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Sammanfattning 

Den här rapporten beskriver ett examensarbete som genomfördes åt Flex Datasystem med syfte 

att vidareutveckla Flex HRM mobile. Vår uppgift var att implementera projektrapportering som 

ingår i modulen Flex Tid, vilket innebär att användaren kan registrera eller redigera diverse 

projekt via mobila enheter. Vi använde oss av JavaScript, HTML5, CSS3 och även diverse 

ramverk för att fullfölja vårt arbete.  
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Abstract  

This report describes a thesis conducted at Flex Datasystem with a view to further developing 

Flex HRM mobile. Our task was to implement the project reporting in the module Flex Tid, 

which means that users can register or edit various projects via mobile devices. We used 

JavaScript, HTML5, CSS3 and also various frameworks to pursue our work.  
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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Annica Kristoffersson från Örebro Universitet för sitt fina 
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1 Inledning 

I följande kapitel behandlas först både projektens och företagets bakgrund. Därefter kommer 

även en beskrivning av själva projektet. Utöver detta förklarar vi syftet med projektet och kraven, 

som ställdes för att ge en djupare förståelse av projektet.  

1.1 Bakgrund 

Vårt projekt har utförts på uppdrag av Flex Datasystem AB. För att ge dig som läsare en inblick i 

bakgrunden till projektet inleds denna rapport med en beskrivning av företaget. Flex utformar 

system för personaladministration. Vid starten 1990 (då Miranda Software AB) hade Flex system 

två huvudprodukter: Extract rapportgenerator (ett verktyg för framställning av rapporter som 

såldes som komplement till många system) samt Flex Reseräkning som då var ett dos-baserat 

system. År 1996 släppte företaget den första Windows-baserade versionen av systemet med 

Btrieve (numera Pervasive Design) som databas. I samband med detta bytte Miranda Software 

AB till Flex Datasystem AB. Flex strategi har en stark betoning på flexibilitet, framförallt inom 

två områden. För det första ska företagets produkter vara flexibla i sin användning, dvs de ska 

kunna anpassas till användarnas behov. För det andra ska företagets produkter kunna passa in i 

befintliga system- och teknikmiljöer och nödvändiga kopplingar ska kunna göras även till 

produkter från andra leverantörer. I sin strävan att utforma kompetenta och användarvänliga 

system för personaladministration består systemet idag även av FLEX Tidredovisning, FLEX 

Lön samt FLEX Portal som knyter samman dessa system i ett gemensamt webbaserat 

användargränssnitt. Det upplevs som viktigt att övergå till en webbaserad lösning för att ligga i 

fas med den tekniska utvecklingen. Det är också viktigt för att göra systemet tillgängligt för olika 

typer av mobila enheter, som exempelvis pekskärmstelefoner.  

1.1.1 Bakgrund för projektet 

Flex har för nuvarande två system. Ett äldre system som är skrivet i VB6, Visual Basic 6, som 

från grunden var en skrivbords-applikation men byggdes ut med web-portal samt mobil. Det 

andra systemet, Flex HRM, är skrivet i C# i back-end och är byggd för att kunna hantera flera 

olika typer av applikationer. Största systemet är web-applikationen som är till datorer sedan finns 

det också ett web-API (som bland annat används av kunder) samt mobil. 
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1.2  Projektbeskrivning 

Vi skulle implementera projektredovisning, som ingår i modulen Flex Tid, vilket är ett samlat 

system för olika typer av tidsredovisningar. Modulen hjälper bland annat anställda att följa sina 

arbetstimmar och att överblicka budgeterad tid för olika projekt. Arbetsledarna kan på ett smidigt 

sätt hålla reda på eventuell frånvaro och även följa och attestera pågående tidrader. Applikationen 

skickar färdiga transaktioner till löneprogrammet, vilket spar tid och minskar risken för fel av 

löneadministratören. Även fakturaavdelningen får färdiga och pålitliga underlag för aktuella 

projekt. Projektledarna kan enklare planera och budgetfördela olika projekt. 

För att skapa en ny tidrad för projektredovisning, behövs det en tidkod. Beroende på vilken 

tidkod som väljs så styr den alternativ för ob-tidkod och konteringsdimension. Ob-tidkoder är 

olika tidkoder som redovisar övertid eller arbetstider utanför normala arbetstider och en kontering 

är en verifikation som bekräftar att en affärshändelse ägt rum. Användaren bokför en händelse 

som senare verifieras.[1] För att fullfölja en tidrad, så anges det ett tidsintervall för aktuell tidkod 

och en kommentar ifall det är nödvändigt. Det fanns massa regler vilket vi var tvungna att ta 

hänsyn till som styrde olika tidkoder, konteringsdimensioner och även vad som skal visas på 

tidraden beroende på vilken användare som är inloggad. Dessa regler var viktiga eftersom Flex 

vill att mobil versionen skall efterlikna web-applikationen så mycket som möjligt och på så sätt 

underlätta för deras kunder som använder båda systemen. 

Vi skulle spegla projektrapportering som nuvarande finns i VB6-mobilapplikationen till den nya 

mobilapplikationen som är kopplad till HRM (se figur 1). Det innebar att vi skulle behålla alla 

funktioner som det gamla systemet klarar av, men vi skulle utveckla applikationen så att den är 

kompatibel med alla nuvarande plattformar. Vidare skulle applikationen även följa nya designen i 

HRM mobil.  

