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Sammanfattning 
När man lever i ett samhälle där användandet av mobila enheter som 

smartphones ökar, sker motsvarande ökning av frågan på tillgång till 

befintliga system i mobila enheter. Ett mobilt system kan utvecklas på 

olika sätt beroende på efterfrågan och kunskapsbasen hos utvecklarna. 

Det finns olika sorters mobila system, däribland webbaserade och 

plattformsspecifika system. 

 

Den här rapporten innehåller en förstudie för olika tillvägagångssätt för 

att skapa en mobil version av ett system. Rapporten redogör för olika 

tekniker som kan användas beroende på vilket system som önskas 

överföras, samt vilken målgruppen är. Rapporten beskriver också hur 

framtagandet av ett mobilt system för olika mobila plattformar har skett 

för ett redan befintligt system.  
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Abstract 
In a society where the use of mobile devices, especially smartphones is 

increasing so does the demand to have access to existing systems in 

mobile devices. A mobile system may be developed in different ways 

depending on the demand and the knowledge base of the developers. 

There are different kinds of mobile systems, both web based and 

platform-specific systems.  

 

This report is a feasibility report of various approaches to create a 

mobile version of a system. The report addresses the various techniques 

that can be used depending on which system one want to implement, 

and who the target group is. The report also describes how the 

development of a mobile system for various mobile platforms has been 

developed for an existing system. 
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Förord 
Vi vill tacka Agero för möjligheten att få göra detta examensjobb och för 

all hjälp, men också för alla fantastiska fikaraster  

Vi vill även tacka Katarina Jacobsson för att hon hjälpt till med stöd av 

språk och format i rapporten. Vi vill också tacka våra underbara familjer 

och vänner för att de stått ut med oss under examensarbetet.  
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 Terminologi 
Förkortningar och akronymer 

Nativ applikation Applikation som körs lokalt på enhet. 

Webbapplikation Applikation som körs online och nås via 

webbläsare. 

Cross-Platform Plattformsoberoende 

EP  Enterprise Pilot 

Smartphones Mobiltelefon med datorliknande funktionalitet 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund och problemformulering 

Mobiltelefonen är inte längre bara en mobiltelefon, utan den har 

blivit en liten dator som vi oftast bär med oss och använder i alla 

möjliga situationer, både för privata och arbetsrelaterade aktiviteter. 

Användandet av smartphones har ökat lavinartat de senaste åren [1]. 

Idag ställs det höga krav på vad en telefon ska kunna utföra. 

Användaren vill vanligtvis kunna läsa sin e-post, använda sig av sociala 

medier, ta fotografier med hög kvalité, kunna spela spel och mycket 

annat. I och med att mobiltelefonen används som en liten dator har 

många företag sett möjligheten att konkurrera om marknadsandelar. För 

att kunna nå till sina befintliga och potentiella kunder skapar många 

företag applikationer som sedan kan laddas ned av kunden. Detta gör 

att kunden, var den än befinner sig, kan använda sig av företagets 

system. 

 

Smartphones finns i många olika märken, former och använder sig av 

olika plattformar. Därför är det viktigt att vid skapandet av en 

applikation planera vilka det är som ska få tillgång till applikationen. De 

största plattformerna som många utvecklar sina applikationer till är 

Android, IOS och Symbian [2]. Men för att skapa en applikation som ska 

nå ut till dessa tre plattformar måste breda och djupa kunskaper inom 

olika programmeringsspråk och utvecklingsmiljöer finnas. Detta är 

kostsamt och många väljer därför istället att begränsa sig till en av 

plattformarna, vilket leder till att enbart vissa kommer åt en applikation. 

Idag har utvecklingen av applikationer även gjort att det går att skapa 

en applikation som fungerar som ”cross-plattform”, dvs. en applikation 

som kan köras oberoende av vilken smartphone som använder den. 

Men framtagandet av cross-plattform-teknologin är ännu i 

utvecklingsstadiet, vilket gör att många fortfarande väljer att skapa 

applikationer till specifika plattformar. 

Detta examensarbete går ut på att försöka överföra vissa funktioner från 

ett befintligt system i form av Enterprise Pilot till mobila enheter som 

exempelvis smartphones. Examensarbetet utförs åt konsultföretaget 

Agero vars kund har skapat ett system som man vill få användbart på 

mobila enheter. Agero arbetar med att skapa smarta IT lösningar till 

stora och medelstora företag och det här är ett förslag till en lösning som 
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ligger i linje med Ageros tjänster och ger förutsättningar till en flexibel 

användning av systemet.   

 

1.2 Syfte  

Det främsta syftet med detta examensarbete har varit att jämföra nativa 

applikationer och webapplikationer för mobila enheter, samt att 

analysera vilka ramverk som kan användas för att kringgå 

originalsystemets del som är implementerad med Silverlight. Denna 

analys kommer att ligga till grund för implementeringen av vissa valda 

funktioner som ska porteras till en mobil applikation.            

 

1.3 Avgränsningar 

I förstudien har det gjorts en undersökning på hur en del gjord i 

Silverlight går att implementera i en mobil, detta trots att det inte 

kommer att genomföras. Anledningen till att det inte implementeras är 

att examensarbetet är för kort. Däremot kommer arkitekturvalet kunna 

ligga till grund för en framtida lösning på funktionaliteten som för 

närvarande använder sig av Silverlight.  

I förstudien har det gjorts en analys över vilka olika alternativ det finns 

för att få en webbapplikation att uppträda som om det vore en nativ 

applikation. Denna konverteringsteknik kommer inte att genomföras då 

det ligger utanför detta examensarbetes syfte. 

Eftersom det är ett så pass omfattande system har begränsningar gjorts 

för att enbart överföra viss funktionalitet.  

 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Förstudien ska resonera och jämföra olika teknologier som kan 

användas för portering av system till mobila enheter. 

Utifrån förstudien ska ett lämpligt teknikval för porteringen av systemet 

tas.  

Under prototypframtagandet ska i första hand en prototyp av 

originalsystemet tas fram, där en användare ska kunna logga in och få 

användarspecifik data presenterat för sig. 
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1.5 Rapportens upplägg  

Rapporten är indelad i fem olika kapitel exklusive bilagor. Kapitel 2 

beskriver olika teknologier för applikationer, samt nativa och 

webbapplikationer och jämför dessa. Detta kapitel beskriver även fakta 

som står till grund för förstudien. 

Kapitel 3 beskriver metoden för examensarbetet indelat i tre delar. 

Faktainsamling, analys och genomförande. Här redogörs för hur arbetet 

av förstudien har gått till och vilka beslut som tagits. 

Kapitel 4 diskuterar den valda arkitekturen och designen för prototypen 

som implementerats. 

Kapitel 5 beskriver resultatet av prototypen. 

Kapitel 6 innehåller slutsatsen för examensarbetet.  

 

1.6 Författarnas respektive bidrag 

Större delen av kapitel 1, 4, 5, 6 och bilagorna har författarna skrivit 

tillsammans. 

