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Sammanfattning
SmartOff [1] är ett småföretag i Fellingsbro som utvecklar en webbapplikation för hantering 
av ordrar, offerter, planering, fakturor o s v. Företaget grundandes och ägs av Henning 
Baeckström. Deras huvudprodukt, SmartOff, är ett orderprogram för småföretag. När detta 
exjobb genomfördes så utvecklade företaget en ny version av applikationen, SmartOff 2.0, 
vilken var omskriven från grunden. Denna skrevs med stort fokus på strukturering av koden, 
modularitet och ”clean code”, för att se till att den fick bra underhållsmässighet, och att det 
var lätt att lägga till nya funktioner. Den är också designad med ett mer simplistiskt och 
strukturerat gränssnitt, som anpassar sig beroende på skärmstorleken. Detta möjliggör att 
samma sida fungerar bra både på PC och mobiler. Målet var att utveckla SmartOff 2.0 så att 
denna på sikt skulle kunna ta över efter den gamla versionen, i vilket fall man får en enda 
kodbas som används både på mobiler och på webben. Detta exjobb gick ut på att utveckla två 
vyer under orderfliken i SmartOff 2.0: en offertvy och en kalkylvy. Innan projektets start 
fanns där en ordersida.

Offertvyn skulle nås genom att klicka på en vänsterpil på ordervyn. Denna skulle efterlikna en
offert som den ser ut på papper, och i stort sett se ut som en redigerbar version av en 
pappersoffert. Den skulle visa de element som fanns på offerten, inklusive företagets 
uppgifter, kundens uppgifter, artikellista och texter över och under artikellistan. Dessa skulle 
alla vara redigerbara eller valbara.

Det skulle finnas en kalkyl (en lista med material och arbete för som krävs för att tillverka 
artikeln, samt mängd, priser o s v för dessa) för varje artikel på ordern, och man skulle 
komma till en artikels kalkyl genom att klicka på en pil på artikeln i artikellistan på ordervyn. 
Kalkylvyn skulle ha en tabell med kalkylrader, där varje rad representerar ett material som 
måste köpas in, eller ett arbete som måste utföras. På varje rad skulle man kunna slå in t ex 
pris och antal för att räkna ut hur mycket den raden kostar, och det skulle finnas ett totalpris 
på varje rad. Under kalkyltabellen skulle det finnas totalpriser; redigerbart påslag samt ett sätt 
att redigera artikelpriset och föra över priset från kalkylen till artikeln.

Abstract
SmartOff [1] is a small company in Fellingsbro, developing a web app for managing orders, 
offers, planning, invoices etc. The company was founded and is owned by Henning 
Baeckström. Their main product, SmartOff, is an order program for small companies. When 
this project was done, they were developing a new version of the application, SmartOff 2.0, 
which was rewritten from the ground up. This was written with a great focus on code 
structure, modularity, and “clean code”, to make sure it was maintainable, and it was easy to 
add new functions. It’s also designed with a more simplistic and well structured user 
interface, which adapts depending on the screen size. This allows the same page to function 
well on both PCs and phones. The goal was to develop SmartOff 2.0, so that eventually it 
could entirely replace the old version, at which point they could use a single code base on 
both phones and the web site. This project consisted of developing two new views under the 
order tab of SmartOff 2.0: an offer view and a calculation view. Before the start of the project 
the tab contained an order view.

The offer view was to be reached by clicking a left arrow on the order view. It was to 
resemble an offer as it appears on paper, and essentially look like an editable version of a 
paper offer. It should contain all the elements that were on an offer, including the company 
information, the customer information, an article list, and some texts above and below the 
article list. All of these were to be editable or selectable.
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There was to be one calculation (a list of materials and work needed to make the article, as 
well as amounts, prices etc for these) for each article in an order, and you should be able to 
get to the calculation by clicking an arrow on the article in the article list on the order view. 
The calculation view was to have a table with calculation rows, where each row represents a 
piece of material that needs to be purchased, or some work that needs to be done. On each 
row you were supposed to be able to input e g price and amount, to calculate the price of the 
row, and each row was to have a total price. Below the calculation table, there was to be total 
prices; an editable surcharge; as well as a way to edit the article price and transfer the price 
from the calculation to the article.
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Förord
Jag vill tacka Henning Baeckström, som erbjöd mig att jobba hos honom för att utföra mitt 
examensarbete. Jag tackar även min handledare Annica Kristoffersson.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund
SmartOff [1] är ett småföretag i Fellingsbro som utvecklar en webbapplikation för hantering 
av offerter, planering, fakturor o s v. Företaget grundandes och ägs av Henning Baeckström. 
Deras huvudprodukt, SmartOff, är ett orderprogram som riktar sig till företag med mellan 3 
och 30 anställda. Applikationen har varit på marknaden sedan 2013.

Gamla SmartOff är till stor del hopskriven ”i farten”, och det viktigaste var att få den att 
funka. Man hade därför inte så stor vikt på att strukturera koden på ett bra sätt, vilket gör att 
det är svårt att lägga till nya funktioner, och att underhålla koden. Man hade också gjort 
mobilappar för Android och iOS, vilka är nativa för plattformarna. Dessa delar därför inte kod
med webbversionen, utan skrevs separat från grunden.

På grund av detta så byggde de under tiden det här arbetet gjordes en helt ny version av 
SmartOff, SmartOff 2.0 [2], vilken var omskriven från grunden. Denna skrevs med stor fokus 
på strukturering av koden, modularitet och ”clean code”, för att se till att den fick bra 
underhållsmässighet, och det var lätt att lägga till nya funktioner. Den är också designad med 
ett mer simplistiskt och strukturerat gränssnitt, som anpassar sig beroende på skärmstorleken. 
Detta möjliggör att samma sida funkar bra både på PC och mobiler. Målet var att utveckla 
SmartOff 2.0 så att denna på sikt skulle kunna ta över efter den gamla versionen, i vilket fall 
man får en enda kodbas som används både på mobiler och på webben. När projektet 
genomfördes hade dock inte SmartOff 2.0 alla de sidor som behövdes för att kunna ersätta 
gamla SmartOff, och projektet gick ut på att implementera några av dem.