Designmönstret i HRM är främst MVC. I domänen hanteras logik och kommunikation med 

databasen. Därefter kopplas övriga applikationer mot domänen, bland annat web-applikationen 

(till datorer) och web-API:t. Web-API:t är tänkt att användas till externa kunder, mobil och 

möjligtvis till andra saker. Mobil-projektet har MVC-struktur och beskrivs lättast om man delar 

upp det i front-end (vyn) och back-end (logik). Back-end ligger på servern (C#) och innefattar 

Model och Controller som kommunicerar med web-API:t och mobil-projektets front-end. Front-

end körs i användarens mobil och innefattar View. View är i sin tur ett eget projekt som har tre-

lagers-arkitektur och är skriven i JavaScript, CSS och HTML. Eftersom tidrapportering inte finns 

i web-API:t innefattar projektet vi ska utföra enbart mobilens front-end. 
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Figur 1 - Översikt på systemets delar. (Obs förenklad för att vara tydligare vad som påverkar projektet) 
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1.3 Syfte 

Flex Datasystem har många större kunder med ett stort antal anställda och för att undvika 

begränsningar till datorer, vill Flex kunna erbjuda en mobil lösning till de tjänster de 

tillhandahåller för pc versionen. Syftet för vår del var att få en uppfattning av hur det var att 

arbeta hos ett företag och på så vis förbereda hos inför tiden efter vår skoltid var över. 

1.4 Krav 

I detta avsnitt presenterar vi de krav som Flex hade för Projektrapportering i det nya systemet 

HRM mobil. Gällande det grafiska gränssnittet var det ett krav att efterlikna det upplägg som 

idag finns för mobilapplikationen implementerad i Visual Basic, dock med andra möjligheter att 

utnyttja skärmytan. Detta berodde delvis på att menyn var annorlunda men också för att det fanns 

en sidopanel1. Följande delar skulle implementeras i projektrapporteringsvyn: 

● Hämtning av befintliga tidrader som visas i en översiktsvy. Bläddring sker per dag och det 

kan vara bra att tänka på strukturen, så att det är lätt att navigera till specifik dag. 

○ Dagar tillhör en period, vilken i sig kan bestå av en, två eller fyra veckor. När 

bläddring av dagar överstiger en periodgräns, hämtas en ny period. Tidsramen för 

en period styrs av vilken anställd som är inloggad och den regeln sätts senare på 

servern. 

● Det skall gå att lägga till en ny tidrad, vilket ger en inmatnings vy innehållande följande 

delar: 

○ Tidkoder 

○ OB-tidkoder 

○ Från och med- samt till och med klockslag 

○ Tidsåtgång visas decimalt och beräknas automatiskt efter angivet från och med- 

samt till och med klockslag. 

○ Konteringar 

■ Icke utökande konteringar. 

■ Utökande konteringar med en hierarkisk struktur.  

○ Intern kommentar. 

■ Inmatnings vy för kommentar. 

○ Redigera- och ta bort tidrader. 

                                                 
1 Fördelen med en sidopanel är att den kan användas för att lägga undan funktionaliteter som inte används lika 

mycket. Det medför att skärmytan kan utnyttjas mer optimalt, vilket är ett plus för mindre skärmar. 
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2 Metoder och verktyg 

Under detta kapitel, presenteras de verktyg och metoder, som vi använt oss av under projektets 

genomförande. Eftersom vi utvecklade en modul i ett pågående projekt var möjligheten till val av 

metoder och verktyg begränsade för vår del. 

2.1 Metoder 

Webbapplikationen är till stor del skriven i Javascript, ett språk som ger en stor frihet för 

programmerare att välja struktur på projektet. I jämförelse med C# finns det inget fördefinierat 

sätt att arbeta objektorienterat där man exempelvis har namespaces och klasser. Flex har valt att 

arbeta objektorienterat med en inriktning på SOLID.  

Applikationens designmönster kan efterliknas med MVC, Model View Controller, men med 

skillnaden att View-delen i stort sätt är ett projekt i sig. View-delens designmönster är svårare att 

jämföra med någon känd struktur som MVC.  

2.1.1 Testdriven utveckling 

Testdriven utveckling är en utvecklings-, design-, och programmeringsmetod, som utvecklare 

använder sig av för att testa sin kod. Grundtanken med testdriven utveckling är att innan en 

funktion läggs till, skapas ett test för den funktionen med önskat utfall. Det medför att testet av 

den nya funktionen alltid kommer att misslyckas eftersom logiken för koden inte är skriven än, 

men det är det som är själva tjusningen bakom konceptet. Utvecklaren kan stegvis fortsätta att 

skriva klart funktionen och se vad som behöver åtgärdas och på så sätt refaktorisera koden tills 

den går igenom alla tester. Detta resulterar i att koden blir renare och lättare att underhålla vid ett 

senare tillfälle ifall programmet kraschar eftersom då kan utvecklaren köra alla tester för att se 

ifall alla tester går igenom och på så vis lättare hitta vart felet ligger.[2] 

 

 

Denna process (som återfinns i Figur 2) kan 

beskrivas med följande steg: 

1. Skapa ett test. 

2. Kör testet, som ska misslyckas. 

3. Redigera koden. 

4. Kör testet på nytt. 

5. Refaktorisera. 

 

    

 

 

Figur 2 – Iterationsprocessen för testdriven utveckling [1.1]. 
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2.1.2 SOLID 

SOLID är en akronym för fem arbetsmetoder inom programmeringen vilka är till för att hjälpa 

utvecklarna till att skapa en stabil, kvalitativ och utvecklingsbar kod. SOLID introducerades av 

Michel Feathers och har även lyfts fram av Robert C. Martin.[3] Texten nedan beskriver att syftet 

med SOLID är att uppnå bättre objektorienterad kod. Trots detta, skall dessa metoder endast ses 

som riktlinjer och inte som regler. Dem fem arbetsmetoderna är: 

Single Responsibilty Principle 

Det viktigaste med denna arbetsmetod är att deklarera klasser, så att varje klass endast har ett 

ansvar. Det betyder att det aldrig skall finnas mer än en anledning till att förändra en klass. Ifall 

klassen har mer än ett ansvar och att det vid ett senare tillfälle görs ändringar i ett ansvar, så kan 

det försämra de andra ansvaren i klassen. ”se kapitel 8 i [4]” 

Open/Closed Principle 

Denna arbetsmetod är den viktigaste principen och innebär att det skall gå att utöka en enhet 

(klasser, moduler, funktioner, metoder) utan att dess enhet är modifierbar. Lösningen till denna 

metod ligger i abstraktioner (arv eller interface), där en basentitet skapas och därefter ärver nya 

enheter från bas klassen utan att behöva ändra något i bas klassen. ”se kapitel 9 i [4]” 

Liskov Substitution Principle 

Denna princip har fått sitt namn från Barbar Liskov som var den första person som beskrev denna 

metod. Arbetsmetoden strävar efter att subklasser alltid ska vara utbytbara mot sina basklasser. 