I rapporten har Iris framförallt skrivit 

 1.1 Bakgrund och problemmotivering 

 2.3 Jämförelse mellan nativa – och webbapplikationer 

 2.5 Jämförelse mellan olika ramverk för webbapplikationer 

 2.6 Jämförelse mellan distribueringsprogram 

 3.1 Faktainsamling 

 3.2 Analys 

I rapporten har Johannes framför allt skrivit 

 2.1 Webbapplikationer 

 2.2 Nativa applikationer 

 2.4 Silverlight 
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2 Bakgrundsmaterial 
I tider när användningen av smartphones ökar så lavinartat (491,4 

miljoner sålda 2011 jämfört med 304,7 miljoner 2010, en ökning med 

hela 61.3%) [3] uppstår ett behov av att portera befintliga system till 

mobila enheter. När system ska porteras till mobila enheter så uppstår 

en rad olika sätt att göra det på. Det bästa sättet att portera ett system 

beror på systemet i fråga. 

När smartphones kom ut på marknaden, växte efterfrågan på de 

inbyggda nativa applikationerna som finns på smartphones. I början var 

applikationerna mindre och färre och kunde till exempel endast ta hand 

om telefonkontakterna på telefonen. Med smartphones utveckling 

ökade även antalet applikationer och utvecklingen av dem. Idag finns 

det över 500 000 applikationer för iPhone [4] och över 425 000 

applikationer för Android [5].  

    

2.1 Webbapplikationer 

En webbapplikation är en applikation som körs via en webbläsare. Till 

skillnad från en nativ applikation ligger den inte på varje användares 

enhet utan på en extern plats. Detta medför både fördelar och nackdelar.  

 

2.1.1 Fördelar med utveckling av webbapplikationer 

Eftersom webbapplikationer inte ligger lokalt på enheten går 

webbapplikationen att nå från alla enheter som har en webbläsare. Till 

skillnad från nativ utveckling gör detta att man inte behöver utveckla en 

enhetsspecifik applikation för varje typ av enhet som applikationen ska 

kunna köras på.  

 

Då webbapplikationen generellt inte ligger hos varje användare blir det 

enkelt att utföra uppdateringar. Varje gång applikationen startas 

kommer den senaste versionen att köras. Detta gör att kunderna själva 

slipper uppdatera applikationen via Apples ”App Store”, Androids 

”Google Play Store” eller andra distributionsinstanser.  

 

Eftersom applikationen inte behöver publiceras på t.ex. App Store 

behöver den inte godkännas av diverse distributionsinstanser. 
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Avgiften på 30 % som Apple [6] och Android [7] tar för att sälja 

applikationer behövs då inte betalas. 

 

En annan stor fördel är att det ofta är billigare att utveckla en 

webbapplikation som fungerar ”cross plattform” (på flertalet 

plattformar) än att utveckla en nativ applikation för respektive enhet. 

Detta av två anledningar. För det första så skulle en portering av ett 

system till de tre största mobila operativsystemen (iOS, Android, 

Symbian) [8] kräva att endast en webbapplikation, till skillnad från tre 

nativa (eftersom webbapplikationen går att nå från alla enheter som har 

en webbläsare).   

Den andra anledningen är att kunskapsbasen som krävs för att utveckla 

en webbapplikation oftast inte är lika stor som för att utveckla tre olika 

nativa applikationer. 

 
Bild 2.1 Kunskapskrav för nativ- respektive webbapplikations-utveckling [9] 

 

Om en applikation ska utvecklas nativt för Windows Phone, Android, 

samt iOS krävs det att utvecklarna behärskar Objective-C, Java, C# och 

Microsofts .NET, medan en webbapplikation kräver kunskaper i HTML, 

CSS och JavaScript.  

 

Detta gör att det ofta blir billigare att göra en webbapplikation. Det är 

också enklare att hitta någon som har kompetensen för att göra en 

webbapplikation än någon som har kompetensen att nativt utveckla för 

en mängd olika plattformar.  
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2.1.2 Nackdelar med utveckling av webbapplikationer 

Att en webbapplikation inte ligger lokalt på användarens enhet medför 

också nackdelar. En av de största nackdelarna är prestandan [10]. 

Eftersom webbapplikationen nås via en browser medför det att 

responstiden i applikationen är varierande, beroende på näthastighet.  

En annan nackdel är att en webbapplikation inte har tillgång till 

enhetens nativa funktionalitet i samma utsträckning som en nativ 

applikation.  

Detta är dock något man kontinuerligt har försökt hitta lösningar på och 

redan märks framsteg. I mitten av 2011 var tillgängligheten för mobila 

enheters nativa funktionalitet begränsad vilket framhår av bilden nedan. 

Med så kallad ”native-packing” nås numera en stor del av 

funktionaliteten som kamera, notifikationer, orientering med mera [11]. 

 

Bild 2.2 Tillgänglig funktionalitet för nativ- respektive webbapplikationer 2011 [12]. 
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2.2 Nativa Applikationer 

En nativ applikation är en applikation som installeras och körs lokalt på 

enheten. Utvecklandet av en nativ applikation görs i det språk som den 

specifika enheten använder.   

 

2.2.1 Fördelar med utveckling av nativa applikationer 

Vid utveckling av en nativ applikation är målgruppen en specifik enhet. 

Det innebär att när en nativ applikation ska utvecklas finns det tillgång 

till mobilens alla funktioner, vilket underlättar om det t.ex. gäller spel 

som använder sig av rörelsesensorer. Detta medför också tillgång till 

filer som finns på mobilen, som bilder eller telefonkontakter. 

En nativ applikation körs lokalt på mobilen, vilket också innebär att den 

kan startas även då mobilen inte är uppkopplad.  

En nativ applikation kan publiceras i t.ex. App Store för iOS 

applikationer [13]. Detta kan vara ett bra sätt att marknadsföra en 

applikation på. När en nativ applikation finns i Androids ”Google Play 

Store” eller Apples ”App Store” så sköter respektive 

distrubitionsinstans betalningshanteringen, dock för en avgift på 30 % 

[6] [7].  En nativ applikation har i större utsträckning tillgång till en 

telefons lagringsutrymme än en webbapplikation.  

 

2.2.2 Nackdelar med utveckling av nativa applikationer  

Att en nativ applikation körs lokalt på mobilen kan också vara en 

nackdel. Utvecklarna kan inte på samma sätt få ut sin uppdatering av 

applikationen till sina användare. Användarna måste istället vända sig 

till distributionsinstansen där de hämtat applikationen för att uppdatera 

den.  

Kostnaden att utveckla en nativ applikation kan bli stor, speciellt om det 

är en applikation som ska fungera på olika enheter, eftersom det krävs 

större kunskapsbas hos utvecklarna. 

Kunskapsbasen för att utveckla nativa applikationer är svårare att få 

tillgång till än för webbapplikationer. 

För att publicera en applikation på en distributionsinstans som t.ex. 

Apples App Store, måste en prövning genomgås [14], vilket kan ta tid 
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och vara kostsamt i form av onödig utvecklingstid om applikationen 

inte blir godkänd.  