Användningen i mobilapparna sker genom Cordova [3], som är ett ramverk för utveckling av 
mobilappar. Cordova fungerar i stort sett som en webbläsare, där man bäddar in en webbsida. 
Man skapar då appen som en webbsida som sedan inbäddas i Cordova appen. Eftersom appen
i stort sett är en webbsida så möjliggör detta att huvuddelen av appen delas med webbsidan.

Medan gamla SmartOff skrevs i ASP.NET [4] och C# [5], så är SmartOff 2.0 skriven i 
HTML, CSS och TypeScript på front-enden. TypeScript [  6  ]   är ett språk av Microsoft som är 
en övermängd av JavaScript, med funktioner som underlättar utveckling och underhåll av 
kod, bland annat statisk typning. Koden transkompileras sedan till vanlig JavaScript, så att 
den kan köras i vilken webbläsare som helst.

1.2 Projekt

1.2.1 Utseende innan projektet

Programmet är uppdelat i ett antal olika flikar, med olika sidor under varje flik. En flik kan 
sedan ha ett antal olika vyer under sig. När man går till orderfliken kommer man till en lista 
på alla sina ordrar enligt illustration 1. När man sedan klickar på en order tas man till 
ordersidan, som visas i illustration 2. Båda dessa illustrationer visar utseendet på mobilen.
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1.2.2 Nya sidor

Detta projekt gick ut på att skapa två nya vyer under orderfliken, en offertvy och en kalkylvy. 
Företaget hade tagit fram mockuper som visar hur gränssnittet för vyerna ska se ut. Som 
fördjupning gjorde jag en informationssökning kring riktlinjer för gränssnittsdesign för 
mobila applikationer och diskuterade mockupernas överensstämmelse med resultatet av 
informationssökningen. I de fall designen skiljer sig åt listas detta i rapporten.
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Illustration 1: Orderlista SmartOff 2.0

Illustration 2: Ordervy SmartOff 2.0



1.2.3 Offertvy

Meningen med offertvyn var att den skulle, i stora drag, se ut som en redigerbar version av 
den färdiga offerten, som man får som PDF. Detta skiljer sig från gamla SmartOff där 
variablerna i offerten redigeras i ordervyn, och man endast ser det slutgiltiga utseendet på 
offerten när denna har exporterats som PDF. Eftersom denna vy ska efterlikna layouten på 
offerten så som den ser ut i PDF och på papper, så fick den en fast layout, och inte samma 
dynamiska mobilanpassning som de andra sidorna.

Illustration 3 visar en mockup på offertvyn. Denna ger en grov bild av hur vyn skulle se ut. 
Den är dock inte helt representativ för den färdiga offertvyn, utan en del saker justerades och 
lades till under projektets gång.
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1.2.4 Kalkylvy
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Illustration 5: Mockup kalkylvy SmartOff 2.0 på mellanstor skärm

Illustration 4: Mockup kalkylvy SmartOff 2.0 på stor skärm



Illustration 4–6 visar mockuper på kalkylvyn på tre olika
skärmstorlekar. Där visas hur utseendet anpassas
dynamiskt beroende på skärmstorleken. På de största
skärmarna visas allting, enligt illustration 4. När skärmen
blir för smal så döljs vissa mindre viktiga fält, enligt
illustration 5, vilket låter de andra fälten bli större. Om den
blir ännu mindre, som på mobilen, så blir varje rad
dubbelradig, enligt illustration 6.

1.2.5 Annat

Knappar skulle läggas till på ordersidan, visad i
illustration 1, för att komma till offert- och kalkylvyerna.
En knapp för att komma till offerten, och en knapp på
varje artikel i ordern för att komma till respektive kalkyl.
Ett önskemål var att man på PC skulle kunna visa flera
vyer samtidigt bredvid varandra, och att man på mobilen
skulle kunna svajpa mellan de olika vyerna.

1.3 Syfte
SmartOff 2.0 användes redan i skarpdrift i nya Android-
och iOS-appar och på en ny webbsida. Det finns också
gamla Android- och iOS-appar, men de delar ingen kod
med webbsidan. Projektet genomfördes med syfte att på
sikt helt ersätta gamla SmartOff, så att man kan använda
samma kod både för webbversionen av SmartOff och för
apparna, och samtidigt få en uppdaterad och strukturerad
programmeringsmiljö. Att använda samma kod för appar
och webb sparar mycket tid vid vidareutveckling av
applikationen.

1.4 Krav

1.4.1 Offertvy

Offertvyn skulle efterlikna en offert så som den ser ut på
papper, men samtidigt vara redigerbar. Den skulle alltså
visa de element som finns i offerten, och de flesta skulle
vara redigerbara eller valbara. Detta inkluderade valbar
status (1), ansvarig (2), kund (3) och kundkontakt; en
artikeltabell (4) samt redigerbar inlednings- och
villkorstext (5). Placeringen på dessa visas numrerade i
illustration 7. Inlednings- och villkorstexterna skulle gå att
redigera med WYSIWYG-HTML-editorer. Det skulle
även finnas möjlighet att välja från ett antal sparade texter
i en lista, och att lägga till nya sådana valbara texter, och
radera sådana som redan finns. Vidare så skulle man
kunna lägga till nya kunder samt skapa och radera statusar.
Knapparna för valen finns dock inte med i mockupen.
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Illustration 6: Mockup kalkylvy 
SmartOff 2.0 på liten skärm

Illustration 7: Mockup offertvy 
SmartOff 2.0, med funktioner 
utmärkta.