Det medför att arv blir enklare att implementera utan att programmet ger oönskad beteenden 

(buggar). ”se kapitel 10 i [4]” 

Interface Segregation Principle 

Här läggs vikten på att separera interfacen, så att varje interface endast hanterar specifika delar. 

Principen medför att användaren inte tvingas vara beroende av metoder som inte interfacet 

använder. ”se kapitel 12 i [4]” 

Dependency Inversion Principle 

"Högnivåmoduler ska inte vara beroende av lågnivåmoduler. Båda ska vara beroende av 

abstraktioner” (p 201). “Abstraktioner ska inte vara beroende av detaljer, detaljer ska istället vara 

beroende av abstraktioner” (p 201). ”se kapitel 11 i [4]” 

 

  



12 

 

2.1.3 Model view controller 

Model view controller (MVC) är ett designmönster för applikationer, som separerar programmet i 

tre funktioner: 

● (Model) innehåller en modell av processen, 

● (View) visar resultatet för användaren. 

● (Controller) styr processen.[5] 

2.1.4 Three-Tier Architecture Model 

Tre-lagers arkitekturen är ett designmönster för system och består av följande lager: 

1. Presentations-lagret ger användaren tillgång till programmet genom att presentera data 

för användaren och eventuellt möjliggör datamanipulation och datainmatning. 

2. Affärslogik-lagret består av affärs-och dataregler och fungerar som ett mellanskikt 

mellan presentations– och datalagret. 

3. Data-lagret hämtar och/eller skickar data antingen direkt från/till en databas eller via en 

server.[6] 

2.1.5 Mediator Pattern 

Mediator pattern är ett objekt orienterat designmönster vars största egenskap är ”decoupling”. Det 

innebär att minimera beroenden mellan klasser. Istället för en ”många-till-många” relation 

används en ”många-till-en” relation. För att uppnå en sådan relation används en ”mellanhand” 

mellan klasserna som kommunikationen går igenom.[7] 

 

2.1.6 Fake Objects 

Fake objects har fungerande implementationer men använder sig av påhittad data.[8] 

2.2      Verktyg 
Med detta stycke vill vi presentera de verktyg som vi använt oss av. Vissa har vi haft som krav att 

använda, som JavaScript HTML eftersom projektet är utvecklade i dessa språk. Även Resharper 

och Visual Studio var vektyg som vi hade som krav eftersom Resharper är kopplat mot Visual 

Studio och Flex har angett en kodstandard i Resharper som de vill att deras utvecklare ska följa. 

Det var även ett måste att använda ToroiseSVN eftersom företaget arbetar med ett stort 

gemensamt projekt med olika moduler. Dem andra verktygen var det inga krav på men vi 

använde dem på grund av att dem var inarbetade verktyg på företaget och därmed blev det 

enklare för oss att fråga om råd och hjälp.  

2.2.1 JavaScript och JQuery 

JavaScript utvecklades av Brendan Eich och är ett dynamiskt skript språk. Språket används 

främst på klientsidan i webbtillämpningar.[9] Syntaxen för JavaScript påminner mycket om 

programmeringsspråket C. JQuery är ett bibliotek till JavaScript, som förenklar HTML, DOM, 

CSS och AJAX för modifikation, händelsehantering, animering och snabb webbutveckling.[10] 
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2.2.2 HTML5 och CSS3 

HTML5 är en webbstandard, som skiljer sig avsevärt mot den tidigare versionen HTML(4.01). 

Tidigare versionen hanterar främst text och bild-, medan HTML5 även klarar av video, ljud, 

grafik och webbapplikationer. Språket Cascading Style Sheets(CSS) beskriver presentationsstilen 

för ett strukturerat dokument och används av HTML för att presentera text och bild mer attraktivt 

[11]. Utvecklingen för CSS har gått raskt framåt och förutom textstorlek, typsnitt och färg, så 

klarar dagens CSS3 även skuggor, reflektioner, rundade hörn, rotation, fonthantering med @font-

face, övertoningar, RGBA och multipla bakgrundsbilder.[12] 

2.2.3 AJAX 

Asynchronous JavaScript and XML består av en samling tekniker för att bygga interaktiva 

webbsidor, där information kan hämtas löpande utan att ladda om sidan. Det hela går ut på att 

med hjälp av en teknik som kallas XMLHttpRequest anropa en server via http-teknik med hjälp 

av JavaScript [13]. 

2.2.4 Visual Studio 2013  

Visual Studio som är en produkt utvecklad av Microsoft, är en avancerad 

programutvecklingsmiljö för utvecklare. Med detta verktyg utvecklas både PC-baserade 

applikationer, och internetanpassade applikationer.[14] 

2.2.5 Google devTools 

Chrome Developer Tools är en uppsättning av webbutvecklings- och felsökningsverktyg som 

finns inbyggda i Google Chrome. Google devTools ger webbutvecklare en djup tillgång till de 

interna delarna av webbläsaren och deras webbapplikation. Verktyget kan användas för att 

effektivt spåra layoutfrågor, som JavaScript-brytpunkter, och få insikter för kodoptimering.[15] 

 

2.2.6 Resharper 

Resharper är ett verktyg för Visual Studio från Jetbrains. Verktyget hjälper utvecklare med 

automatisk refaktorisering av kod, förslag på bättre kod och bättre navigering.[16] 

2.2.7 TortoiseSVN 

Subversion (SVN) är ett versionshanteringssystem som fungerar nästan som en vanlig filserver. 

