ska användas för varje nyanställd person.  

1.3 Syfte 

Syftet med projektet var att skapa en del av Omnia HR, företagets HR-system för SharePoint. 

Projektet handlade om att få fram en process för att ”onboarda” en person, att administrera 

introduktionen för en person. Denna modul är tänkt att dels användas för internt bruk, men 

även som en produkt som kunden kan köpa. I projektet fanns även möjligheten att titta 

närmare på TypeScript då det används till stor del i projektet, men även för externa ramverken 

som AngularJS och Angular. Då tanken även var lämna AngularJS för att introducera Angular 

så fanns möjligheten att skriva projektet efter dess standard. 

Företagets syfte med denna process är att ta fram en produkt/tjänst som de kan sälja vidare till 

andra företag. Att projektet utförs är dock inget som påverkar nämnvärt då det är en så pass 

liten del av ett större projekt och hade utvecklats av någon annan annars. De får in arbetskraft 

och chansen att utvärdera ifall arbetskraften kan vara värd att behålla även efter projektet. 

1.4 Krav 

Projektet hade inga strikta krav, utan företaget såg mer en möjlighet för att introducera 

rapportskrivaren för företagsmiljön, samtidigt som rapportskrivaren fick en chans att visa sina 

färdigheter. Däremot fanns tydliga punkter om vart projektet var på väg, vilka språk och 

ramverk som skulle användas. Ramverken som skulle användas var AngularJS/Angular och 

för språk skulle TypeScript användas. Projektet hade som mål att färdigställa hela onboarding-

processen.  

Kraven för onboardingen-processen är: 

• Skapa en sida för hantering av roller 

• Skapa funktionalitet för att starta en ”onboarding” 

• Skapa en sida på SharePoint för att genomföra de olika uppdragen 

• Skapa en sida för att visa alla pågående ”onboardings” 

Övriga krav: 

• Utvärdera användningen av TypeScript 
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2 Metoder och verktyg 

I detta avsnitt beskrivs de metoder och verktyg som har använts i projektet. 

2.1 Metoder 

Under projektets gång har en hel del metoder används, dessa beskrivs i detta underavsnitt. 

2.1.1 SCRUM 

I projektet användes den agila utvecklingsmetoden SCRUM [9] i viss mån. Projektets har 

varit uppdelat i sprintar i form av de olika delarna som skall utföras, som i sin tur är 

uppdelade i mindre specifikationer om vad som skall göras i varje del. Under projektets gång 

har även ett dagligt möte hållits där handledaren har ingått samt andra personer som varit 

delaktiga under projektet. 

 

De typiska rollerna som finns i SCRUM har även fyllts på ett bra sätt [9]. Produktägaren har 

varit den person kom på hela projektet, som inte heller varit på plats alla dagar i veckan, 

vilket har gett en mer verklighetstrogen situation där det inte går att ta kontakt precis när man 

vill. Scrum Master har passande nog varit min handledare som har fört projektet vidare och 

hållit i de dagliga mötena. Utvecklarteamet har sedan varit de personer som jobbar med de 

olika delarna som finns i det stora projektet – Omnia HR. 

2.1.2 Användartester 

För att testa de olika delarna har enkla användartester utförts, där externa personer som inte 

har varit med och skrivit koden för projektet deltagit. Testerna som utförts har skett dels efter 

varje avslutad del av projektet samt som en iterativ process, först testas del ett, sedan del två, 

sedan del ett och två tillsammans och så vidare. Det har även hållits i några demonstrationer 

av programmet för berörda chefer. 

2.1.3 AngularJS / Angular 

Att bygga de olika delarna som finns i programmet har förenklats genom användning av 

AngularJS. AngularJS är den första versionen av Angular och har döpts om till AngularJS då 

teamet bakom Angular förändrade stora delar av ramverket inför den andra versionen. 

Angular 1 blev AngularJS och Angular 2 och uppåt heter nu endast Angular. De 

förändringarna som gjorde hade stor betydelse för hur man använder angular, från att använda 

directives och controllers, används nu components [7, 8].   

 

Genom att jobba med AngularJS blir det väldigt enkelt att skapa olika vyer och hantera data 

genom olika metoder. I projektet har objekt och klasser i TypeScript kopplats ihop med 

formulär och listor i HTML-vyerna för att enkelt hantera integrationen med användaren. 

2.1.4 Omnia Foundation 

Omnia Foundation är företagets egna ramverk som underlättar arbetet mot SharePoint. 

Ramverket gör att den som programmerar knappt behöver veta vad SharePoint är då allt går 

att göra med TypeScript och Angular, samt även C# om det behövs något på server-sidan. 

Genom deras egna API (application programming interface) går det att hämta information 

från en SharePoint-lista, skapa en ny SharePoint-sida och mycket mer, vilket gör att det inte 

krävs någon SharePoint-specifik programmering [3]. 
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2.1.5 TypeScript 

TypeScript är en påbyggnad av JavaScript, vilket gör att all JavaScript-kod är giltig 

TypeScript-kod. När TypeScript kompileras så blir resultatet JavaScript-kod [4]. TypeScript är 

i grunden utvecklat av Microsoft och det går att följa den fortgående utvecklingen via deras 

blogg [10]. Det går även att bidra till utvecklingen då det är ett open source projekt, vilken 

innebär att vem som helst kan ladda ned källkoden, utveckla lite och ladda upp en ny version 

av projektet. Mer om TypeScript i avsnitt 4.3. 