Artikeltabellen skulle lista alla artiklar som fanns i offerten. Den skulle också visa antal, 
enhetspris och totalpris för varje artikel. Antalet och enhetspriset skulle gå att redigera, och 
totalpriset skulle då uppdateras automatiskt. Längst ner i tabellen skulle sedan totalpriset för 
alla artiklar visas och uppdateras automatiskt. Det skulle också finnas en sökruta som skulle 
användas för att lägga till nya artiklar. När en artikel läggs till i offerten så skulle automatiskt 
en kalkyl för artikeln skapas baserad på en existerande artikelspecifik mall, kallad 
artikelstrukturen, som finns i databasen. Rubrikerna för tabellraderna skulle även de vara 
valbara från en lista med förvalda rubriker.

Det skulle också gå att generera en PDF som kunde skrivas ut eller skickas med e-post. En 
ruta med ett e-postformulär skulle dyka upp när man tryckte på e-postknappen.

Ovanför kundens uppgifter så skulle loggan för företaget som skapat offerten visas.

Eftersom vyn skulle efterlikna en fast pappersoffert var det inte lika viktigt att den var 
responsiv, som det var för de andra vyerna i programmet.

1.4.2 Kalkylvy

Kalkylvyn skulle vara helt responsiv. Den skulle ha anpassning enligt vad som tidigare 
beskrivits i projektbeskrivningen i inledningen och visats i illustration 4–6.

På toppen av vyn skulle det finnas en tabell med alla kalkylrader. Denna tabell skulle ha 
kolumnerna kostnadsbärare, underlag, märkning, kostnad, enhet, mängd, faktor, startkostnad, 
summa, leverantör, beställningsdatum, förfrågannummer, planjustering och klar. Alla dessa 
kolumner skulle vara redigerbara, med undantag av summa och förfrågannummer.  
Kostnadsbärare och leverantör skulle vara dropdown-rutor, och klar skulle vara en bockruta, 
medan resten av fälten skulle vara vanliga textrutor. Summan skulle räknas ut som kostnad · 
faktor · mängd + startkostnad. Underlagsrutan skulle ha autokompletion för att kunna välja 
bland alla företagets artiklar. Denna autokompletion skulle även kunna användas för att välja 
bland e-nummer och rsk-nummer. Det skulle även gå att flytta raderna i tabellen för att sortera
kalkylen.

Kostnadsbärarna har vissa förvalda värden, och fungerar lite som mallar för kalkylraden. När 
man valde en kostnadsbärare på en rad skulle därför vissa fält fyllas automatiskt på raden. 
Den valda kostnadsbäraren bestämmer också om raden representerar materialinköp eller 
arbete. Därför ska en ikon visas i kostnadsbärarfältet för att visa om det är en materialrad eller
en arbetsrad. Det skulle även finnas en tom rad, vilken skulle kunna användas för att lägga till 
nya rader i kalkylen. När man satte kostnadsbärare på den tomma till någonting, så skulle en 
ny rad läggas till. 

När någonting ändrades i kalkylen, så skulle artikelstrukturen som nämndes i kraven för 
offerten automatiskt ändras också, om inställningen för det är på (det finns en inställning för 
detta på varje artikel). 

Under tabellen skulle en lista med totalsummor visas, dels summor för material- och 
arbetsrader separat, dels ett fält för summan av alla rader. Vidare skulle det finnas ett 
redigerbart påslag, och ett totalpris med påslaget inräknat.

Det skulle även finnas ett fält som visar artikelpriset från offerten, vilket skulle gå att redigera,
och det skulle finnas en knapp för att föra över priset från kalkylen till artikeln.

1.4.3 Gemensamt

All data ska läsas in från databasen när man laddar vyerna. När man ändrar något värde på 
någon av vyerna så ska det ändrade värdet automatiskt sparas i databasen.
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Vyerna skulle fungera korrekt i Microsoft Edge och Google Chrome på PC samt i 
Cordovaappen på Android och iOS.

1.5 Önskemål
Ett önskemål var att kunna visa flera sidor samtidigt på PCer, där man har breda skärmar. På 
mobiler skulle man istället kunna svajpa mellan sidorna. Ett annat önskemål var att offertvyn 
skulle delas upp på flera sidor, likt hur den färdiga offerten delas upp på flera pappersark.
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2 Teorifördjupning

2.1 Om mobil design
I dagens miljö är det väldigt många som använder mobiler för att surfa på webben. Mobiler 
har mycket mindre skärmar, och interageras med med pekskärmar. Applikationer och 
webbsidor måste därför anpassas för att fungera bra på mobiler. Främst så måste elementen på
sidorna bli större för att ses bättre på en mindre skärm, och för att vara lättare att trycka på 
med ett finger.

2.2 Litteraturstudien
En artikel från Nielsen Norman Group listar ett antal olika saker man måste tänka på när man 
designar för mobiler. [7]:

• De har mycket mindre skärmar, och man måste därför göra innehållet större. Man kan 
också behöva minska antalet element som visas i användargränssnittet, t ex menyer, 
och lägga in dessa under menyknappar, för att låta innehållet ta mer plats.

• I och med att mobiler är portabla är användningen ofta fragmenterad. Man sitter ofta 
inte och läser på mobilen länge, utan man använder den ofta korta stunder och tar ofta 
avbrott.

• Det är inte praktiskt, och ofta inte möjligt, att använda flera fönster samtidigt på 
mobiler. Därför måste mobila gränssnitt vara självständiga; man måste kunna använda
dem helt utan att ha andra sidor öppna.

• Mobiler används med pekskärm. Att klicka på saker med fingrar är inte särskilt 
precist, speciellt eftersom fingret döljer det man klickar på, så element måste göras 
stora för att vara lätta att träffa, och det måste gå att ångra saker som gjorts av misstag.
Textinmatning är ett stort problem med mobila gränssnitt. Detta måste göras med 
tangentbord på skärmen, vilket tar upp en stor del av skärmen, och eftersom dessa är 
små och inte har går att känna, så är inmatningen ofta långsam och felbenägen.