Skillnaden är att SVN även kontrollerar ändringar som görs i filerna. Fördelen med denna 

funktion är att SVN hanterar vem som gjort ändringar i en fil (”commitat”) och även när 

ändringen har skett och på så sätt kunna skapa en hierarki av versioner på en fil. Användaren kan 

följa allt och även återgå till en tidigare version av en fil, vilket medför att SVN är lämplig att 

använda för stora, men även små utvecklingsgrupper. ToroiseSVN är en klient för subversion och 

efter installation, så integreras det med Windows och används i utforskaren.[17] 
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2.2.9 Handlebars.js 

Handlebars.js är en kompilator byggd med JavaScript, som tar HTML och Handlebars.js uttryck 

och kompilerar det till en JavaScript funktion. Funktionen tar en parameter, ett objekt och 

returnerar en HTML sträng med värdena på objektets egenskaper. Fördelen med Handlebars.js är 

att den näst intill inte hanterar någon logik på HTML sidan och ser även till att HTML sidan blir 

enkel att hantera.[18] 

 

2.2.10 JSON 

JSON står för JavaScript Object Notation och är ett oberoende textformat för utbyte av data.[19] 
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3   Genomförande 
Med detta kapitel vill vi presentera vårt arbete. Vi börjar med att redogöra vår planering, för att 

sedan visa strukturen på vårt projekt. Vi visar även upp den äldre versionen på den mobila 

applikationen som vi hade som grund när vi byggde vår version. Vi tar upp arbetsfördelningen 

och slutligen så visar vi upp vårt projekt.  

3.1 Planering 

Initiering av examensarbetet 

 Se över den befintliga mobilapplikationen för att undersöka hur den nya skall byggas. 

 Undersöka och sätta sig in i projektets struktur. 

 Fastställa hur projektet hänger ihop med övriga system. 

 Identifiera kraven enligt kravspecifikation och undersöka eventuell avgränsning av 

projektet på servern. 

Påbörja utveckling 

 Klient (webbapplikationen) 

 Genom att utgå från den webbapplikation som idag är byggt för ett annat system 

(FlexWebbApp) ska ett grafiskt gränssnitt upprättas för projektrapportering. 

 Undersöka och fastställa en struktur över hur validering av fält ska ske då det finns 

olika beroenden. 

 Utgå från befintlig struktur i webbapplikationen och implementera grundläggande 

hantering som t ex sidhantering. 

Server (API) 

 Specificera de metoder som krävs på klienten för att senare kunna hantera hämtning av 

data från server. 

o Hämtning av koder, konteringar och regler för dessa. 

o Hämtning av registrerad data. 

o Servervalidering. 

o Felhantering. 

3.1.1 Projektrapportering i den mobila VB6-applikationen 
Nedan finns en beskrivning av projektredovisning som är skriven i en äldre version av Visual 

Basic 6. Vyn i figur 3 är en sammanställning av tidrader, där det går att se vilka tidrader som är 

aktuella per dag och även kunna klarmarkera dessa. Figur 4-5 hanterar allt som har att göra med 

att lägga till och redigera en tidrad. Figur 6-9 är undermenyer till figur 4-5, där anges typ av 

tidkod, aktuell tid, konteringsdimension och kommentar för tidraden. Konteringsdimensionen är 

anpassad efter inloggad anställd och vilken typ av tidkod som väljs.  
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Figur 3 – sammanställning      Figur 4 – ny/redigera tidrad       Figur 5 – ny/redigera tidrad 

 
Figur 6 – tidkoder       Figur 7 – tidsangivelse       Figur 8 - konteringsdimension   

 
Figur 9 - kommentar 
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3.2   Struktur  

I detta avsnitt tas strukturen för både mapphanteringen, i Visual Studio, och klasser upp. Detta för 

att gå djupare in på SOLID, MVC samt tre-lagers arkitektur. Mappar och klasser kan ha samma 

namn, för att särskilja dem åt skrivs mappar i fetstil och klasser i kursivt. Alla mapp- och 

klassnamn är tagna ur projektet och börjar med versal bokstav.  

3.2.1 Struktur över projektet i Visual Studio 

Som tidigare nämnt har mobile designmönstret MVC (se Figur 10), där Model och Controller 

ligger på servern och View ligger på klient-sidan. 

View är uppdelat i tre huvudmappar; CSS, Scripts och Templates.  

● CSS innehåller två undermappar, en mapp för generella filer som innehåller CSS koder 

för flera vyer samt en mapp för CSS-filer för specifika sidor. 

● Templates har samma upplägg som CSS, fast med handelbars-filer. 

● Scripts innehåller alla JavaScript-filer och är i sin tur uppdelat i flera undermappar. En 

tre-lagers-arkitektur Presentation, Logic och DataAccess som tillsammans med CSS och 

Templates är grunden för en vy samt Global, Service och Events som innehåller främst 

hjälpklasser. 

 

Figur 10 – Mappstruktur i Visual Studio 



18 

 

3.2.2 Klasser 

Kortfattad beskrivning av de klasser som används mest. De globala klasserna samt de generella 

klasserna DynamicList, Comment och Calendar har vi inte skapat utan enbart återanvänt och/eller 

redigerat. Klasserna/filerna hänvisas till vilken mapp den tillhör genom: Mapp -> Klass/Fil. CSS 

och Handelbars anses inte vara klasser, därför hänvisas de istället som filer. 

   

Grunden för en vy 

CSS -> CSS-filer 

Det finns en CSS-fil för varje vy. 