2.1.6 LESS 

LESS är en utbyggnad på språket CSS och gör det möjligt att använda variabler, funktioner 

och mycket mer [11]. I projektet har all CSS skrivits genom LESS. 

2.2 Verktyg 

2.2.1 Windows 10 

Det operativsystem som all programmering har skett vid har varit Windows 10, det skiljer sig 

lite från hur företaget i övrigt arbetar. Det vanliga arbetssättet är att alla datorer körs på 

Windows 10 där man sedan kopplar upp sig mot en virtuell maskin som kör Windows Server. 

2.2.2 Visual Studio 2017 

Den IDE (integrated development environment) som har använts har varit den nyligen släppta 

Visual Studio 2017, som har inbyggt stöd för TypeScript [12]. Via Visual Studio har det även 

gått att koppla upp sig mot ett redan existerande projekt (Omnia HR) som det sedan gått att 

bygga vidare på. 

2.2.3 Trello 

För att strukturera projektet och alla de olika delarna har Trello använts. På Trello går det att 

skapa projekt där flera medlemmar kan delta. I dessa projekt går det sedan att skapa ”kort” 

som man sedan lägger under olika kategorier. En kategori kan t ex. vara done, där läggs alla 

kort som är klara. På korten skriver man vad som skall göras och det går även att lägga in 

checklistor och tilldela en viss person det kortet [13]. 

2.2.4 PluralSight 

För att förstå olika ramverk, metoder och liknande spenderades stor del av 

informationssökningen till att se på inlärningsvideos från PluralSight. En sida där det går att 

lära sig allt möjligt om programmering [14]. 

2.2.5 npm 

Npm är en pakethanterare för JavaScript som gör det enkelt att hantera externa ramverk och 

bibliotek, samt att installera och distribuera dessa [15]. Npm har använts för att installera 

ramverk som Angular och dess beroenden. 
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3 Genomförande 

I detta kapitel beskrivs de olika delarna av projektet, hur de är genomförda samt hur dess 

arkitektur ser ut. 

3.1 Övergripande Arkitektur 

Projektet kan delas in i två större delmoment, ett moment där roller (personas) skapas och ett 

moment där onboarding-processen genomförs. Detta två moment är byggda för olika delar i 

projektet, rollerna kan endast skapas via Omnias admingränssnitt medan onboarding-

processen sker via en vanlig SharePoint-sida. Hur detta admingränssnitt fungerar och hur det 

samverkar med en SharePoint-sida är lite oklart och kan därför behöva benas ut. 

 
 

Figur 1 – Arkitektur för projektet 
 

Som figur 1 visar så är Omnia Foundation i själva verket en app som installeras på en 

sidkollektion i SharePoint. En sidkollektion kan i sin tur ha flera undersidor, som även de har 

tillgång till sidkollektionens appar (om behörighet finns). I vårt projekt kommer 

sidkollektionen att vara en masterpage för HR, och undersidorna kommer vara den enskilde 

personens HR-sida där den kan t ex kan ansöka om semester. 

En app som installeras på en sidkollektion ligger externt på en egen server, så om vi klickar 

oss in på appen så hamnar vi på en annan webbplats. Det som gör att detta ändå fungerar är att 

det skapas en koppling mellan appen och sidkollektionens kontext, hur detta sker ligger dock 

utanför detta projekts område, det väsentliga är att det går att kommunicera mellan dessa två. 

Rollerna som skapas i projektet kommer alltså att ligga på appens externa server medan 

onboarding-processen sker via sidkollektionen/undersidorna i SharePoint Online. 
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Omnia Foundation har ett eget API som det går att jobba emot, som i sin tur även arbetar med 

SharePoint Onlines arkitektur och API. Detta gör det smidigt att utveckla ett tillägg för Omnia 

då ingen direkt SharePoint-kunskap krävs. Det nämndes redan i avsnitt 1.1 att Omnia HR är 

ett tillägg för Omnia Foundation, ett tillägg kan även ha så kallade features, egenskaper som 

går att installera för olika ”scopes” - vilken omfattning en egenskap har. Dessa scopes är 

uppbyggda som en hierarki, där Omnias admingränssnitt ligger överst, sedan kommer en 

sidkollektion och sist en undersida. Installeras en egenskap för scopet sidkollektion finns den 

också tillgänglig för en undersida, i övrigt är de självständiga. Som det nämndes i första 

stycket i detta avsnitt så är rollerna skapade för Omnias admin-scope och onboarding-

processen skapad för en sidkollektions scope. 

3.2 Projektets arkitektur 

För den HR-person som ska utföra projektets processer så finns det egentligen tre steg, först 

behöver alla roller skapas, sedan ska en ny anställd läggas till i personalregistret och till sist 

ska alla uppdrag göras för anställdes roll. 