 

2.3 Jämförelse mellan nativa- och webbapplikationer 

Beroende på vad det är för system som ska porteras eller vad det är för 

sorts applikation som ska utvecklas finns det olika krav som måste 

uppfyllas. 

En spelapplikation behöver vanligtvis bra grafik, tillgång till sensorer 

och god minneskapacitet. I dessa fall kan det vara bättre att göra en 

nativ applikation än en webbapplikation, då den nativa applikationen 

stöder dessa bitar bättre. 

Ett system som ska porteras till mobila enheter bör jämföras med hur 

kunderna vanligtvis kommer åt systemet och vad de behöver kunna 

utföra från den mobila enheten.  

Om systemet finns på en hemsida som behöver komma åt kameran eller 

någon annan hårdvara, kan man antingen göra en nativ applikation 

eller en webbapplikation som sedan konverteras med ett 

distribueringsprogram för att komma åt hårdvaran. 

Om systemet inte behöver ha tillgång till hårdvaran kan det vara lättare 

att göra en webbapplikation som fungerar cross-plattform. 

 

2.4 Silverlight 

I systemet som detta examensarbete syftar att portera, finns det en stor 

del som tidigare är implementerad med Microsoft Silverlight. Även om 

det inte ligger inom detta examensarbetes ramar att portera delen som 

är implementerad i Silverlight så har det ändå varit en del av förstudien, 

då även teknikvalet i examensarbetet ska öppna för en enkel portering 

av Silverlightdelen.  

 

Silverlight är ett utvecklingsverktyg som är integrerat med .NET-

ramverket och används för att skapa interaktiva webblösningar [15]. Det 

fungerar som en plugin till webbläsaren och fungerar således på 

Windows, Mac, och Linux [16].  
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2.4.1 Problemet Silverlight 

I slutet av 2011 gick Microsoft ut med ett beslut genom deras blogg [17] 

om att Internet Explorer 10 inte kommer att stödja plugins.  

Detta, tillsammans med att anställda på större företag ibland behöver 

söka tillstånd för att installera plugins (vilket gör att det kan bli en 

fördröjning eller göra webbapplikationer som använder sig av 

Silverlight oanvändbara), har gjort att utvecklare inte ser lika stor 

framtid i lösningar som använder sig av Microsoft Silverlight. 

 

2.5 Jämförelser mellan olika ramverk för webbapplikationer 

Med hjälp av ett ramverk kan webbapplikationen se ut som en nativ 

applikation. Det finns många olika ramverk att välja på och nedanför 

beskrivs några av dem.  

 

2.5.1 M-project 

M-project är ett open source ramverk som är gratis att använda. Det 

bygger på Javascript och därför är det nödvändigt att ha kunskaper om 

Javascript för att utveckla för detta ramverk. 

M-project använder sig av model-view-controller (MVC) 

mjukvaruarkitektur och bygger sitt användargränssnitt på ramverket 

jQuery Mobile som beskrivs nedan. [18]  

 

2.5.2 Sencha Touch 

Sencha Touch är det första ramverket för Javascript för HTML5 som gör 

att webbapplikationerna som skapas ser och upplevs som en nativ 

applikation. Detta ramverk har funnits väldigt länge och är ett robust 

ramverk, men det är till stora delar odokumenterat. 

En allmän bild är att det är en lång inlärningssträcka för den som inte är 

kunnig i Javascript eller har använt sig av Sencha Touch tidigare. [19] 

 

2.5.3 Jo 

Jo är ett Javascript ramverk som stödjer HTML5 applikationer och få 

dessa att se ut som en nativ applikation. Det fungerar bra med 
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distribueringsprogrammet PhoneGap som beskrivs nedan. [20] 

 

2.5.4 jQuery Mobile 

jQuery Mobile är ett ramverk som bygger på jQuery. Det är ett ramverk 

som är under utveckling, vilket gör att det är mindre robust och det kan 

misstänkas att den innehåller en del buggar. Men det framstår dock som 

om jQuery Mobile är tillräckligt stabilt för att använda, på ett 

tillfredställande sätt. [21]  

 

2.6 Jämförelse mellan distribueringsprogram 

För att kunna skapa en cross-plattform applikation för 

webbapplikationer med samma funktionalitet som en nativ applikation 

går det att använda sig av ett distribueringsprogram.  

Programet tar webbapplikationen som består av HTML, CSS och 

Javascript kod och konverterar dessa till önskade applikationer för 

smartphones. En applikation som genomgått denna omvandling kallas 

för en hybrid applikation. 

 

 

Bild 2.3 Omvandling med hjälp av distribueringsprogrammet PhoneGap [22]. 

Distribueringsprogrammen möjliggör ett enklare alternativ för 

utvecklare att kunna skapa cross-plattform applikationer med alla typer 

av funktionaliteter. 

För att skapa applikationer med hjälp av distribueringsprogrammen 

behövs det olika lösningar beroende på vilken typ av smartphone som 
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avses. Det beror på att de olika typerna har varierande specifikationer 

att hantera. 

För att konvertera till en iPhone-applikation måste en Macdator och 

programmet XCode användas [23]. 

För att konvertera till en Android-applikation krävs programmet Eclipse 

Classic IDE och även Android SDK och ADT Plug in [24].  

Efter konvertering av applikationerna kan dessa sedan läggas upp på 

Androids Google play store eller Apples App Store. Nedan kommer 

några distribueringsprogram beskrivas.   

 

2.6.1 Sencha Touch 2 

Sencha Touch var det första HTML5 mobila ramverket. Det utvecklades 

vidare och idag är det versionen Sencha Touch 2 som är aktuell. Med 

Sencha Touch 2 kan en webbapplikation konverteras för att få tillgång 

till några av de nativa funktionaliteter som finns. Om flera funktioner 

behövs går det bra att komplettera med PhoneGap som beskrivs nedan. 

Sencha Touch 2s största fokus ligger på att få så bra prestanda som 

möjligt och att få snabba applikationer som ska kunna köras på så 

många enheter som möjligt [25]. 

Med Sencha Touch 2s nativa packning får man tillgång till [26]: 

 Nätverk 

 Notifikationer 

 Orientering 

 Kamera 

 Geografisk lokalisering 

Sencha Touch 2 har lättbegripliga beskrivningar på hur 

webbapplikationer konverteras så att de kan läggas ut på Androids 

Google Play Store och Apples App Store [27].   
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2.6.2 PhoneGap 

Med PhoneGap är det möjligt att konvertera webbapplikationer till 

applikationer med de flesta funktionaliteter som finns hos nativa 

applikationer. PhoneGap har lätta och beskrivande genomgångar på hur 

en sådan konvertering genomförs. 

Det finns även bra dokumenterat vilken hårdvara som stödjer de olika 

typerna av smartphones. PhoneGap är det distribueringsprogram som 

kan konvertera till flest typer av smartphones. 

Nedanstående tabell visar vilka funktioner som finns för de olika 

typerna av smartphones. 

 

Tabell 2.1 Information om vad PhoneGap stöder [28]. 