• Mobiler har ofta inte pålitlig uppkoppling  Mobila applikationer bör därför designas så
att de kan hantera avbrott i uppkopplingen.

Mobiler kommer även med viss funktionalitet som inte finns på desktopdatorer, till exempel 
kameror, GPS, accelerometrar, och mikrofoner, vilka kan användas för att underlätta 
användningen [7]

Det finns flera olika sätt att skapa mobilanpassade sidor på. En annan artikel från Nielsen 
Norman Group listar ett antal olika sorters sidor man kan stöta på på mobilen [8]: 
mobildedikerade sidor, webbappar, responsivt designade sidor och desktopsidor. 
Mobildedikerade sidor är sidor som har skapats speciellt för mobilen. Man har då en helt 
separat sida från desktopsajten, på en egen adress. Webbappar är webbsidor som är designade 
för att fungera som en app, dessa är inte riktiga appar, men kan kännas som sådana. 
Responsivt designade sidor är sidor som dynamiskt anpassar sig beroende på om de visas på 
mobil eller desktop för att fungera bra på båda. Desktopsidor är helt enkelt sidor utan någon 
mobilanpassning, dessa har olika för- och nackdelar.

Samma artikel [8] länkar också till en annan artikel [9], vilken utforskar upplevelse av 
webbsidor på tablets. Den noterar att vanliga desktopsidor ofta går bättre att använda där än 
på mobiler. Man kan ofta läsa texten på desktopsidor, men man har fortfarande en pekskärm, 
och man behöver därför större element för att kunna klicka på dem.
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Responsiv design har fördelen att sidorna kan fungera bra på ett stort antal olika 
skärmstorlekar. De bevarar också ofta mer funktionalitet mellan dator och mobil. I praktiken 
så skalas funktionalitet dock oftast ändå bort på mobiler. En annan fördel är att man endast 
behöver skapa och underhålla en enda sida, vilket kan leda till mindre arbete än om man ska 
skapa två separata sidor. Responsiv design kan dock kräva mer arbete än en vanlig sida, och 
därför kan det krävas mer arbete att skriva en responsiv sida från grunden än att skapa en 
separat mobil sida om man redan har en vanlig desktopsida. [8]

Ytterligare en fördel med responsiva sidor är att de kan vara lättare att hitta från sökmotorer. 
När man klickar på en länk till sidan i en sökmotor så kommer man direkt till en 
mobilanpassad sida. Detta börjar dock försvinna i och med att sökmotorer utvecklas för att 
hantera mobila sidor. En nackdel med responsiva sidor är att det kan vara svårt att skapa en 
sida som fungerar bra både på mobiler och desktop. Ofta så kommer upplevelsen att 
försämras på mobil, desktop eller båda. Om man har har separata sidor så skulle man kunna 
göra sidor som är speciellt anpassade för en skärmstorlek och därför fungerar optimalt på den 
skärmstorleken. [8]

2.3 Koppling till projektet
Detta projekt görs som en responsiv webbapplikation. Man bör då vara medveten om de för- 
och nackdelar som finns med responsiva sidor. Det här projektet är ett exempel på en 
existerande webbapplikation för desktop, där man har skapat en responsiv sida från grunden 
för att fungera på både mobiler och desktop. Detta kan leda till mer arbete än om man skulle 
ha gjort en dedikerad mobilversion, speciellt då de redan hade mobilappar. Dock så var 
mobilapparna gjorda helt separat från varandra och webbversionen vilket ledde till att man 
hade tre versioner som utvecklades parallellt. Om man skulle göra en separat mobilwebbsida 
så skulle det bli ytterligare en version, och då skulle det troligen bli mindre arbete att ha en 
responsiv sida för alla.

Den responsiva designen leder dock till att man får ganska stora element och minskad 
funktionalitet även på desktop på grund av att man försöker göra den användbar på mobilen. 
Den ger därför en något nedgraderad upplevelse på desktopdatorer, och man kommer i vissa 
fall behöva fortsätta använda gamla SmartOff för full funktionalitet.

Den nya sidan tar också hänsyn till den opålitliga uppkoppling som finns i mobiler då vissa 
sidor går att använda offline.
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3 Metoder och verktyg

3.1 Metoder
SmartOff 2.0 är byggd enligt SPA-metoden (Single Page Application) [  10  ]  , vilket innebär att 
hela applikationen ses som en enda sida i webbläsaren, och man kommer till nya vyer utan att 
hela sidan laddas om så som den skulle göra på en vanlig sida. Den är skriven i TypeScript [  6  ]  
på klientsidan och i C# [5] på serversidan, och då detta arbete var en vidareutveckling av 
applikationen så var det dessa språk som arbetet gjordes i. Företaget arbetar agilt, och med 
principen ”smala vägen”, vilket innebär att man så snabbt som möjligt kommer till minsta 
fungerande produkt.

Under utvecklingen så testades applikationen kontinuerligt samtidigt som den utvecklades, i 
Google Chrome och Microsoft Edge. När man gjorde detta så loggade man in på ett testkonto 
i SmartOff.

3.2 Verktyg
Projektet utvecklades i Microsoft Visual Studio [  1  1  ]  , vilket fanns installerat på datorer på 
plats hos företaget. Till källkodshanteringen användes Team Foundation Server [  1  2  ]  . 
Applikationen använder en del bibliotek, t.ex. LocalForage [  1  3  ]  , EntityFramework [  1  4  ]  , 
knockout.js [1  5  ]   och Bootstrap [1  6  ]  .

3.3 Övriga resurser
SmartOff arbetar med Team Foundation Server [  1  2  ]   där en användare upprättades. Under 
första veckan fick jag en genomgång av applikationens uppbyggnad, av en av utvecklarna, 
som jobbade på distans. Jag fick senare flera genomgångar med samma utvecklare, och kunde
ställa frågor till denne via e-post.
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4 Genomförande

4.1 Applikationens uppbyggnad
Det första som behövde göras var att lära sig hur applikationen är uppbyggd, vilket beskrivs 
nedan. SmartOff är uppdelat i tre olika Visual Studio-projekt: ”SmartOff2.0”, 
”SmartOffApplication” och ”SmartOffDatabase”.