 

 

Figur 2 – Övergripande användarprocess 

 

Dessa tre steg går sedan att bryta ned i mindre delar, den första delen var att skapa 

funktionalitet för att skapa de olika roller och den andra delen var att skapa onboarding-

processen. Skapandet av dessa steg mynnade ut i en hel del vyer (skapade med angular), API-

anrop och ett par klasser. Figur 3 beskriver de olika klasserna som skapats i projektet, det 

finns även tillfällen då en klass möjligtvis kan ha skapats men där det har endast har använts 

rena JavaScript-objekt, då de endast har använts en gång i projektet, mer om det i avsnitt 

3.2.1. 
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Figur 3 – Klasser 

3.2.1 Roller 

Uppbyggnaden av en roll är simpel, klassen Persona innehåller 5 attribut, ett ID, en titel, en 

välkomsttext, en lista på uppdragen som skall utföras samt en lista på välbehövliga länkar för 

rollen. ID:et och titel på en roll ska vara unika, anledningen till det är att vi inte vill ha två 

roller av samma namn, samt att vi vid ett senare skede behöver kunna referera till de olika 

rollerna på ett smidigt sätt, därav ID:et (se avsnitt 3.2.2.1).  

 

Uppdragen har attribut som beskriver namnet på uppdraget, vad som ska göras, om uppdraget 

är klart, när det vart klart och vem som utförde uppdraget samt en lista av kommentarer för 

uppdraget. Kommentarerna i sin tur har två fält, ett för själva kommentaren och ett för namnet 

på författaren till kommentaren. 

 

Länkarna som kan läggas till för en roll har fyra attribut, ett attribut för länkens URL, en för 

texten som ska visas, ett attribut för länkens titel som visas om man håller musen över länken 

samt ett attribut som beskriver om länken går till en extern sida. När en länk läggs till så 

kontrollerar koden om external-attributet är sant eller falsk, om det är sant läggs http till 

framför länken ifall det saknas så att länken öppnas i ett nytt fönster och som en egen URL. 

Anledningen till varför http läggs till istället för https (som är att föredra) är att de allra flesta 

sidor har stöd för http medan många saknar stöd för https vilket märktes av vid flertalet tester 

under projektets gång. 

 

Ett tillägg till Omnia Foundation har en konfigurationsfil som är i formatet JSON. Dessa 

konfigurationer parsas sedan på sidan och går att komma åt genom inbyggda funktioner. Detta 

utnyttjas för att smidigast möjligt spara ned alla roller. När en roll skapas eller editeras så 

serialiseras hela Persona-objektet genom att använda en metod som anropar JSON-stringify. 

Detta omvandlar hela klassen och alla dess attribut, inklusive listorna med uppdrag och 

länkar, till en textsträng.  

 

Som nämndes i första stycket i detta avsnitt så innehåller även Persona-klassen ett attribut för 
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ID, vilket ska vara unikt. I en standard databas går det att sätta att fält ska ökas automatiskt, 

vilket i vårt fall betyder att varje gång en ny roll läggs till så ska den få den senaste tillagda 

rollens ID plus ett. För att åstadkomma detta har konfigurations-objektet skapats med två 

attribut, ett med namnet index som fungerar som en räknare samt ett attribut som innehåller en 

lista med alla roller. Varje gång en ny roll läggs till så ökar vi konfigurationens index med ett, 

som vi sedan sätter vår rolls ID till.  

 

 
 

Figur 4 – Rollernas konfigurationsstruktur 

 

Sättet rollerna sparas på fungerar smidigt men kommer med en större nackdel. Omnia 

Foundation är uppbyggd som en SPA (single page application), vilket gör att appen inte 

kommer att uppdateras efter att vi går in på den för första gången under sessionen. Detta leder 

till att konfigurationsfilen laddats in direkt när vi går in på sidan. Om två eller fler personer 

går in på sidan och lägger till/redigerar roller samtidigt kommer endast det som sparas sist att 

ändras. 

 

Exempel: Två personer hämtar samma konfiguration, där den ena ska lägga till en roll och 

den andra editerar en roll. Personen som ska lägga till en roll gör detta innan personen som 

ska editera en roll. Resultatet kommer bli att den tillagda rollen inte kommer finnas kvar efter 

att personen som editerat en av de existerande rollerna sparat sina ändringar, se figur 5 för 

illustration. 

 

 

 
 

Figur 5 – Konflikt när två personer jobbat mot samma konfiguration 

3.2.2 Onboarding-processen 

Onboarding-processen kan delas in i två delar, först läggs en nyanställd in i personalregistret 

och en onboarding-sida börjar att skapas, steg två är att utföra alla uppdrag på onboarding-

sidan för att sedan omvandla den till den anställdes egna HR-sida. 

 

På den allmänna HR-sidan skapades en SharePoint-lista som innehåller alla onboarding-

objekt (se figur 3). Listan och onboarding-klassen skapades för att på ett smidigt sätt få 

kontroll över vilka personer som har onboardats och vilka som ska onboardas, samt att på ett 

smidigt sätt få en lista över alla anställda och deras personliga HR-sida. 
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3.2.2.1 Del ett – Lägga till en person och skapa en undersida 

Att lägga till en ny person och skapa dess undersida sker genom att fylla i den anställdes 

information, välja vilken roll den har och sedan klicka på en knapp för att starta 

onboardingen. Det som sker bakom detta kan i sin tur beskrivas i sex steg. 