 

2.6.3 Appcelerator 

Detta är ett verktyg för att skapa nativa applikationer och även att 

kovertera applikationer till Android, iPhone och BlackBerry (BlackBerry 

är i betastadiet) [29]. 

Programmet är lite svårare att använda i detta syfte då huvudsyftet med 

detta inte är att konvertera webbapplikationer i HTML5 till hybrida 

applikationer [30]. 
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3 Metod  
3.1 Faktainsamling 

För att göra en förstudie avseende bästa sättet att transportera ett system 

till mobila enheter samlades en mängd fakta in. Material hämtades från 

både böcker och Internet. Förstudien startades med att ta reda på vad 

som behövde undersökas, som nativa applikationer, webbapplikationer, 

olika ramverk och smartphones. Dessa fakta har både kommit från 

etablerade hemsidor och bloggsidor. Bloggsidorna har bidragit med den 

generella uppfattningen på Internet om de olika bitarna som 

undersökts. De etablerade hemsidorna har använts för att kunna 

bekräfta eller förkasta den generella uppfattningen. 

Då mobila applikationer är något som används i hög utsträckning idag 

och det finns stora möjligheter att skapa applikationer på olika sätt, 

finns det en mängd information på Internet. Men på grund av att det 

har en sådan snabb utveckling är hemsidor som är skrivna för ett år 

sedan inte längre aktuella. Däremot har dessa kunnat användas för att 

se vad som har förändrats och utvecklats. 

Böcker som är uppdaterade med det senaste har därför varit svåra att 

hitta, men vi lyckades få tag på två böcker (O’Reilleys Programming 

HTML5 Applications och Jennifer Kyrnins HTML5 Mobile Application 

Development in 24 hours) från slutet av 2011. 

För att kunna ta ett bra beslut om vilka teknikval som kommer att 

fungera bäst för det system som examensarbetet syftar till att portera, 

har det även varit nödvändigt att läsa på om vad systemet gör och 

fundera hur det på bästa sätt kan fungera på en mobil enhet. 

Teknikvalen har även varit tvungna att baseras på hur systemet är 

uppbyggt. 

Om det visar sig att det bästa är att skapa en nativ applikation är det 

intressant att veta statistiken på hur de olika smartphone-typerna säljs 

idag. Nedanför visas ett diagram om i vilken utsträckning vardera 

smartphone-typ såldes i procent 2011. 
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Bild 3.1 Antalet sålda smartphones typer i procent 2011 [31]. 

Det är även intressant att ta reda på vilka mobila webbläsare som 

används i Sverige om valet blir att skapa en webbapplikation. 

Diagrammet nedan visar att iPhones webbläsare Safari är den som flest 

personer använder sig av och därefter kommer Androids webbläsare. 

 

Bild 3.2  Statistik över användandet av mobila webbläsare mellan 2011-2012 [32]. 

Om en webbapplikation ska utvecklas är det intressant att ta reda på om 

de mobila webbläsarna stöder HTML5. 
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Tabellen nedan visar vilka mobila webbläsare som stöder HTML5 samt 

till vilken grad. 

 

Tabell 3.1 Mobila webbläsares stöd till HTML5 [33]. 

Enligt tabellen kan de senaste versionerna av de olika webbläsarna 

förutom Opera Mini stödja HTML5 relativt bra.  

 

3.2 Analys 

Efter att ha samlat in fakta om mobila applikationer och om det 

specifika systemet, togs tillsammans med slutkunden beslutet att skapa 

en applikation som fungerar cross-plattform. Detta ska göras med C#, 

HTML5 och jQuery Mobile. Anledningen till att vi valde att skapa en 

webbapplikation är att slutkunden vill ha en cross-plattform applikation 

och kunna ta sig runt Silverlight som finns i det befintliga systemet. 

Valet av jQuery Mobile bygger på den allmänna bild som finns på 

Internet, att det är lätt att lära sig och lätt att implementera. Därtill finns 

många på Agero som har kunskap om jQuery Mobile och som kan 

hjälpa till med sina erfarenheter av ramverket. 
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3.3 Genomförande 

Examensarbetet är uppdelat i två delar, förstudie och 

prototypframtagning. Innan förstudien hölls ett möte med slutkunden 

där kraven (se Bilaga A) för prototypen togs fram samt upplägget för 

Scrum lades fram.  Under förstudien samlades det in information som 

analyserades och sedan låg till grund för teknikvalet under 

prototypframtagningen. Under prototypframtagningen användes den 

agila projektmetoden Scrum för att underlätta framtagandet av 

systemet. Varannan vecka hölls möten med slutkund och handledare för 

att visa upp vad som gjorts och vad som ska göras, vilket visas i bilden 

nedan. I slutet av examensarbetet hölls en framläggning av arbetet, både 

på företaget och på Kungliga Tekniska Högskolan i Kista. 

 

 

Bild 3.3 Planering över examensarbetet 

 

01-feb 21-feb 12-mar 01-apr 21-apr 11-maj 31-maj 20-jun 10-jul

Förstudie

Sprint 1

Sprint 2

Sprint 3

Framläggning

Planering 
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4 Konstruktion 
4.1 Originalsystemet Enterprise Pilot 

Originalsystemet som det har skapats en mobil prototyp av heter 

Enterprise Pilot, i fortsättningen kallat EP. Den delen som 

examensarbetet syftade till att implementera är ett grensystem som 

heter Hemmavidh. Systemet möjliggör en organisation att få kontroll 

över sina processer, objekt och att planera händelser till dessa. Det är ett 

enkelt och smidigt sätt att få en organisation att jobba med samma 

processer [34].  

 

4.1.1 Hemmavidh 

Hemmavidh är ett delsystem till EP. Delsystemet riktar sig till 

bostadsrättsföreningar och privata villaägare m.m. Med systemet hålls 

all information om processer, planerade händelser och saker som 

färgkoder för fasaden på ett och samma ställe. Detta gör att det bli 

enkelt för nya styrelser att ta över information från en gammal styrelse. 

Informationen och arbetsprocesser finns då lagrade på ett och samma 

ställe, istället för i massor av olika pärmar [35]. 

 

De delar av Hemmavidh som har förts över till det mobila systemet är 

inloggningen, startmeny och fastigheten. 

 

Inloggningen är unik för varje användare, men även knuten till en 

organisation. Användare A i organisation B är en unik användare och är 

inte samma användare A i organisation C. I startmenyn listas de 

funktionaliteter som Hemmavidh har, även om bara fastigheten är 

implementerad. Det för att slutkunden ska kunna demonstrera för 

potentiella kunder hur slutprodukten kan se ut. 

 

I fastigheten listas alla byggnadsobjekt som den specifika användaren 

har behörighet att se i en hierarkisk lista. Ett byggnadsobjekt kan vara 

olika saker och ha ”förälder” och/eller ”barn”. Exempelvis kan föräldern 

”Entreplan” ha barnen ”Badrum” och ”Hall”, och föräldern 

”Sommarhus” enligt bilden nedan. 
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Bild 4.1 över hierarkin för byggnadsobjekten. 