 

Templates -> Handlebars-filer 

I Templates finns Handlebars-filer, minst en för varje vy. En vy kan däremot vara kopplad med 

flera Handlebars. En Handlebars-fil tar emot kod från en Presentation-klass och genererar HTML 

kod.  

 

Presentation -> Presentation 

Presentation-klasser gör i huvudsak två saker: 

1. Tar emot data från Logic och presenterar den genom att skicka vidare till vald handelbar 

som genererar html kod och lägger in data där den ska visas. 

2. Meddelar Logic när användaren gör något i gränssnittet, t ex klickar på en knapp. 

 

Logic -> Logic 

Logic utför beräkningar och skickar data mellan klasser när Presentation meddelar att en 

förändring har skett. 

 

DataAccess -> DataAccess 

Fake objects. Ska senare kommunicera med Controllern. 

 

3.2.3 Hjälpklasser 

Global -> Mediator 

Mediator har två publika metoder: 

1. Publish: En metod i en klass skickar ett meddelande till Mediator-metoden som triggar ett 

event. Meddelandet som skickas är namnet på ett event samt ett objekt. 

2. Subscribe: En metod i en klass skickar ett meddelande till Mediator-metoden att den vill 

lyssna på ett event. Meddelandet som skickas är namnet på ett event samt en metod som 

ska köras när eventet triggas. 
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Global -> PageManager 

PageManager hanterar alla Presentation-klasser. PageManager tar emot namnet på en 

Presentation-klass och ser om klassen har blivit initierad. Om den inte har det, skickas ett 

meddelande till LogicManager som returnerar tillhörande Logic-klass. 

 

Global -> LogicManager 

LogicManager hanterar alla Logic-klasser. Används för att hitta rätt Logic till en Presentation. 

 

Global -> PageChange 

PageChange Lyssnar på subscribe-eventet PAGECHANGE och tar emot ett objekt som 

innehåller vilken sida användaren byter från och vilken sida användare vill gå till. Till-sidan 

skickas till PageManager för att initieras och sedan göms från-sidan samtidigt som till-sidan 

aktiveras (visas). 

 

Global -> ServiceManager 

ServicesManager tar emot ett Service-namn och returnerar motsvarande Services som ett objekt. 

 

3.2.4 Generella klasser (Klasser som används av fler moduler inom Flex’s mobilapplikation) 
Logic -> TimeFromTo 

Används för att ange från- och till och med tid. 

 

Logic -> Kontering 

Nås genom en dynamisk lista med konteringsdimensioner i tidrad. Visar de senast valda 

konteringarna inom dimensionen och ger möjlighet att välja ny kontering från konteringsregistret. 

  

Logic -> KonteringsRegister 

Dynamisk lista på alla konteringar som tillhör vald konteringsdimension. 

 

Logic -> DynamicList 

Används i tidrad för att presentera data för tidkod och OB-tidkod. Däremot skapades egna 

Handlebars-filer samt implementation i Logic samt DataAccess. 

 

Logic -> Comment 

Använd i tidrad för att ange en intern kommentar. 

    

Logic -> “Calendar” 

En kalender-vy för att välja datum. 
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3.2.5  Koppling mellan klasserna 

För att ge en inblick över hur klasserna fungerar praktiskt och hur det kan se ut att arbeta med tre-

lagers-arkitektur, mediator pattern samt SOLID demonstreras det i bilden under vad som händer 

när man klickar på Tidrapport från start-vyn. 

Numreringen i texten hänvisar till siffrorna i figur 11. 

1. Vid initiationen av start-vyn, där tidrapport-knappen ligger, görs ett anrop till 

ServiceManager med ClickService som argument. ServiceManager letar reda på 

ClickService och retunerar den som ett objekt. Efteråt (i start-vyn) initieras ClickService 

eventet genom att skicka en metod som eventet ska köra när knappen triggas. 

2. När tidrapport-knappen trycks ned triggas metoden som är ett publish.PAGECHANGE-

meddelande (From: , To: ) till Mediator. 

3. Mediator adresserar till PAGECHANGE eventet som meddelar alla subscribers att 

eventet är triggat. 

4. PageChange lyssnar (subscribes) på PAGECHANGE eventet och får meddelandet. 

Figur 11 – Klasstruktur 
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5. Meddelandet skickas vidare till PageManager som ser om Presentation-klassen (To:) är 

initierad. 

6. Om Presentation-klassen inte är initierad anropas LogicMangager för att hitta Logic-

klassen som tillhör Presentation-klassen. 

7. PageChange gömmer den gamla Presentation-klassen (From:) och gör den nya 

Presentation-klassen synlig (To:). Ett objekt av Logic-klassen skickas med till 

Presentation-klassen. 

 

Efter initieringen 

Efter initiering är det många klasser som inte används vilket framhäver tre-lagers-

arkitekturen. Det blir därav lättare att se hur de tre lagerna kommunicerar med varandra när 

användaren t ex matar in värden.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter initieringen har Presentations-klassen ett Logic objekt och Logic-klassen har ett DataAccess 

objekt. ServiceManager används inte längre då de klasser som använder en service har skapat ett 

objekt av den. Presentation- och Logic-klassen är löst kopplat till Mediator eftersom den inte 

aldrig vet vilka klasser som ska kopplas ihop utan bara tar emot data och skickar till alla som 

lyssnar. PageChange finns inte med i figur 2 men används fortfarande vid sidbyten.  

 

Figur 12 – Efter initieringen 
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Figur 13 - Periodhantering 

3.2.6 Hantering av perioder och dagar 

Varje anställd har en inställning på servern som avgör hur lång en period är och en period 

varierar mellan en-, två- och fyra veckor. Vår modul arbetar med att redovisa projekt för var dag 

och behöver därav visa en sammanställning för varje dag. Vi skapar ”fake objects” för olika 

perioder, som vi hämtar eftersom vi inte hämtar direkt från servern än. Vi använder oss av 

Google devTools för debugging av ”fake objects”. Vi hämtar hem aktuell period och plockar ut 

varje dag från den perioden. Vi redogör en struktur hur det ser ut nedan i figur 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Event triggas av ClickService och metoden getDay i Logic anropas. 