 

 

 
Figur 6 – Stegen för att påbörja en onboarding 

 

Stegen börjar genom att en person med behörighet fyller i information om den nya personen, 

väljer vilken roll den har på företaget och klickar på ”starta onboarding”. I formuläret där 

detta sker använts en så kallad single-picker [3], en modul i Omnia Foundation som skapar en 

lista med val i ett formulär. I vårt fall visar den alla rollernas titel och värdet som formuläret 

ger som svar är ID:et för just den rollen (där av ID:et i persona-klassen). På så sätt kan vi 

sedan hämta den roll som den anställde ska ha och använda i kommande steg. 

 

Steg två är att personen sparas ned i personalregistret, eftersom detta register redan var en del 

av projektet var det bara att använda de existerande funktionerna. Steg tre blir att skapa och 

spara ned ett onboarding-objekt i onboarding-listan. Objektet skapas utifrån klassen som finns 

till för ändamålet (se figur 3), där titel skapas av för och efternamnet på personen. Attributet 

persona är bara namnet på den roll som personen har, medan JSON attributet är hela persona-

objektet som vi har hämtat och serialiserat till JSON-format. Sedan finns det även ett attribut 

(status) som säger om onboardingen är färdig eller inte. Till sist finns ett attribut för länken till 

onboarding-sidan, vilket tar oss in på steg fyra. 

 

När vi ska skapa den unika länken till sidan behöver den vara just unik då vi inte vill skapa en 

sida som redan finns, för att åstadkomma detta utnyttjar vi ID:et som genereras när vi lägger 

till onboarding-objektet i listan. Vilket betyder att vi först måste lägga till ett objekt, och sedan 

uppdatera listan med länken då länken är beroende av ID:et som genereras.  

 

En första tanke var att bara hämta det senaste tillagda ID:et och plussa på ett innan vi sparade 

det nya objektet och på så sätt inte behöva uppdatera listan efter att den skapades, men då en 

SharePoint-lista fungerar likt en databastabell kan det uppstå problem om någon skulle radera 

det senast tillagda objektet. SharePoint-listan kommer att generera nästa ID utifrån vad det 

faktiskt skulle ha varit, medan vårt program hade tagit samma ID som objektet vi raderat. 

 

Det visade sig i ett senare skede att uppdateringen av listan i efterhand hade några fördelar, 
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som figur 6 beskriver så sparas länken först i sista steget istället för att spara ned den direkt 

efter att den har skapats. När en undersida skapas så sker det asynkront, vilket betyder att det 

sker i bakgrunden och användaren kan göra annat medan detta sker. Hade vi uppdaterat listan 

direkt, listan som även används för att visa alla onboardings, så skulle länken till sidan visas 

innan sidan ens fanns. Nu sker en kontroll som gör att listan endast visar de objekt där länk-

attributet är ifyllt.  

 

I steg fem skapas undersidan baserat på den unika länken som skapades i föregående steg, 

denna metod fanns redan i Omnia Foundation, så det som sker är att ett API anropas där det 

skickas in lite standardinställningar så som tidszon m.m. API-metoden svarar med ett 

transaktions-id som gör det möjligt att kalla en annan API-metod för att se om sidan har 

skapats färdig samt att se hur långt i processen den har kommit. Detta medför att det går att ge 

användaren en bättre upplevelse då det går att presentera denna informationen. 

 

En av standardinställningarna som skickas till API:et är en beskrivning för hur sidan ska se ut, 

en så kallad sitetemplate, en mall för sidan. I denna mall går det att ange ifall några specifika 

egenskaper (features) ska installeras. Detta utnyttjas och en feature som hämtar och presenter 

alla uppdrag som ska göras installeras. 

 

När en feature installeras och aktiveras går det även att definiera saker som ska hända, detta 

utnyttjar vi i steg sex. Det sista som sker i sidskapandet är att dessa features installeras, och i 

vårt fall har vi endast en feature och kan därför säga att när denna feature aktiveras så ska vi 

även uppdatera listan med den unika länken. Det sista som händer är då att listan uppdateras 

med länken till sidan.  

 

3.2.2.2 Del två – Utföra uppdragen 

 

 
 

Figur 7 – Processen för att utföra uppdrag 

 

För att visa alla uppdrag på onboarding-sidan som ska utföras behöver de först hämtas från 

listan på den allmänna HR-sidan. Nu kommer en stor fördel i att använda listans ID som en 

del av URL:en till sidan. Eftersom vi själva har byggd upp länken så vet vi också vad vi 

behöver leta efter för att få ut ID:et. När vi har tagit fram ID:et från URL:en så kan vi göra ett 

anrop mot sidkollektionen (den allmänna HR-sidan) och hämta objektet som tillhör just denna 

sida genom att hämta raden med samma ID ur listan. 

 

Från objektet kan vi sedan hämta alla uppdrag som ligger i objektets JSON-attribut genom att 
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parsa JSON-strängen till ett persona-objekt som i sin tur har en lista med alla uppdrag. I vyn 

går det sedan för användaren att lämna kommentarer eller att markera uppdraget som slutfört, 

alternativt att markera det som ej-slutfört. När uppdraget markeras som slutfört så sätts 

uppdragets done-attribut som sant och objektet sparas ned till listan i sidkollektionen igen. 

 

Varje gång ett uppdrag har markerats som slutförs görs en kontroll som kontrollerar om alla 

uppdrag på sidan har slutförts, om så är fallet så sätts status-attributet för listan i 

sidkollektionen till sant, vilket betyder att onboardingen är färdig och ett jobb som omvandlar 

sidan till den anställdes unika HR-sida kickar igång. 