Dessutom har informationsdelen för varje byggnadsobjekt 

implementerats som en del av ”Fastigheten”.   

 

4.2 Scrum 

Scrum är en agil metod som används för projekthantering. Scrum delar 

upp projektets tid i perioder som kallas sprintar, vanligtvis på 30 dagar 

[36]. Under de 30 dagarna ska utvalda arbetsuppgifter utföras. Vilka och 

hur många arbetsuppgifter som finns med i varje sprint beror på hur 

högt prioriterade och stora de är. 

I Scrum finns det tre typer av roller, Produktägare, Scrum master och 

Team [36]. 

 Produktägare är beställare och ser till att rätt saker utförs ur ett 

affärsperspektiv. Det är produktägaren som ordnar en product 

backlog vilket är en lista där alla arbetsuppgifter, stories är 

prioriterade efter hur lönsamma de är. Produktägaren är oftast en 

kund men kan även vara en person som tillhör organisationen. 

 Scrum master är en person som agerar coach för projektet. Det är 

Scrum mastern som ser till att projektet fortskrider framåt, håller 

i de dagliga mötena, Daily Scrums och ser till att personer utanför 

projektet stör utvecklarna så lite som möjligt i sitt arbete. Efter 

varje sprint håller Scrum mastern utvärderingsmöten, Sprint 

Retrospective för att se vad som gick bra och vad som behöver 

förbättras till nästa sprint. 
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 Teamet är de som utför arbetet. En vanlig storlek på ett team är 

5-9 personer. I teamet finns inga roller utdelade, däremot kan det 

finnas vissa personer som är specialister på olika områden. Det är 

teamet som bryter upp varje story i mindre arbetsuppgifter, tasks 

och fördelar arbetet. 

 

Ett projekt som använder sig av Scrum börjar med att produktägaren 

skapar en product backlog och prioriterar upp stories. Därefter börjar 

teamet tillsammans med Scrum mastern ta ut stories för den första 

sprinten. De väljs beroende på hur högt prioriterade de är och därefter 

deras storlek, d.v.s. hur många teamet tror de kommer att hinna utföra 

under sprinten.  

 

Sprinten avslutas med att teamet och Scrum mastern demonstrerar vad 

som har utförts under sprinten för kunden. Efter demonstrationen håller 

Scrum mastern det retrospektiva mötet för att förbättra nästföljande 

sprint. 

 

4.2.1 Scrum i konstruktionen 

I examensarbetes konstruktionsdel har utvalda delar av Scrum arbetats 

med. Båda examensarbetarna har agerat, Scrum master och utgjort hela 

teamet, produktägaren har slutkunden varit. 

Konstruktionsdelen utgjorde sex veckor som delades in i tre sprintar 

med vardera två veckor. Innan konstruktionsdelen startade skapades en 

product backlog efter att ha diskuterat med handledare och slutkund. 

Stories prioriterades och beskrevs hur de skulle demonstreras. 

I början av varje sprint valdes de stories som var högst prioriterade och 

av lagom storlek ut. Därefter bröts samtliga stories upp i lämpliga 

”tasks”. När sprinten var slut demonstrerades det som blivit klart för 

handledare och slutkund, dvs. produktägaren. Under demonstrationen 

fick även produktägaren möjligheten att se om projektet var på väg i rätt 

riktning eller om det var något som skulle prioriteras om eller läggas till.  

 

Eftersom teamet bestod av två personer har ”daily scrums” (dagliga 

möten) och retrospektiva möten inte varit inplanerade utan diskussioner 

om vad som ska göras och om hur examensarbetet ska föras framåt har 

diskuterats varje arbetsdag, på morgonen och under arbetspasset. 

Under de retrospektiva mötena har det t.ex. kommit fram att 

parprogrammering (då den ena skriver kod och den andra granskar 

koden) kanske skulle fungera bättre, vilket det också gjorde. 
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4.2.2 Sprintar 

Sprint 1 

De stories som valdes ut under denna sprint handlade om att 

användaren ska kunna öppna hemsidan på en mobil enhet, se 

inloggningssidan och kunna logga in på systemet. Vid sprintens slut var 

båda stories klara och de kunde demonstreras. Under sprint-

demonstrationen kom produktägaren med förslaget att lägga till en 

”remember me”-knapp på inloggningssidan, vilket sattes upp som extra 

arbete på nästföljande sprint. 

Sprint 2 

De utvalda stories under denna sprint handlade om att kunna hämta de 

första byggnadsobjekten för den specifika användaren och även kunna 

visa informationen om det valda byggnadsobjektet.  

Nästa story som handlade om att kunna visa en hierarki av 

byggnadsobjekt i olika listvyer påbörjades men hann inte slutföras. 

Förslaget med ”remember me”-knappen undersöktes men utfördes inte 

på grund av tid och prioritet. Demonstrerade de två stories som var 

planerade men även det som hunnits med av byggnadsobjektens 

hierarkivy.  

Sprint 3 

Under denna sprint valdes de stories som handlade om att fortsätta med 

hierarkin som påbörjats under sprint två ut, och även de som handlade 

om att skapa ett val på inloggningssidan för att kunna navigera över till 

originalsidans hemsida.  Säkerhetsaspekten undersöktes och det som 

upptäcktes hanterades. Demonstrerade de två stories som gjorts under 

sprinten. 

 

 
Bild 4.2 över hur sprint 1 såg ut efter at ha delat upp stories i tasks och gjort klart 

några. 
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4.3 Teknik 

För att börja utveckla en prototyp av ett mobilt system krävs en hel del 

planering och att en hel del beslut tas. Utifrån förstudien och i samråd 

med produktägaren togs beslutet om vilken arkitektur som skulle 

användas, hur systemet skulle byggas och vad det skulle innehålla. 

Dessutom är det viktigt att ha ett bra arbetssätt för att kunna få så bra 

resultat som möjligt. Det har varit vid högsta vikt att valet av arkitektur 

är enkelt att bygga vidare på då det mobila systemet kommer att 

vidareutvecklas. 

 

4.3.1 Arkitektur 

Webforms 

Originalsystemet EP är ett Webforms-projekt. På grund av systemets 

storlek, samt faktumet att kunskapen inom C# eller Webforms var liten, 

var det väldigt svårt att sätta sig in i systemet. Framförallt användes 

delar av originalsystemets modell som innehöll skapta entiteter för 

innehåll i databasen.  