4.1.1 SmartOff2.0

Det här är del av av applikationen som hanterar vad som visas på webbsidan. Den inkluderar 
en front-end skriven i TypeScript [  6  ]   och HTML samt en back-end skriven i C# [5].

Front-enden är skriven som en SPA [  10  ]  , och ses därför som en enda webbsida. När man går 
till en ny vy i applikationen så laddas den nya vyn in och visas dynamiskt, till skillnad från 
klassiska webbsidor där olika vyer ses som olika sidor och man måste ladda om hela sidan för
att komma till en ny vy. Varje vy i applikationen skrivs som en HTML-fil och en TypeScript-
fil, vilka får namn enligt mönstren *Screen.ts respektive *Screen.html. Kopplingen mellan 
dessa genomförs med hjälp av ramverket knockout.js [1  5  ]  . Detta ramverk är uppbyggt enligt 
MVVM-principen (Model-View-Viewmodel), vilket innebär att datan (vymodellen) i 
TypeScript-filen är själva applikationen, och vyn i HTML-filen bara är ett snyggt gränssnitt 
till detta. Element i vyn binds till data och funktioner i vymodellen med ”data-bind”-attribut, 
och knockout.js ser till att automatiskt hålla vyn och vymodellen i synk. Vymodellen 
kommunicerar sedan med den underliggande modellen.

Utseendet på vyn sker med hjälp av Bootstrap [1  6  ]  . Bootstrap är ett ramverk för design av 
webbsidor, ursprungligen utvecklat av utvecklare på Twitter, med stor fokus på 
mobilanpassning. Ramverket används genom att man lägger till klasser på sina HTML-
element, och layouten anpassas dynamiskt beroende på skärmstorleken. Layouten som skapas 
med Bootstrap består av 12 kolumner, och element stilas så att de tar upp en eller flera av 
dessa kolumner. Det går att ändra antalet kolumner, men i SmartOff 2.0 behölls det förvalda 
12. Man kan sätta olika bredder på elementen för fyra olika skärmstorlekar: ”xs”, ”sm”, ”md” 
och ”lg”, genom att lägga till CSS-klasser på formen skärmstorlek-bredd till elementen. Detta
demonstreras senare för kalkylvyn där det stora utseendet används på ”lg” och ”md”; det 
mellanstora utseendet används på storlek ”sm” samt det lilla utseendet används på storlek 
”sm”. Om elementen på en rad tar upp mer än 12 kolumner, så kommer de automatiskt att 
radbrytas, så att elementen efter hamnar under istället.

Kopplingen mellan klienten och servern sker olika beroende på om sidan i fråga ska fungera 
offline eller endast online. Online-sidor kallar direkt på controller-klasser. Dessa controller-
klasser skrivs i C# [5], och sedan autogenereras motsvarande TypeScript-klasser [  6  ]  , så att 
webbsidan kan kalla på dem. Webbservern exponerar då HTTP-JSON-APIer [17] för varje 
controller-klass vilken kallar på Controller-klassen, och TypeScript-versionen av controller-
klassen kallar på dessa APIer. Dessa controller-klasser kallar sedan på olika service-klasser i 
SmartOffApplication.

Offline-sidor använder LocalForage [13], vilken lagrar all data som behövs lokalt, och 
automatiskt hanterar synkroniseringen av datan mellan klienten och servern. Webbsidan kallar
på LocalForage-klasser för att hämta och lagra data, och när LocalForage ska synkronisera 
datan så kallar den på controller-klasserna i bakgrunden.

15 (27)



För att kunna skicka data mellan servern och klienten så måste man ha motsvarande data-
klasser och controller-klasser på klient- och serversidan, med de på klienten i TypeScript [  6  ]   
och de på servern i C# [5]. Därför används ett Visual Studio-tillägg vid namn Typewriter [18]
för att automatiskt generera TypeScriptklasser baserat på de C#-klasser man har på 
serversidan.

4.1.2 SmartOffApplication

Den här delen är skriven helt i C# [5]. Här hanteras bindningen och översättningen mellan 
datan i databasen och datan som används i front-enden. Front-enden i SmartOff2.0 har datan 
på ett sätt som är strukturerat baserat på hur de de olika vyerna ser ut, och datan som skickas 
mellan servern och klienten är indelad i olika model-klasser. Data man får ifrån 
SmartOffDatabase å andra sidan är indelad i autogenererade EntityFramework-klasser [14], 
som är direkt motsvarande till en databastabell.

Delen består av ett antal olika service-klasser, och model-klasser. Controller-klasserna i 
SmartOff2.0 kallar på Service-klasserna här. När man vill hämta data från servern så hämtar 
dessa klasser data från repository-klasser i SmartOffDatabase. De översätter sedan datan de 
får från dessa repository-klasser till instanser av model-klasserna, vilka skickas tillbaka till 
controllern. När man vill spara data så får service-klasserna data av controller-klasserna, vilka
de sedan översätter till databasklasser och skickar vidare till repository-klasser i 
SmartOffDatabase.

4.1.3 SmartOffDatabase

I den här delen görs hanteringen av datan i databasen. Projektet är skrivet i C# [5] och 
använder EntityFramework [14], vilken innebär att tabellerna i databasen mappas till olika 
klasser. Varje kolumn i en databastabell motsvaras då av ett fält i motsvarande klass, och när 
man pratar med databasen så använder man instanser av klasserna, där varje instans motsvarar
en rad i en tabell. Detta gör det enklare att jobba med databasen än om man skulle skriva 
manuella SQL-frågor och förhindrar dessutom att man har sårbarheter som kan utnyttjas för 
SQL-injektion [19]. Delen innefattar ett antal repository-klasser vilka service-klasserna kallar 
på för att hämta och spara data.