 

Detta jobb är inte så avancerat, det den gör är helt enkelt att byta layout på sidan, en layout 

som i sin tur innehåller en angular-controller som likt uppdragssidan hämtar listan från 

sidkollektionen, men istället för att presentera uppdragen som ska slutföras så presenterar den 

välkomsttexten som tillhör den anställdes roll samt en lista på länkarna som kan vara nyttiga 

för den anställde. Denna sida fungerar mer som en bas att bygga vidare på, mer om detta i 

avsnitt 5.2. 
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4 Resultat 

I detta avsnitt beskrivs resultatet, samt hur vida resultatet har påverkats genom användningen 

av TypeScript. 

4.1 Roller 

En roll är kopplad till en person på ett visst företag, ett företag kan ha flera olika roller. För att 

göra det enkelt att administrera dessa roller skapades en sida under Omnia HR-tillägget som 

hanterade dessa roller. Administrationen sker på en specifik administrationssida som inte är 

tänkt att användas av vanliga medarbetare, utan snarare av chefer eller vid installationen av 

tillägget. Varje roll skulle ha ett antal uppdrag kopplade till sig, samt en lista med hjälpfulla 

länkar. För detta gränssnitt krävdes ett formulär för att skapa och editera en roll, samt en lista 

för att visa vilka roller som redan finns.  

Omnia Foundation är skrivet i TypeScript och använder AngularJS som ramverk. Därför 

användes även dessa för att skapa funktionen för hanteringen av rollerna. Ett HTML-formulär 

skapades som i sin tur kopplades ihop med AngularJS-moduler [16]. Formuläret består av en 

rad för att skriva in en titel för rollen samt ett textfält för att skriva ett välkomstmeddelande 

passande för den rollen. Utöver det finns det två knappar, en för att lägga till ett uppdrag samt 

en knapp för att lägga till en länk. 

Designmässigt uppstod det ett problem hur ett uppdrag eller en länk skulle läggas till, på 

något sätt behöver man se vilka uppdrag/länkar som finns för personen medan den skapas, 

samtidigt som fält behöver finnas för att fylla i informationen om dessa uppdrag/länkar. 

Lösningen som redan nämndes i föregående stycke blev att skapa två knappar som går att 

klicka på för att lägga till ett uppdrag eller en länk och därmed endast visa de tillagda 

uppdragen/länkarna i formuläret. När en av knapparna trycks ned öppnas det upp en 

dialogruta där det går att fylla i respektives information.  

 

 



 

  16 (27) 

Figur 8 – En dialogruta för att lägga till ett uppdrag 

 

Ett tillägg i Omnia Foundation har en unik konfigurationsfil kopplat till sig, den filen är 

skriven i JSON [17] och för att på ett smidigt sätt spara informationen om en roll så sparas 

även listan med roller ner i denna konfigurationsfil. Detta gör det väldigt smidigt att både 

uppdatera en roll samt att lägga till en ny roll. När sidan laddas så läser programmet in 

konfigurationsfilen till en lista, varje objekt i listan är av klass-typen ”persona”, som är 

synonymt med roll. Med hjälp av AngularJS är det sedan enkelt att koppla ett av dessa objekt 

ur listan till formuläret för att uppdatera just det objektet ur listan, alternativt att lägga till ett 

nytt objekt till listan. När det uppdateras eller sparas hämtas först den senaste versionen av 

JSON-strängen från konfigurationsfilen för att sedan skrivas över av den nya och på så sätt 

har man en uppdaterad lista 

4.2 Starta en onboarding 

Nästa steg i processen är att starta en onboarding - introducera en ny anställd och utföra alla 

de uppgifter som skall utföras innan den blir anställd. Eftersom det inte är tänkt att personen 

som påbörjar onboardingen ska vara inne på den administrativa delen så har denna del skapats 

för en SharePoint-sida.  

Det finns en HR-sida där HR-personalen kan administrera personal, onboardings med mera. 

Denna sida har en lista som sparar ned alla onboardings, rollen som är kopplad till den i form 

av en JSON-sträng och om de är pågående eller avklarade. Detta medför att det blir enkelt att 

föra statistik på dessa onboardings, hur många som är avklarade, vilka personer som arbetar 

med dem, hur många som är pågående med mera. 

När det sedan initieras en ny onboarding så skapas en ny SharePoint-sida genom ett anrop 

mot Omnia Foundation API:et. Då detta kan ta flera minuter så krävs det en smidig lösning 

som gör det möjligt att fortsätta navigera på sidan, eller stänga ned den om så önskas. Därför 

körs även ett jobb på serversidan som kollar om sidan har blivit skapad, när den är skapad så 

skickad det iväg ett mail utifall personen har lämnat sidan. Har den inte lämnat sidan så 

uppdateras den med information om att den nya sidan är skapad och en länk dit.  

 

 

Figur 9 – Dialogrutan som visas vid sidskapandet 
 

En sida skapas efter en mall som är fördefinierad. Denna mall innehåller information som 

tidszon, användare till sidan och vilka features som sidan ska ha. Genom dessa features går 
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det att t ex aktivera en ny startsida, i vårt fall aktiveras en startsida som i sin tur hämtar 

informationen som sparats på HR-sidan. I denna information finns data om rollen som är 

kopplad till sidan i form av en JSON-sträng. Från JSON-strängen går det att hämta vilka 

uppdrag det är som skall utföras. 