 

MVC3 

Relativt fort beslutades det att utveckla det mobila systemet med ASP 

.NETs MVC3 arkitektur. Detta främst av två anledningar. Den ena 

anledningen är att tidigare erfarenhet av MVC-arkitekturen fanns, vilket 

underlättar då extra tid inte behövdes läggas på att lära sig en helt ny 

struktur. Den andra anledningen är att MVC erbjuder låg koppling och 

hög sammanhållning [37]. Detta gjorde att det var enklare att bygga det 

mobila systemet på originalsystemet. Det var lätt att skapa en egen 

modell och bygga på med delar från originalsystemets modell. Se den 

fullständiga arkitekturbeskrivningen i Bilaga B. 
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Silverlight 

Ett stort mål för produktägaren har varit att undersöka om det går att 

migrera det befintliga originalsystemet, eller åtminstone den del som är 

implementerad med Silverlight till HTML5. Anledningen att 

produktägaren vill migrera systemet är att för större företag är det svårt 

att tillåta anställda att installera insticksprogram i webbläsarna och 

dessutom kommer Microsoft kanske sluta stödja Silverlight då det inte 

är tänkt att stödja insticksprogram i Internet Explorer 10 [17]. Detta har 

legat med i åtanke vid valet av teknik och var en av de större 

anledningarna till att HTML5 och jQuery Mobile användes i vyn. På 

detta sätt öppnar det för att lättare kunna arbeta med det mobila 

systemet i framtiden. 

HTML5 

På grund av att produktägaren i framtiden ska migrera från Silverlight 

till HTML5 var det ett givet val att ha i vyn. HTML5 erbjuder många 

spännande funktionaliteter, inte minst med deras Canvas-tagg. Med 

hjälp av den bör en implementation av Hemmavidhs Silverlight-

funktionalitet kunna utföras.  

 

jQuery Mobile 

Valet att använda jQuery Mobile i vyn togs av främst två anledningar. 

Den ena anledningen är att många på Agero har kunskap om jQuery, 

vilket har gjort att det alltid har funnits någon att fråga om problem 

uppstår. Den andra anledningen är att utifrån förstudien drogs 

slutsatsen att jQuery Mobile var det ramverk som hade den kortaste 

inlärningskurvan och var mest lämpad för detta examensarbete. 

 

4.3.2 Design 

UML-diagram 

En av de första sakerna som gjordes efter förstudien var att rita upp 

klassdiagram över inloggningen i originalsystemet EP. Detta för att få 

en översikt över klasserna som används för inloggningen så att det 

lättare kunde återskapas för den mobila inloggningen. UML-diagram 

över originalsystemet EP går att hitta i Bilaga C. När klassdiagramet 

över EP:s inloggning var färdigställt och således blev insatta i hur EP 

hanterar inloggning så ritades det upp ett klassdiagram och ett 

sekvensdiagram över hur det mobila systemet skulle hantera 

inloggningen. Dessa diagram finns i Bilaga C.   
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4.4 Användbarhet 

Under utvecklandet av ett system måste användbarheten samt 

slutanvändarna finnas med i åtanke. Det kan vara alltifrån enkla saker 

som att tillgång till en ”tillbaka”-knapp till komplicerade saker som 

rollbaserad säkerhet med olika roller för olika organisationer. I detta 

kapitel beskrivs tankar kring valet av jQuery Mobile och hur de olika 

sidorna i prototypen strukturerats. 

jQuery Mobile 

Efter förstudien drogs slutsatsen att ramverket jQuery Mobile var bästa 

valet att ha i vyn. jQuery Mobile är en expansion av jQuery [21] och är 

lättarbetat och har inte så stor inlärningskurva. Dessutom var faktumet 

att många på Agero besitter stor kunskap inom jQuery en anledning till 

valet. Ramverket har en fast layout som kan justeras efter smak. jQuery 

Mobiles standardlayout användes och vissa färger ändrades och 

Hemmavidhs header sattes in för att få användarna att känna sig 

familjära med systemet.  

 

Sidkarta 

Systemet är uppdelat i 4 olika vyer.  

1. Login-vyn där inloggningen finns (bild 4.6).  

2. Default-vyn där menyn presenteras efter inloggningen (bild 4.8). 

3. ProductTree-vyn finns listan på fastigheter (bild 4.9, 4.10). 

4. InfoPage-vyn presenteras informationen om det valda 

byggnadsobjektet/fastigheten (bild 4.11). 

 

Den största skillnaden från originalsystemet är att i ProductTree-vyn 

visas varje nivå på en ny sida. När en användare klickar på ett objekt i 

listan visas byggobjekten som är dess barn. Detta löstes genom att ladda 

om ProductTree-vyn fast med det valda objektets barn istället för nivån 

med det valda objektet. Detta gör att det bara laddas in en nivå i taget 

och gör lösningen dynamisk och bra, då man inte laddar in hela 

hierarkin direkt. När användaren klickar på informationsknappen vid 

ett byggnadsobjekt laddas InfoPage-vyn med innehållet för det valda 

byggobjektet. Detta löste vi genom att skicka med ID-numret för det 

valda byggobjektet.  
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4.5 Problem 

Under projekttiden har en del problem uppstått som vi blivit tvungna 

att lösa. Några av problemen har inte blivit lösta då de inte har varit 

högt uppe i prioriteringslistan. 

 

En av de större svårigheterna har varit att systemet är nytt för oss och 

att det är ett stort system med mycket kod att sätta sig in i. Detta har lett 

till att många arbetstimmar i början av varje sprint har gått till att lära 

sig hur systemet är upplagt och även vilken kod från originalsystemet 

som kan kopplas till och användas i det mobila systemet. Till hjälp har 

handledaren haft en genomgång av de olika projekten i 

originalsystemet. För att få en mera överskådlig blick över 

originalsystemet har det ritats klass-diagram över inloggningen, för att 

veta vilka delar som kan kopplas till det mobila systemet. 

 

4.5.1 Hierarkiproblem 

Under sprint två och tre när byggnadsobjekten skulle läggas i olika vyer 

beroende på var de låg i hierarkin, uppstod det problem med att få fram 

de byggnadsobjekt som låg längre ned i hierarkin. 

Problemet låg i att kunna få olika vyer beroende på vart i hierarkin man 

befann sig med samma vy i mobila systemet.  

Det löstes genom att först skapa en Controller som hämtade alla 

byggnadsobjekt från databasen som tillhörde den inloggade 

användaren. Byggnadsobjekten sorterades beroende på hur de låg 

hierarkiskt. 

 

Därefter skapades vyn som först tar fram föräldrarna 

(byggnadsobjekten i högsta nivån) och sedan undersöker om de har 

barn (en nivå byggnadsobjekt under sig). Ifall det fanns barn kopplades 

en länk mellan föräldern och barnen. Fanns inga barn i nivån under 

kopplades de till den nuvarande vyn. 

 

Undersökningen om det fanns barn gjordes genom att jämföra 

Mother.Id (det id som föräldern har) med Node.Id (det id som barnet 

som undersöks har). Om det var lika betyder det att ett barn finns, 

annars finns inga flera barn. 
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Bild 4.3 över hur föräldrarna av byggnadsobjekten tas fram, skrivs ut i en lista och 

hur de kopplas till sitt barn. 

Om det fanns ett barn efter föräldern, undersöks det på nytt ifall det 

barnet i sin tur har ett barn. Finns det ett barn kopplas den med det 

barnet annars kopplas barnet till den nuvarande vyn. 

 

 
Bild 4.4 över hur barnen av byggnadsobjekten tas fram, skrivs ut i en lista och hur 

de kopplas till nästföljande barn. 