4.2 Vyernas implementation

4.2.1 Ordervy

Den här sidan skapades inte i det här projektet, men pilar lades in för att komma till sidorna 
som skapades.

4.2.2 Offertvy

Offertvyn fick namnet ”OfferViewScreen”. Den borde egentligen ha hetat endast 
”OfferScreen”, men kunde inte få det namnet då det redan var upptaget av ordervyn (vilken 
borde ha hetat ”OrderScreen”). Filnamnen blev då OfferViewScreen.ts och 
OfferViewScreen.html.

Först så skrevs en ren vy, utan funktionalitet, i OfferViewScreen.html, vilken formgavs för att
efterlikna en offert. Två olika sätt att skapa offerten testades. Dels så testades att designa sidan
med hjälp av Bootstrap-klasser, och dels så testades en fastare layout, utan Bootstrap. Den 
fasta layouten är uppbyggd med specifika stilar för varje element, och innehåller därför en 
stor del inline-stilar.
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Bootstrap-layouten hade fördelen att den anpassades dynamiskt beroende på skärmstorleken. 
Detta möjliggjorde en responsiv design som funkade bra på mobiler och datorer. Den var 
dock inte helt trogen offertlayouten på papper, medan den fasta layouten kunde stilas till att 
efterlikna papperslayouten ganska nära. På grund av detta så valdes den fasta layouten att 
användas i den slutgiltiga versionen. 

Vyn kopplades sedan till en vymodel i OfferViewScreen.ts med hjälp av knockout.js, vilken 
sedan kallade på klassen OfferController för att kommunicera med servern. Då vyn endast 
behöver fungera online, och inte offline, så användes inte LocalForage av den. Istället 
kallades controller-klasserna direkt för att hämta och spara data.

Sparning av data görs automatiskt varje gång något ändras. För att sparningen ska gå så 
snabbt som möjligt så skapades en funktion för varje sak som ska sparas som bara sparar just 
den saken. Sedan bands events på sidan som change och blur till att kalla dessa funktioner. 
Det valdes då att inte visa någon laddningsskärm när något sparades, eftersom sparningen var 
ganska snabb, och detta skulle avbryta flödet.

För att skapa den sökruta som skulle användas för att lägga till artiklar så skapade jag en ny 
knockout.js-binding. Denna använde sedan funktionen typeahead, från biblioteket ”Bootstrap 
3 Typeahead”, för att visa autokompletionsresultat i en lista under fältet. Detta hämtade 
sökresultat genom att kalla på en funktion på servern som sedan delade upp söktermen vid 
whitespace, och gjorde en databassökning som returnerade alla företagets artiklar där alla ord 
i söktermen finns i antingen artikelnumret eller titeln.

Redigeringen av inledning och villkorstext gjordes med WYSIWYG HTML-editorn 
CKEditor [20]. Denna används genom att man kallar på en funktion som ersätter ett HTML-
element med en instans av editorn. Man kan till exempel ersätta en textarea med en 
editorinstans. Man kan också ersätta många andra element med inline-editor. Man gör då ett 
element med attributen contenteditable=”true”, och kallar på en funktion som ersätter 
elementet med en inline-editor. Då ser elementet ut precis som det skulle göra annars, 
inklusive all stilinformation från omgivande element som annars inte skulle vara med om man
använde en vanlig editor. Om man sedan klickar på elementet så kan det redigeras, och en 
ruta med editorverktyg dyker upp.

För vanliga textarea-rutor, vilka användes för att redigera den orderunika 
artikelbeskrivningen, ville jag att de skulle vara autoexpanderande. Detta gjordes genom att 
skapa en knockout.js-bindning för autoexpanderande textrutor. Denna lägger in en handler för
eventet input som justerar höjden på textrutan för att matcha texten. Ett sätt som testades för 
att göra justeringen var att sätta row-attributen till antalet newlines i strängen, men problemet 
med det var dock att om en rad blev för lång och automatiskt radbröts, så blev det fler rader 
än antalet newlines. Därför sätts istället textareans height-stil till scrollheight, som är höjden 
av innehållet, d v s texten i textrutan. Ibland blir innehållet dock ändå lite för högt så att en 
rullningslist visas. Därför sattes overflow-stilen till hidden, så att rullningslisten döljs.

Val av ansvarig, kund, kundkontakt, tabellrubriker, och förinställda inledningstexter och 
villkorstexter gjordes med hjälp av vanliga select-element. Varje av dess bands till en lista 
med de olika sakerna man kan välja. Texten på select-knappen sattes till en tom sträng med 
data-bindningen optionsCaption, för att man endast skulle få en nedåtpil på knappen. Sedan 
bands det valda alternativet till en variabel med data-bindningen value. Change-eventet på 
elementet bands sedan till att kalla på en funktion som kollar om variabeln det valda 
alternativet bands till inte är null. Om den inte är det så uppdaterar den respektive värde 
(ansvarig, kund, kundkontakt, tabellrubriker, inledningstext eller villkorstext), och sätter 
tillbaka variabeln till null.
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För val av status angjordes istället en Bootstrap-dropdown. Detta görs genom att man lägger 
till en div med klassen dropdown. I denna lägger man sedan en knapp med klassen 
dropdown-toggle, och och en ul (unordered list) med klassen dropdown-menu. Ul-elementet 
syns då som  en dropdown-lista, som visas och döljs när man trycker på knappen, och döljs 
när man klickar på ett alternativ i listan. I ul-elementet lägger man sedan länkar, som syns om 
valbara alternativ. Dessa länkar bands sedan till att köra en TypeScript-funktion, som byter 
offertens status. Texten på knappen bands till att reflektera offertens status.

4.2.3 Kalkylvy

Även här gjordes designen först, och data-bindningarna lades till efteråt. Precis som offertvyn
så ska kalkylvyn endast fungera online, därför används inte LocalForage. Till skillnad från 
offertvyn så designades dock kalkylvyn helt som en responsiv sida med Bootstrap.