2. Logic anropar i sin tur getNextDay i DayManager 

3. DayManager tar datumet för den aktiva dagen, formaterar om datumformatet till antalet 

millisekunder efter 1 januari 1970, lägger till antalet millisekunder som motsvarar en dag 

och formaterar tillbaka. Formateringarna görs delvis med FormatConverter. 

4. DayManager kollar sedan om det nya datumet har samma datum som en dag i den aktiva 

perioden som DayManager sparar lokalt. Om dagen hittas sätts den som den aktiva dagen 

och returneras till Logic osv. Om dagen inte hittas i den aktiva perioden skickas datumet 

till PeriodManager som kollar om den har perioden för det datumet i den lokala listan 

med perioder. Om perioden hittas sätts den som den aktiva perioden och returneras till 

DayManager. 
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5. Om PeriodManager inte har en period för datumet skickas datumet till DataAccess som 

senare ska hämta perioden från servern (just nu fake objects). Perioden tas emot som ett 

JSON-objekt [22] och formateras om och kontrolleras att allt finns med i Factory. 

6. DataAccess returnerar perioden som sätts som den aktiva perioden i PeriodManager som 

i sin tur returnerar den aktiva perioden till DayManager. DayManager letar efter dagen 

igen och sätter den som aktiv dag och returnerar den aktiva dagen till Logic. Logic pushar 

ett mediator event som triggas i Presentation som byter värdena i vald Handlebars-fil. 

 

3.3 Arbetsfördelning 

I början valde vi att arbeta agilt med utvecklingstekniken parprogrammering. Den största 

anledningen var för att det var mycket filer som behövdes skapas samt att vi sedan skulle vara 

tvungna att arbeta med samma filer vilket skulle leda till många konflikter i SVN. En annan 

anledning var att vi bättre kunde dra nytta av varandras kunskaper om projektet då vi innan hade 

suttit var och en för sig och studerat den tidigare koden och därmed fått bättre koll på olika delar i 

projektet. Vi använde oss utav parprogrammering för att skapa grunden för DataAccess-, Logic- 

samt Presentation-klasserna för startsidan för projektredovisning samt sidan för att lägga till en 

ny tidrad. Efter det så delade vi upp det sådan att arbetet inte krockade med respektive del. Vi 

hade tidigare arbetat med SVN och försökte dela upp arbetet så att vi använde samma filer så lite 

som möjligt. Vid användning av samma fil fick vi efteråt sammanfoga dessa med TortoiseSVN 

inbyggda funktion ”merge”. Sammanfogningen går till så att man väljer vilka delar man vill ha 

från respektive fil genom att kolla på differenserna som markeras med olika färger. De brister vi 

upplevde var att vi var ganska begränsade vi redigering av den slutgiltiga versionen. Största 

problemet var när vi hade lagt till kod på samma position på samma textrad. Detta var svårt att 

hantera och fick ändras om i Visual Studio efteråt. 
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4   Resultat 
Detta stycke redogör vad vi åstadkommit i vårt projekt. Detta görs med hjälp av figurer från en 

testmobil (Samsung Galaxy S4), där vi presenterar de olika vyerna och dess funktionalitet.  

 

 

 

 

Modulmeny 

Efter att användaren loggat in visas denna meny, som är en 

samling av moduler som Flex erbjuder till sina kunder. 

Modulernas synlighet varierar beroende på vilken kund som är 

inloggad. Denna vy fanns redan och för oss innebar det att 

implementera rätt ikon och länka den till vår modul Tidrapport.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställningsmeny 

Denna vy ger en överblick över alla tidrader. Tidrader sorteras 

per dag och ingår i en period. Perioden varierar efter vilken 

kund som är inloggad och en period kan antingen vara en-, två- 

eller fyra veckor. Ett krav från Flex var att det skulle vara enkelt 

att ange en specifik dag. Det löste vi med att implementera en 

almanacka (se Figur 17).  

 

 

 

 

  

Figur 15 – Sammanställningsmeny 

Figur 14 - Modulmeny 
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Panel för sammanställningsmeny 

En pekskärmstelefon varierar i skärmstorlekar och för att spara 

plats på skärmytan så finns det en panelmeny i alla vyer. Där 

placerar vi olika funktioner och genvägar som inte behöver 

synas hela tiden och på så sätt blir det mer yta till mer 

nödvändiga funktioner i den befintliga vyn. I denna panel har vi 

lagt till en funktion för att välja en specifik dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum 

Datum fanns i modulen avvikelserapportering, och eftersom vi 

skulle följa det befintliga gränssnittet, så återanvände vi den 

med lite modifikation på hur dagar anges. I 

avvikelserapportering väljs en period ut med ett startdatum och 

ett slutdatum. Vi behöver endast välja ut en dag och behöver då 

endast välja en specifik dag från kalendern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16 - Panel 

Figur 17 – Datum  
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 Tidrapport 

Denna vy visar alla alternativ som behövs för att registrera en 

tidrad. Eftersom server (API) inte är implementerat använde vi 

oss av fake objects när vi skulle hämta från databasen. Antal 

konteringsdimensioner skiljer sig beroende på vilken kund som 

är inloggad (se streckad markering i Figur 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidkoder 

Tidkoder är själva kärnan för tidraden. Beroende på vilken 

tidkod som anges, så styr den bland annat vilken 

konteringsdimension och ob-tidkod som blir tillgänglig. 