Sidan presenterar alla uppdrag som finns och det går att bocka i om de är avklarad. När ett 

uppdrag är avklarat så sparas information ned om vem som har genomfört uppdraget samt när 

det skedde. HR-sidan uppdateras sedan med informationen. För varje uppdrag går det även att 

lägga till kommentarer. 

 

 

Figur 10 – Vy för uppdragen 
 

Efter alla uppdrag är avklarade förvandlas till sist sidan till den anställdes unika sida som ska 

vara en plattform för allt som har med HR att göra, sjukanmäla sig, ansöka om semester med 

mera. 

 

4.3 Användning av TypeScript 

Det finns några fördelar med TypeScript, dels går det att skriva variabler med hjälp av så 

kallad static typing, med det menas att du beskriver redan i koden vad för typ variabeln ska 

innehålla, en textsträng eller ett nummer och så vidare [19].  Detta medför att det redan vid 

kompileringen av programmet går att se ifall det finns fel, det kan vara att en funktion 

returnerar ett nummer när programmet förväntar sig en sträng, eller t ex att en tilldelning av 

en annan typ försöker göras. I figurerna 11 och 12 ses också skillnaden på hur typade 

variabler fungerar, i figur 11 har vi typat båda variablerna, medan variablerna i figur 12 är 

otypade. 
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Figur 11– kompilatorn märker att en variabel av typen number tilldelas typen string 

 

 
Figur 12 – Kompilatorn känner automatiskt av att funktionen generateRandomNumber 

returnerar ett tal av typen number. 
 

Den stora fördelen med att använda TypeScript är att det transpileras, det vill säga att det 

skrivs om till en JavaScript-version som alla webbläsare har stöd för (version ES3, eller 

nyare) [20]. I figur 13 ses en tabell över vilka webbläsare som har stöd för de senaste 

versionerna av JavaScript, bortsett från den nyaste versionen, ECMAScript 7, som är har 

mycket dålig support [20]. De flesta som har skapat någon form av webbapplikation har 

troligtvis stött på kompatibilitetproblem med något av de stora clientside-språken, JavaScript, 

HTML eller CSS. Utvecklingen av detta projekt har inte stött på detta problem genom 

användningen av TypeScript.  

 

Engine ECMA Browser 

V8 6 Chrome (Partial Support) 

SpiderMonkey 6 Firefox (Partial Support) 

Chakra 6 Edge (Partial Support) 

Nitro 6 Safari (Partial Support) 

V8 6 Opera (Partial Support) 

V8 5 Chrome 23 

SpiderMonkey 5 Firefox 21 

JavaScript 1.8.5 5 Firefox 4 
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Nitro 5 Safari 6 

V8 5 Opera 15 

Chakra 5 Edge 12 

Chakra 5 IE 10 

Figur 13 – JavaScript Support i webbläsare [20] 

 

Vid användning av static typing i TypeScript måste det ses upp för vissa problem som kan 

uppstå för att det antas att ens program skall fungera på ett visst sätt. I vårt projekt anropas det 

ett API som hämtar en lista från en SharePoint-sida, då har det angetts att listan är av en viss 

typ och att vi förväntar oss det som svar. Det tas emot ett objekt som är av en förväntad typ 

vilket gör att det endast går att använda denna typs metoder, då blir det problem ifall resultatet 

inte levereras som den förväntade typen. Det scenariot kan inträffa då typen kommer vara 

giltig i den JavaScript-kod som genereras och problemen upptäcks först när resultatet som 

levereras inte har någon av de metoder som förväntas.  

Under projektets gång har det framkommit nackdelar med att använda sig av static typing. Då 

JavaScript körs i webbläsaren så kommer eventuella fel som inte framkommit vid 

kompileringen att uppdagas. Då TypeScript stödjer static typing, kan även en IDE hjälpa dig 

att skriva kod genom att föreslå metoder för ett visst objekt. Har det specificerats att en viss 

variabel är en array så kan IDE:n t ex hjälpa dig med att metoden push finns för den variabeln 

(se figur 14). Används den metoden utan att variabeln initieras så kommer felet TypeError: 

Cannot read property 'push' of undefined att genereras. IDE:n föreslår en metod som inte kan 

användas samt att kompilatorn släpper igenom användandet utav metoden. Variabeln är 

deklarerad men inte initierad. Vi säger att denna variabel ska vara av typen array, men vi säger 

aldrig att den faktiskt är en array.  

 

 

Figur 14 – IDE:n visar förslag på metoder för ett objekt. 

 

Problemet i föregående stycke är likt argumenten som Erik Meijer och Peter Dreayton 

använder sig av för att beskriva svårigheterna med Static typing [21]. Det finns både för- och 

nackdelar med att skriva statisk-/dynamisk kod. Därför argumenterar Meijer och Dreayton för 

att hitta den gyllene mittenvägen mellan statisk- och dynamisk kod [21]. Stefan Hanenberg 

har tittat närmare på om det går fortare att programmera med den ena eller det andra typen 

och kommit fram till att det inte är någon stor skillnad mellan de två [22]. 