Den designades för tre olika skärmstorlekar. På de största skärmstorlekarna så visas alla fält i 
tabellen. När skärmen sedan blir lite smalare så försvinner fälten märkning, enhet, 
startkostnad, leverantör, beställningsdatum, förfrågannummer, planjustering och klar.

Kalkyltabellen gjordes med hjälp av Bootstraps layoutrutnät, snarare än genom en vanlig 
HTML-tabell. Detta möjliggör vissa saker som inte är enkla att göra i en vanlig tabell, till 
exempel radbrytningar. Bootstraps layout är uppdelad i 12 kolumner. Element man lägger in 
på sidan kan ta upp en eller flera kolumner, och om man har element som totalt tar upp fler än
12 kolumner så radbryts de, vilket leder till att elementen som inte får plats hamnar under 
istället. Eftersom tabellen skulle ha fler än 12 kolumner så användes kapslade layouter. Först 
skapades ett div-element, vilket representerar en rad. Denna används sedan som en mall för 
varje rad med hjälp av en knockout.js-foreach-bindning. I denna lades sedan två div-element, 
den första innehållande kolumnerna fram till summan, och den andra innehållande 
kolumnerna från leverantör och framåt. Den första av denna gavs en bredd på 8 kolumner, och
den andra en bredd på 4 kolumner, på de största skärmstorlekarna. När skärmen sedan blir lite
mindre så ges det första div-elementet en bredd på 12 kolumner, medan det andra döljs. På så 
sätt döljer man alla fält från leverantör och framåt. I vardera ett av dessa div-element får man 
sedan en layout med 12 kolumner. Man kan då sätta elementen i dem till olika bredder för att 
skapa en tabell med fler än 12 kolumner.

Val av kostnadsbärare och leverantör gjordes med hjälp av Bootstrap-dropdowns. Klar-
knappen gjordes som en knapp. Denna bands till att toggla en boolean i modellen när den 
klickades, vilken representerar ifall raden är klar eller inte. Sedan bands den till att ha en bock
om offerten var klar, genom att klassen fa-checkmark läggs till om booleanen är sann, och tas 
bort om den är falsk. De andra fälten gjordes som input-element, med olika värden på type-
attributen. Underlag och märkning fick typen text, beställningsdatum fick typen date, och de 
andra fälten fick typen number. Dessa bands sedan till respektive värden i vymodellen. Fälten 
för summa och förfrågannummer gjordes till disabled, så att de inte gick att ändra. 
Förfrågannummer sätts genom att man skapar en förfrågan på en annan sida, numret är inte 
något man kan ändra i kalkylen. Summan bands till en TypeScript-getter i vymodellen, vilken
räknar ut summan beroende som kostnad*mängd*faktor+startkostnad. Denna uppdateras då 
automatiskt när något av dessa värden ändras.

På botten av tabellen lades en extra, tom, rad till. Denna har ett värde satt på den som gör att 
den inte räknas med i kalkylen. På denna rad sattes alla fält utom kostnadsbäraren till 
disabled. Om man sedan ändrar kostnadsbäraren på denna rad så läggs raden till som en ny 
rad i kalkylen, och blir redigerbar. Sedan läggs en ny tom rad till i tabellen, som kan användas
för att lägga till ytterligare en rad.
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Nedanför kalkyltabellen gjordes fält för summor och påslag. Dessa formgavs som en tabell 
med två kolumner, den vänstra för rubriker och den högra för värden, och fem rader för: 
summa för materialrader, summa för arbetsrader, totalsumma, påslag och totalpris. Varje cell, 
utom påslag, gjordes som ett div-element med klassen form-control, vilken är klassen man 
normalt lägger till i input-element för att de ska få Bootstraps stilning. Påslag skulle vara 
redigerbar och gjordes därför som ett vanligt input-element. De andra värdena i 
högerkolumnen fick en grå bakgrund för att det skulle vara tydligare att de inte var 
redigerbara. Påslaget bands sedan till påslagsvärdet i vymodellen, och de andra värdena bands
till TypeScript-getters som räknar ut respektive värden. Totalpriset på bottenraden räknas ut 
som totalsumman med påslaget påräknat.

I databasen så är påslaget en faktor, och det även en sådan som man använder för att räkna ut 
totalpriset. Eftersom påslaget ska visas och redigeras som procent, så lagras den som procent i
vymodellen, och man måste då räkna om den när man hämtar värdet från databasen, samt när 
man räknar ut totalpriset och sparar. Detta leder också ibland till massa extra decimaler, t ex 
att 30 blir 30.000000000000004, därför var man tvungen att avrunda talet när man räknade 
om det. Även andra uträknade summor kan få många decimaler, så man måste avrunda dessa 
också. Påslaget avrundades till en decimal, medan de andra, vilka i de flesta fall representerar 
pengar, avrundades till två decimaler.

På botten av vyn lades ett fält för priset på artikeln i offerten så att man kan redigera detta 
samtidigt som man ser totalpriset i kalkylen. En knapp lades också in för att föra över 
totalpriset från kalkylen till artikeln.

På titelraden högst upp på sidan lades en vänsterpil in längst till vänster, vilken används för 
att komma tillbaka till ordervyn. Efter denna lades texten ”Kalkyl” och ”Artikel:”, följt av 
artikelnumret.