Dessa regler kommer läggas till när server (API) 

implementeras.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 19 - Tidkoder 

Figur 18 - Tidrapport 
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OB-tidkoder 

Denna vy påminner mycket om tidkoder och är även knuten till 

den vyn. Det är samma lista av tidkoder som anropas men 

servern kommer att sortera ut alla tidkoder som inte ingår för 

denna vy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel för att sortera tidkoder 

En funktion som sorterar tidkoderna. Vi ansåg att den var mest 

lämpad att visas i panelen. Vi hade inte med denna funktion 

som krav men det fanns ett önskemål från Flex om att utnyttja 

panelen mer för extra funktioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 21 – Panel för att sortera tidkoder 

Figur 20 – OB-tidkoder 
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 Tidsangivelse 

Denna vy anger ett tidsintervall för vald tidkod. Tiden under 

”till” kan inte vara tidigare än tiden under ”från”. Den föreslår 

även tid efter den senaste tillagda tidraden så att den nya börjar 

där den sista slutar. Om det inte finns någon tidrad på dagen 

föreslår den det aktuella klockslaget. Denna vy skiljer sig från 

den gamla VB6 applikationen för att vi utgick en vy som andra 

utvecklare gjorde samtidigt för en annan del i HRM mobil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konteringsdimension 

Denna vy registrerar en kontering, som hämtas från det aktuella 

konteringsregistret. Vi lade till en funktion, som sorterar de fem 

senast tillagda konteringarna i den dynamiska listan. Detta 

eftersom det underlättar för användarna att använda samma 

konteringar utan att behöva gå in på registret, vilket är vanligt i 

bland annat projekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 23 - Konteringsdimension 

Figur 22 - Tidsangivelse 
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Konteringsdimensionens panel 

Vi ska lägga till en sökfunktion som i föregående vy (se figur 

23) som skall kunna söka igenom tillgängliga konteringar i 

konteringsregistret. En sökfunktion är bra, men för att få en 

överblick över hela listan på konteringar, så lade vi till en 

funktion i panelen för föregående vy som tar användaren direkt 

till befintligt konteringsregister.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konteringsregister 

Detta register är knutet till vilken konteringsdimension som är 

aktiverad. Vi har tillfälligt lagt till tre olika dimensioner av fake 

objects tills utvecklingen för denna del är implementerad i 

servern. Det finns ingen gräns för antal dimensioner, utan det är 

helt beroende av vilken kund som är inloggad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 25 - Konteringsregister 

Figur 24 – Konteringsdimensionens panel  
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Kommentar 

Denna vy fanns redan tidigare i modulen avvikelserapportering 

och var redan byggd att vara generell, så vi kunde använda 

samma vy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparad tidrad 

Efter att en komplett tidrad fyllts i sparas den och applikationen 

återgår till sammanställningsvyn. Tillagd tidrad läggs till 

dagens lista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 26 – Sparad tidrad 

Figur 26 - Kommentar 
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Redigera/Radera tidrad 

Slutligen kan en tidrad väljas i föregående vy (se figur 26) för 

redigering eller borttagning av tidrapport. För att redigera så 

trycker användaren på den rad som önskas ändra på och sedan 

på spara för att godta ändringarna. För att radera en tidrad så 

används radera knappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 27 – Redigera/Radera tidrad 
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5   Diskussion 

I detta avsnitt reflekterar vi kring språk, verktyg, metoder samt problem, utmaningar som krävde 

en djupare diskussion mellan varandra och även med vår handledare på Flex. Vi tar också upp 

hur vi arbetade och vilka utvecklingsmöjligheter nya utvecklare har att fortsätta på vår modul. 

5.1   Uppfyllande av kursens mål 

En stor del av tiden för initiering av examensarbetet gick åt till att lära oss de för oss nya språken 

HTML, CSS samt JavaScript. En spännande del var att använda Handlebars som var ett väldigt 

smart sätt att generera och presentera HTML-kod. Den största fördelen var att vi kunde iterera ett 

objekt, dvs göra en loop och därefter kunna generera HTML-kod utifrån innehållet i objektet. 

Detta var mycket praktiskt när vi skulle skapa dynamiska listor. Däremot var det svårare att 

använda sig av en dynamisk lista med knappar då det var svårare att ta reda på vilken knapp det 

var man klickade på.  

Vi fick lära oss arbeta i en större grupp med cirka 30 utvecklare. Även fast vi var ensamma när vi 

utveckla vår modul, så ingick den modulen i ett gemensamt projekt med ett flertal moduler för 

både desktop och mobil. Detta stora projekt har en egen kodstandard som skall följas. Koden ska 

vara väl testat och det finns regler för när det får ”committas” kod inför en lansering till kund. 

Testerna körs varje dag vid en specifik tid och ifall koden går igenom, så läggs dem i ”nightly” 

som innebär den senaste versionen av programmet. Tester görs även veckovis och månadsvis 

innan lansering till kund.  

De verktyg som var nya för oss var Google devTools och Reshaper. Resharper användes främst 

för att få kodstandaren Flex hade implementerat samt för att det hade många bra funktioner som 

gjorde kodningen mer effektiv. Google devTools användes vid debugging i Visual Studio för 

antingen simulera webbapplikationen i olika mobiltelefoner eller köra som en webbsida direkt i 

Chrome. Vi upplevde att simuleringarna fungerade bra överlag men med vissa skillnader när vi 

provade att köra webbapplikationen direkt i webbläsare i mobiler. De mobiler vi testade och 

jämförde med var Samsung Galaxy S4 och iPhone 4S. Vid jämförelserna upplevdes S4:an och 

simuleringen likvärdiga medan iPhone-simuleringen inte stämde överens med den verkliga 

mobilen. I den verkliga mobilen fick vi fler buggar och utseendet blev annorlunda. För att testa i 

en verklig mobil körde vi mot Flex server som publicerar en nightly-version varje kväll. Ett 

problem var då att det kunde ta upp till en dag att se ändringar för de verkliga mobilerna. Tyvärr 

fanns det ingen bra lösning på det eftersom nightly-versionen inte kunde uppdateras medan 

anställda på Flex gjorde ändringar i SVN. Vi hittade heller ingen bra lösning för att göra 