Om TypeScript är denna gyllene mittenväg som Meijer och Drayton söker efter är svårt att 

svara på, men det ger oss möjligheten att välja hur vida vi vill använda statisk typning eller 

dynamisk typning i vår kod. När det deklareras en variabel i TypeScript behöver det inte 
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skrivas ut vad för typ den variabeln är, det går även att deklarera en variabel som ”any” [19] 

vilket då hanteras som en dynamisk variabel och undviker kontroll vid kompileringen. I figur 

15 ser vi hur en dynamisk variabel hanteras i TypeScript. Då vi har angett att variabeln 

rndNumber är av typen any så går det att använda den hur som helst, i vårt exempel så 

försöker vi logga egenskapen hello som inte är definierad. 

 

 
 

Figur 15 – En dynamisk variabel i TypeScript 
 

Genom att använda dynamiska variabler likt exemplet i figur 15 går det att förenkla ens 

applikation vid valda tillfällen. Tidigare i detta avsnitt nämndes ett problem där vi förväntade 

oss att en vis typ skulle returneras från ett API men där en annan typ returnerades och skapade 

problem. Genom att använda den dynamiska typen any så går det att hantera dessa problem.  

 

När vi använder oss av statisk typning så måste ett objekt vara definierat, det innebär att vi 

måste skapa ett objekt som matchar vårt exakta ändamål för varje scenario. Låt oss anta att vi 

ska hämta ett objekt med tusen olika metoder och egenskaper från en utomstående källa, tänk 

data från NASA, där vi endast vill åt en egenskap ur detta objekt. Då måste vi ha ett objekt 

som matchar alla dessa tusen metoderna och egenskaperna i form av t ex en klass. Det verkar 

både tidskrävande och onödigt. Här kommer typen any in, istället för att skapa ett objekt som 

innehåller alla metoder och egenskaper så anger vi att typen kan vara vad som helst. 

 

Genom att ange den returnerade typen från vårt API som typen any behöver vi endast känna 

till de egenskaperna vi vill åt, i vårt fall var det två egenskaper. Det är vid denna typ av 

användning som typen any ger sitt sanna syfte. En farlighet som finns är att det skapar 

genvägar som i sin tur kan leda till dålig design av koden. 

 

Låt oss anta att vi har en lång lista med typer av klassen person som har två egenskaper namn 

och ålder. Till varje person i listan finns alternativet att visa den eller inte. Vi behöver alltså 

koppla alternativet visa till varje person i listan. Det går att göra genom att definiera listan 

som typen any för att sedan ge varje person egenskapen visa, likt exemplet i figur 15. Det 

fungerar, men skapar en otydlighet, det vi indirekt säger är att en person har en egenskap visa 

på samma sätt som den t ex har egenskapen namn. Ett bättre sätt är att definiera ett objekt som 

innehåller en instans av klassen person och en egenskap visa och där igenom tydligt visa vad 

allting innebär, se figur 16. 
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Figur 16 – Undvikande av dålig design 
 

Det går att likna användandet av typen any med nyckelordet/typen dynamic i C# (se figur 17), 

båda två typerna granskas inte av kompilatorn utan evalueras först när programmet körs. C# 

har även möjligheten att använda dynamisk typning genom nyckelordet var (se figur 18), 

skillnaden mellan TypeScripts/JavaScripts var och C#:s var är att C#:s var endast går att 

använda för lokala variabler [23], medan det i TypeScript t ex går att definiera en funktion 

med var. När en typ likt C#:s var går att använda på detta sätt så använder språket både statisk 

och dynamisk typning [23], vilket innebär att även TypeScript gör det, om än med fler 

alternativa användningsområden.  

 

 

Figur 17 – Kompilatorn i C# konverterar inte myDynamic till typen int då den är dynamisk. 

 



 

  22 (27) 

 

Figur 18 – En IDE för C# känner dynamiskt av att myNumber är av typen int och påpekar detta. 

 

TypeScript ger fler möjligheter att uttrycka sig dynamiskt jämfört med C# för t ex funktioner, 

då vi på det ena eller andra sätter måste uttrycka vad en funktion ska returnera i C# medan det 

inte behövs i TypeScript. Med denna flexibilitet och möjligheten till den statiska typningen 

anser jag att TypeScript är på god väg att vara ett språk som kan definieras någonstans mellan 

statiskt och dynamiskt. 
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5 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras hur projektet har gått och vilka delar som kan förbättras. 

5.1 Uppfyllande av projektets krav 

Det har specificerats fyra olika krav för projektet, där några av kraven har omformulerats. 

Likt ett verkligt projekt har alla kraven delats in i mindre delar för att få fram rätt 

funktionalitet. Några har varit tydligare än andra, men genom kontinuerlig diskussion och en 

del fria tyglar har alla krav uppfyllts. 

Det första kravet var att skapa en sida för hantering av rollerna på företaget. Hur hanteringen 

skulle gå till delades sedan in i mindre delar, exempelvis att skapa ett formulär för att lägga 

till och editera en roll och vart all data skulle sparas. Sidan skapades och hanteringen fungerar 

efter kraven. 