Nu kan hela användarens byggobjekt fås fram i olika vyer oberoende på 

hur många nivåer som fanns i hierarkin.  

 

4.5.2 Cookieproblem 

Under sprint två och tre uppstod problem med cookies när information 

skulle skickas mellan olika vyer i olika mappar. 

I sprint två skulle en ”remember me”-knapp skapas och den skulle 

komma ihåg användarens användarnamn och organisationens namn. 

För att komma ihåg informationen används cookies, vilket ledde till 

problemet att vyerna måste ligga i samma mapp för att cookies ska 

fungera. Eftersom de inte gjorde det löstes inte ”remember me”-

problemet som nu istället ligger till att lösas i framtiden. 
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I sprint tre skulle en koppling mellan originalvyn och mobilvyn skapas, 

så att användaren själv kan välja vilken vy som ska användas. I 

originalsystemet har det skapats en omdirigering som skickar 

användaren till mobilvyn om en mobil enhet används. Om användaren 

däremot väljer att se originalvyn behövs en cookie som meddelar att 

användaren själv har valt att se originalvyn så att inte omdirigeringen 

sker. Då det mobila systemet inte kunde läggas i originalsystemets 

mapp, skapades en vy som ser ut som originalvyn för att demonstrera 

hur det skulle se ut om de placerades i samma mapp. När vyerna låg i 

samma mapp kunde cookies användas.   

 

4.5.3 Säkerhetsaspekter 

Säkerheten för systemet är rollbaserad, vilket gör att vid inloggningen 

ska användaren enbart kunna se informationen som användaren har 

behörighet till. Detta har varit en av de viktigaste bitarna att tänka på 

vid portering. 

 

Inloggning 

Problem uppstod redan i första sprinten då inloggningssidan skapades 

och implementationen av inloggningen för användaren genomfördes. 

När vyerna skapades fanns inte säkerhetsaspekten med i åtanke vilket 

uppmärksammades när undersökning av koden med säkerheten i 

åtanke genomfördes. 

För att användaren enbart ska kunna se informationen som den har 

behörighet till användes koden [Authorize], som vid sidbyte undersöker 

om användaren är inloggad.  
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Information om byggnadsobjekt 

I andra sprinten kom nästa säkerhetsproblem fram. Det var när 

informationen för byggnadsobjekten skulle presenteras. I Controllern 

hämtades informationen för byggnadsobjekten från databasen och i vyn 

skapades en sida för att visa informationen som fanns för valt 

byggnadsobjekt. Efter att ha upptäckt att informationen kunde nås även 

för en användare som inte har behörighet till informationen, skapades 

en säkerhetskontroll i Controllern. Genom att undersöka om 

byggnadsobjektet som hämtats från databasen är ett byggnadsobjekt 

som användaren ska kunna nå. Men även fast den kontrollen körs 

kunde informationsvyn nås, däremot utan information, vilket ur 

säkerhetssynpunkt inte är bra då antalet byggnadsobjektet kan avslöjas. 

Detta löstes genom att skicka tillbaka användaren till ProductTree-vyn 

om användaren försöker nå en informationssida som den inte har 

behörighet till. 

 

 
Bild 4.5 över hur informationen om byggnadsobjekten tas fram för att visas i vyn. 

 

Serverproblem 

Ett problem som har kommit och gått under konstruktionsdelen är 

serverproblemet. Ibland kunde servern vara nere under några dagar, 

vilket ledde till att testa kod inte gick att göra. 
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Problem med ÅÄÖ 

I slutet av examensarbetet upptäcktes ett ytterligare problem. När en 

Android-enhet används kunde inte å, ä eller ö skrivas i 

inloggningsfälten. Det undersöktes och vi kom fram till att androids 

webbläsare behöver specificerat för sig vilken teckenkodning som ska 

användas. Detta är inget som kommer implementeras under 

examensarbetet, men problemet är identifierat och redo att lösas av de 

som fortsätter utvecklingen av systemet. 

 

4.6 Fortsatt arbete 

Efter att examensarbetet är klart kommer den prototyp som tagits fram 

att vidareutvecklas till klar produkt. Men innan produkten är helt färdig 

kommer ändå produktägaren att använda prototypen för att 

demonstrera för kunder hur den mobila versionen kommer att fungera 

när den är klar.   

 

4.6.1 Det som inte blev implementerat 

”Remember me”-knapp 

En knapp för att minnas användarens namn och dess 

organisationsnamn, detta implementerades inte på grund av tidsbrist 

och låg prioritet. 

Silverlight delen 

Denna del planerades inte att implementeras i examensarbetet utan det 

skulle undersökas om den del som är gjord med Silverlight går att 

implementeras med HTML5 istället. Förstudien påvisar att en 

implementation i HTML5 bör vara möjlig.  

 

Koppla projektet till det riktiga EP 

För att koppla mobilsystemet till originalsystemet måste mobilprojektet 

läggas i originalprojektet så att cookies kan användas. Detta har inte 

funnits möjlighet att göra då det inte har funnits behörighet till att göra 

en sådan ändring i originalsystemet.  
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5 Resultat 
Under konstruktionsdelen togs det fram en prototyp som innehöll  

 Funktionalitet för inloggning. 

 Startmeny. 

 Användarspecifik lista över fastigheter och deras tillhörande 

byggobjekt.  

 Informationssida för byggobjekt. 

 Omdirigering mellan originalvyn och mobilvyn.  

Prototypen är funktionell för alla mobila enheter som jQuery Mobile 

stödjer, samt surfplattor. Nedan visas inloggningsvyn i bild 4.6. Bild 4.7 

visar scenariot vid felaktig inloggning. Bild 4.8 visar startmenyn då 

användaren är inloggad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.6 Inloggningsvy              Bild 4.7 Errorvy                          Bild 4.8 Startmeny 
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I bild 4.9 visas fastigheterna som en viss användare har tillgång till. I 

bild 4.10 demonstreras undernivåer. I bild 4.11 visas informationssidan 

där information om ett valt byggobjekt eller fastighet presenteras. 

Genom att klicka på informationssymbolen på knappen visas 

informationssidan för det valda byggnadsobjektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 4.9 Fastighetsvy                 Bild 4.10 Barn                            Bild 4.11 Informationsvy 
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6 Slutsats 
Förstudien undersöker objektivt olika tillvägagångssätt för att utveckla 

mobila system. En fördel med att förstudien är objektiv är att den även 

kan användas som underlag till beslut av teknikval för andra system. 

Det måste också finnas i åtanke att den mobila utvecklingen går väldigt 

fort, vilket gör att förstudiens innehåll kan behöva uppdateras för att 

hållas aktuell.   

Teknikvalet för prototypen motiveras med att lösningen är funktionell 

på många olika enheter samt att det också var bekvämt att utveckla 

systemet i Visual Studio. Detta gjorde att systemet på ett smidigt sätt 

kunde kopplas ihop med originalsystemet eftersom det är utvecklat i 

Visual Studio.  