”debugging” direkt i telefonen och lyckades inte skapa en åtkomlig IIS, Internet Information 

Service, eftersom det trådlösa nätverk som vi hade tillgång till inte var kopplat mot samma 

nätverk som datorerna vi arbetade på. 
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Innan vi satte in oss i denna webbapplikation visste vi att SOLID hade använts, men till vilken 

skala visste vi inte riktigt. När vi började gå igenom projektet märktes genast att den första 

punkten, Single Responsibilty Principle, hade används flitigt. Som oerfarna till denna metod blev 

det lätt rörigt och det tog lång tid att förstå hur klasser var kopplade till varandra. Det kunde bli 

väldigt långa trådar att följa och man skickades fram och tillbaka mellan många metoder och 

klasser, vilket gjorde att det var lätt att tappa bort sig på vägen. För att detektera andra metoder i 

SOLID letade vi efter arv och interfaces. Vi hittade inga arv, vilket var lite tråkigt, inte bara för 

att det uteslöt en stor del av SOLID utan också för att vi märkte att det förmodligen skulle ha 

kunnat ha implementerats från början. Det hade troligtvis lett till en snyggare struktur och mindre 

upprepande kod då både Logic- och Presentation-klasserna hade mycket gemensamt. Interfaces 

hade inte heller används vilket tyvärr uteslöt principen Interface Segregation Principle i SOLID. 

Vi valde därav att fokusera på Single Responsibilty Principle. För att fördjupa oss i denna metod 

gick vi genom större delen av den befintliga koden, dels för att se fördelarna men också vad som 

skulle kunna förbättras i webbapplikationen. På ett flertal ställen, som t ex PageManager var vi 

tvungna att redigera den befintliga klassen istället för att utöka den. I just PageManager handlade 

det om att man redigerade klassen genom att lägga till namnet på en Presentation-klass i ett 

lokalt objekt som senare användes vid sidbyten. Detta skulle ha kunnat lösas genom att utifrån 

Presentation-klassen anropat en global klass inom PageManager som i sin tur redigerade det 

privata objektet med Presentation-namn. Detta togs upp med handledaren på Flex, men eftersom 

ändringar skulle påverka samtliga projekt i webbapplikationen sköts föreslagna åtgärder på 

framtiden. 

Efter att ha studerat tidigare kod och arbetat med Single Responsibilty Principle en längre tid har 

vi även insett att det finns många fördelar med metoden. En av dessa fördelar är att vi inte 

behöver refaktorisera, dvs bryta ut bitar av kod från metoder och skapa nya, eftersom en metod 

enbart ska utföra en sak. En positiv effekt av detta är att det också är både lättare att se och att 

återanvända metoder och att undvika att upprepa kod. En annan fördel är att klassen/metoden 

talar för sig själv, dvs att inga kommentarer behövs om vad klassen/metoden gör för något. 

Funktionens syfte, ska förstås av namnet. Detta gör att problem undviks såsom att man kan 

glömma ändra kommentaren efter att ha redigerat koden, något som kan skapa förvirring över 

vad som är korrekt, kommentaren eller om det är fel på koden.  

Om vi ska sammanfatta hur det var för oss att arbeta med Single Responsibilty Principle så var 

det svårt att komma in i koden. Däremot var det, väldigt bra och strukturerat när man hade vant 

sig. SOLID känns i grunden väldigt genomtänkt och vi hoppas även kunna prova att arbeta enligt 

samtliga metoder i framtiden. 
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5.1.2 Handledning  

Handledning var viktig för oss i början av projektet, då det mesta var nytt för oss. Vi fick en 

utvecklare på Flex tilldelad som handledare och vi är mycket nöjda med honom. Han har fungerat 

som ett bollplank och även hjälpt oss när vi fastnat på något mindre problem. Fördelen med att 

göra projektet på plats har varit tillgången till många utvecklare och även tillgången till andra 

examensarbetare som vi bollat idéer med. När det gäller rapportskrivning skapade vi ett Google 

docs dokument som vi delade med vår handledare från Universitetet. Hon kom med regelbunden 

återkoppling och även förslag på material som hon kommenterat för att hjälpa oss. Hon har visat 

stort engagemang och vi är nöjda med hennes insats. 

 

5.2   Uppfyllande av projektets krav 
Vi uppfyllde alla krav men vissa delar var dock svåra att förstå detta för att det ska finnas en del 

regler som servern sköter. Dessa regler sköter bland annat vilka rader som ska vara valbara för 

den anställda som är inloggad i applikationen. Vi jämförde och stämde av med den äldre 

versionen för att få till det som vi trodde var korrekt. Vi har nu i efterhand fått en bättre 

beskrivning av dessa regler efter en demonstration på desktop versionen som motsvarar vår 

modul och då kan vi notera att vår implementation av konteringsdimension inte är fullständig. Vi 

byggde konteringsdimensionen med en lista av tillhörande konteringar men 

konteringsdimensionen kan innehålla oändligt många projekt med tillhörande konteringar.  

5.3   Speciella resultat och slutsatser  

Vi känner att vi borde ha fått en bättre beskrivning av alla regler som senare ska implementeras i 

servern. Det hade underlättat för oss när vi byggde vår modul.  

5.4   Projektets utvecklingspotential 
Projektet ska vidareutvecklas i framtiden eftersom applikationen ska kommunicera med en 

server. Vi har förberett kommunikationen på klientsidan mot servern så mycket som vi har 

kunnat och de ”fake objects” vi har skapat ska enkelt kunna bytas ut mot Json objekt från servern. 

Däremot kan ändringar behövas göra om det tillkommer fler regler. Json objekten kommer då 

vara större och mer data kommer behövas hanteras i klienten.  
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