4.3 Testning
Under arbetets gång så testades sidorna kontinuerligt i Google Chrome på utvecklingsdatorn 
under utvecklingens gång. Den testkördes också ibland i Microsoft Edge samt i Chrome på 
Android och Safari på iOS. Senare i utvecklingen så gick en anställd på företaget igenom ett 
vanligt arbetsflöde i vyerna, för att hitta saker som kunde förbättras, och se om allting gick att
använda korrekt.
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5 Resultat

5.1 Offertvy
Ett exempel på en offert i den färdiga offertvyn visas i illustration 8.

Illustration 8: Färdig offertvy.
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Denna sida skulle efterlikna en färdig offert så som den ser ut som PDF och på papper. Därför
fick den ett mer fast utseende, inte ändrar sig beroende på skärmstorlek. Vyn innehåller en 
stor mängd inline-stilar, vilka är specifika för ett element, och använder därför inte Bootstrap i
någon hög grad. Nackdelen med detta är att den inte fungerar lika bra med stora eller små 
skärmstorlekar. Om skärmen är väldigt stor så tar offerten upp endast en mindre del av den, 
och en stor del av skärmen blir bara blank. På väldigt små skärmar, som mobiler, så blir 
offerten bredare än skärmen, så att man måste scrolla i sidled.

5.2 Kalkylvy
Illustrationer 9, 10 och 11 visar kalkylsidan i tre olika skärmstorlekar. Där ser man hur 
utseendet på kalkylen anpassar sig beroende på skärmstorleken.

Illustration 9: Färdig kalkylvy på stor skärm.
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Illustration 10: Färdig kalkylvy på mellanstor skärm.
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Illustration 11: Färdig kalkylvy på liten skärm, t ex på mobil.



6 Diskussion

6.1 Uppfyllande av projektets krav
De flesta kraven uppfylldes. Det största kravet som inte uppfylldes vara att ha en sorterbar 
tabell i kalkylvyn. Sedan var det några andra önskemål som inte blev uppfyllda. Dessa 
inkluderar visning av flera sidor bredvid varandra, svajpning och uppdelning av offerten på 
flera sidor likt pappersark. Dessa önskemål var inte något jag hade räknat med att hinna med, 
speciellt det sista. En sådan uppdelning skulle innebära att man måste dynamiskt dela upp 
tabellen eller textrutorna, samtidigt som de ska vara redigerbara, vilket jag tror skulle vara 
väldigt svårt.

Kraven var inte helt klart utsatta från början, utan de utvecklades under projektets gång. Från 
början hade jag endast en grov bild av det som skulle göras.

6.2 Speciella resultat och slutsatser
Även om det mesta på offertvyn och kalkylvyn har blivit färdiggjort, så finns det mycket mer 
att göra i SmartOff 2.0 innan den kan ersätta gamla SmartOff. Det står klart att den inte 
kommer att ha full funktionalitet i mobiler, men man borde dock få full funktionalitet på 
tablets, vilka inte funkar lika bra med gamla SmartOff. Den borde dock ge en bättre 
upplevelse än de tidigare apparna även på mobiler, och definitivt en bättre upplevelse än 
gamla SmartOff på mobiler. Sidan kommer därför att gå bra att använda när man inte har 
tillgång till en desktopdator, t ex när man är ute och kör.

6.3 Projektets utvecklingspotential
Något som skulle kunna förbättras på offertsidan är utseendet på drop-down-listorna. Select-
element visade sig vara svåra att få att formge på ett bra sätt. Även om de formgavs för att se 
någorlunda bra ut i Chrome på Windows där sidan utvecklades, så ser de inte lika bra ut i 
andra webbläsare. Till exempel går nedåtpilen i dem inte att få bort, och utseende och 
placering på denna beror på webbläsaren. Detta leder till att pilen inte går att centrera i alla 
webbläsare.

6.4 Reflektion kring eget lärande

6.4.1 Kunskap och förståelse

I det här projektet testade jag för första gång att koda i TypeScript. Detta visade sig vara 
ganska trevligt, då det har statisk typning, vilket leder till att den kan undvika vissa misstag 
som är lätta att göra i JavaScript. Man får också mer hjälp av IDEn, t ex med IntelliSense.

Andra saker som jag har testad i projektet är bibliotek som EntityFramework, knockout.js och
Bootstrap.

I arbetet med knockout.js lärde jag mig också mer om designmönstret Model-View-
Viewmodel, vilket jag inte tidigare har arbetat med. Då applikationen var designad enligt 
mönstret Model-View-Controller fick jag också arbeta med det, vilket jag inte har gjort så 
mycket förut. Detta är något man har nytta av att kunna när man arbetar med GUI-
programmering.
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6.4.2 Färdighet och förmåga

Tidigare när jag har jobbat i skolan så har jag alltid skrivit ett helt program från grunden. Det 
här projektet är första gången jag har satt mig in i ett existerande program. Att jobba på en 
sådan existerande kod innebär vissa saker som man inte har fått träna särskilt mycket, om 
något, i skolan. När man själv har skrivit ett program från grunden så har man själv kunnat 
bestämma allt om designen på programmet, kodstil och så vidare. Även om man har jobbat 
ihop med flera andra så har man varit med och bestämt lite. Här var man istället tvungen att 
sätta sig in i en existerande arkitektur och lära sig hur den funkar samt anpassa sig till 
kodstilen i programmet. Detta är något som man gör på de flesta ställen där man arbetar med 
programmering, man bygger oftast inte något själv från grunden, och därför är det viktigt att 
kunna.

6.4.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt

Jag har suttit på företaget och jobbat ungefär som en anställd, och jag har då fått anpassa mig 
till samma villkor som gäller för anställda på företaget. Till exempel har jag följt de 
arbetstider som gäller (8–17 med en timmes lunch), och jag har fått umgås med de andra som 
jobbar där. När jag har lite frågor har jag kunnat ställa dem till andra som jobbar där, och när 
det har behövts har jag hjälpt till med lite andra saker som har behövt göras. Det förväntas 
också att man själv tar ansvar för att saker blir gjorda, och om man inte vet så får man ta reda 
på vad man ska jobba på. Under arbetets gång har jag använt företagets plansida för att 
rapportera hur mycket jag har arbetat och vad jag har gjort.

Jag har gjort arbete som är till nytta för företaget, och för dess mobilanvändande kunder. 
Detta kommer vara användbart för kunder som är ute och kör, och behöver se sina ordrar. 
Vyerna som implementerades lades redan ut i drift direkt vid slutförandet.
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