Efter att det första kravet var skapat fanns förutsättningarna för att påbörja nästa del i 

projektet, att skapa funktionalitet för en onboarding. Precis som föregående krav delades även 

detta krav in i mindre delar. En onboarding måste vara kopplad till en viss person på företaget, 

så istället för att behöva göra denna process på olika ställen så ska en person registreras i 

samband med att en administratör påbörjar en onboarding. Alla delmoment slutfördes, likaså 

kravet. 

Tredje delen i projektet var att skapa en sida för att genomföra de olika uppdragen som är 

kopplade till rollen vid en onboarding. Istället för att skapa en sida som hanterar alla 

uppdragen skapas en egen sida vid varje ny onboarding. Sidan hämtar data om vilka uppdrag 

som ska genomföras och en administratör kan gå in och markera ifall de är avklarade. 

Anledningen till att en ny sida skapas varje gång är att det blir enkelt att skilja på vilket 

uppdrag som hör till vilken person, istället för en lista med uppdrag för alla olika personer 

navigerar nu administratören in på önskad persons sida och ser exakt vilka uppdrag som är 

kvar att göra. När alla uppdrag sedan är utförda görs sidan om till den anställdes egna unika 

HR-sida. 

För att ändringen som nämndes i föregående stycke ska vara effektivt behövs någon form av 

lista som visar alla pågående onboardings, vilket även var ett krav initialt. Listan presenterar 

den anställdes namn, en länk till denne persons sida samt hur många uppdrag som är slutförda 

i procent. Istället för att detta sker på en helt egen sida så har det skapats en webpart [24], en 

återanvändbar komponent som går att lägga in på önskad sida. 

Projektet har genomförts på ett bra och önskat sätt, vissa delar har innehållet fler restriktioner 

hur de skulle genomföras medan andra har haft större frihet. Vissa delar har försvårats och 

tagit längre tid då det brustit i kommunikation som har behövts göras med företagets kontor i 

Vietnam, samt att några små delmoment har behövts göras om då det funnits 

implementationskrav som tillkommit senare i projektet. Kraven för onboarding-processen har 

slutförts och genomförandets har känts verklighetstroget med hur det ser ut på en arbetsplats. 

Även kravet att utvärdera användandet av TypeScript hat slutförts på ett bra sätt. 

5.2 Projektets utvecklingspotential 

Likt ett riktigt projekt finns det alltid saker som kan/behövs utvecklas. I detta fall har det 

redan dykt upp saker som kan komma att behövas justeras en aning för att få det att fungera 

på ett bättre sätt. Sättet en roll sparas ned på är inte optimerat för att fungera om två eller fler 

personer är inne och arbetar med rollerna samtidigt. Rollerna sparas för tillfället ned som en 

JSON-sträng i tilläggets konfigurationsfil. Sidan där allt administreras är uppbyggd på ett sätt 
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som gör att sidan sällan laddas om, vilket medför att all data från konfigurationsfilen endast 

laddas in första gången du går in på sidan. Vilket i sin tur medför att om två eller fler personer 

går in och hanterar rollerna utan att ladda om sidan så kommer endast den data som sparas sist 

att faktiskt sparas. 

 

Projektet är inte heller helt i hamn, onboarding-delen fungerar men kan behövas ses över och 

förbättras på vissa delar t ex problemet som nämndes i föregående stycke. Sidan som skapas i 

slutet på onboarding-processen och som ska fungera som den anställdes HR-sida behöver 

även byggas ut så att all funktionalitet som har planerats även implementeras, t ex så att 

personen kan ansöka om semester. I dagsläget har den ingen direkt funktionalitet och värde 

förutom att presentera några länkar. 

5.3 Reflektion kring eget lärande 

Under projektets gång har jag lärt mig mycket, jag har större förståelse för en stor 

programmeringsplattform – SharePoint, jag har även fått lära mig ett nytt ramverk i form av 

AngularJS. Erfarenhet i hur det är att demonstrera det arbetet som man har gjort, både för 

lokala kollegor samt för kollegor på kontor utanför Sverige, samt inblick i hur företaget sköter 

sin dagliga verksamhet. 

Genom att skriva största delen av koden i TypeScript har jag fått en inblick i mitt 

fördjupningsområde både praktiskt och teoretiskt, jag har kunnat jämföra de fördelarna som 

finns och se om de har gett mig någon faktisk fördel. Min uppfattning är TypeScript vill anses 

som ett språk som passar alla plattformar, men den som underlättats mest är att Microsoft har 

implementerat det direkt i sin utvecklingsmiljö – Visual Studio 2017, vilket gör att det blir 

smidigt att komma igång och arbeta med. 

Omnia Foundation, som är företagets egna bibliotek och API, använder sig av TypeScript, och 

det har gjort att jag har fått sätta mig in i hur företaget strukturerat sin kod och fått anpassa 

mig efter det. Vilket har gått bättre än jag hade förväntat mig, genom att studera existerande 

kod så har mitt skapande förenklas. Det har medfört att arbetet har flutit på och att jag har 

kunnat arbeta självständigt. 

Under projektets gång har vi även arbetat på samma sätt som företaget gör, genom att använda 

Trello för att följa arbetsprocessen, vi har haft dagliga möten samt presentationer av projektet 

för olika personer. Förutom mitt arbete har jag även fått se hur en projektledare tar hand om 

ett projekt, hur den kommunicerar med de andra i projektet och bokar möten. 
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