I och med att framtagandet av prototypen gjordes iterativt hölls löpande 

kontakt med produktägaren. Detta gjorde att den slutgiltiga produkten 

var i enlighet med vad kunden efterfrågade. Eftersom EP har utvecklats 

under mycket lång tid och har haft många utvecklare inblandade har 

systemet blivit stort, vilket har gjort att arbetet för att integrera det 

mobila systemet utgjorde en stor del av examensarbetet.   
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 Bilaga A 
 

Kravspecifikation 

Bakgrund  

Hemmavidh är ett delsystem till Enterprise Pilot. Delsystemet riktar sig 

till bostadsrättsföreningar och privata villaägare m.m. Med systemet 

hålls all information om processer, planerade händelser och saker som 

färgkoder för fasaden på ett och samma ställe. Detta gör att det bli 

enkelt för nya styrelser att ta över information från en gammal styrelse. 

Informationen och arbetsprocesser finns då lagrade på ett och samma 

ställe, istället för i massor av olika pärmar [35]. 

Funktionella krav  

 Systemet ska presentera  en mobil vy om användaren går in på 

Enterprise Pilots inloggning vid användandet av en mobil enhet.  

 Systemet ska hantera inloggning med användarnamn, lösenord 

och organisation.  

 Systemet ska hämta byggobjekt som en unik användare är 

behörig att se, och som tillhör användarens organisation.    

 Systemet ska hämta information om byggobjekt som en unik 

användare är behörig att se. 

 Systemet ska kunna hantera utloggning. 

 Systemet ska logga ut en användare efter 30 minuter om 

användaren varit inaktiv.  
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Icke-funktionella krav 

 Systemet ska vara uppbyggt med ett användarvänligt ramverk. 

 Fastigheter och byggnadsobjekt ska presenteras i form av en lista. 

 Systemet ska ge felmeddelanden om en användare försöker logga 

in med fel inloggningsdata. 

 Informationen om byggnadsobjekten ska presenteras på en egen 

sida. 

 En användare ska kunna välja om mobilvyn eller originalvyn ska 

visas. 

 Systemet ska finnas tillgängligt för mobila enheter med 

webbläsare. 

 Systemet ska finnas tillgängligt att nå inom Ageros nätverk. 

 

Dokumentation 

Slutkund och Agero vill ha dokumentation i form av förstudie och 

produktframtagande (denna rapporten). Handledarna hade som krav 

att examensarbetarna skulle dokumentera arbetet på en daglig basis 

under examensarbetet. Detta för att kunna ha en bra grund att skriva 

rapporten på, men också för att lätt kunna återknyta vad som gjorts och 

problem som uppstod. 

 

Leveransvillkor 

En prototyp och en förstudie ska levereras till Agero. Eftersom Agero 

har hand om slutkunds system Enterprise Pilot, kan de även integrera 

prototypen med systemet så att slutkund kan använda det som demo 

för kunder. 
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 Bilaga B 
Systemets Arkitektur 

Funktionalitet 

Detta system är ett mobilt system skapat för att användare ska kunna få 

tillgång till systemet Hemmavidh på mobil enhet. Systemet hanterar 

inloggning av användare och tillåter användaren att på ett smidigt sätt 

navigera genom sina fastigheter och tillhörande byggnadsobjekt. 

Systemet är skapat åt konsultföretaget Agero och deras kund Norep AB.  

 

Viktigt informationsflöde 

Index() – Returnerar indexvyn för mobila systemet. Metoden körs i 

Controllern när användaren går in på Hemmavidhs inloggningssida 

med en mobil enhet. 

LogOn() – Returnerar defaultvyn om användaren har skrivit in giltlig 

inloggningsdata, annars returneras indexvyn med ett errormeddelande. 

Default() – Returnerar producttree-vyn om användaren klickar på 

fastigheter i menyn.  

LogOff() – Returnerar indexvyn och loggar ut användaren.  

ProductTree() – Returnerar producttree-vyn fast med byggobjekt som 

ligger en nivå under i hierarkin, när användaren klickar på ett 

byggobjekt. 

InfoPage() – Returnerar informationsvyn med information om ett valt 

byggobjekt, när användaren klickar på informationsknappen för ett 

byggobjekt. 
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Systemets utdata 

Nedan visas inloggningsvyn i bild 4.6. Bild 4.7 visar scenariot vid 

felaktig inloggning. Bild 4.8 visar startmenyn då användaren är 

inloggad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.6 Inloggningsvy             Bild 4.7 Errorvy                          Bild 4.8 Startmeny 

I bild 4.9 visas fastigheterna som en viss användare har tillgång till. I 

bild 4.10 demonstreras undernivåer. I bild 4.11 visas informationssidan 

där information om ett valt byggobjekt eller fastighet presenteras. 

Genom att klicka på informationssymbolen på knappen visas 

informationssidan för det valda byggnadsobjektet. 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4.9 Fastighetsvy                 Bild 4.10 Barn                            Bild 4.11 Informationsvy 
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Lager och Arkitekturmönster 

Arkitekturen som används i systemet är ASP .NETs MVC3. MVC3 

använder sig av tre lager.  

 View 

 Controller 

 Model 

View innehåller användargränssnittet för systemet. View är kopplat till 

Controllers som hanterar all kommunikation med Model. I Model i 

detta system finns entiteter som representerar databastabeller.  

Anledningen till detta är för att hålla hög sammanhållning men låg 

koppling [37]. En annan anledning är att det blir bra struktur och ett lätt 

sätt att hålla isär den mobila vyn med businesslogic.  

Sekvensdiagram för inloggning (MVC) 

 

När användaren loggar in i View körs metoden LogOn i Controllern. 

Controllern anropar i sin tur en metod i originalsystemet för att validera 

användaren. Tillbaka skickas användaren eller ett tomt användarobjekt. 

Om användaren fanns så skapas en entitet av mobila systemets 

LogOnModel som senare används när användaren är inloggad. Sedan 

returnerar Controllern Defaultvyn.  
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Framtida arbete 

Efter att examensarbetet är klart kommer den prototyp som tagits fram 

att vidareutvecklas till klar produkt. Men innan produkten är helt färdig 

kommer ändå produktägaren att använda prototypen för att 

demonstrera för kunder hur den mobila versionen kommer att fungera 

när den är klar.   

 ”Remember me”-knapp 

En knapp för att minnas användarens namn och dess 

organisationsnamn, detta implementerades inte på grund av 

tidsbrist och låg prioritet. 

 Silverlight delen 

Denna del planerades inte att implementeras i examensarbetet 

utan det skulle undersökas om den del som är gjord med 

Silverlight går att implementeras med HTML5 istället. Förstudien 

påvisar att en implementation i HTML5 bör vara möjlig.  

 Koppla projektet till det riktiga EP 

För att koppla mobilsystemet till originalsystemet måste 

mobilprojektet läggas i originalprojektet så att cookies kan 

användas. Detta har inte funnits möjlighet att göra då det inte har 

funnits behörighet till att göra en sådan ändring i 

originalsystemet. 

 

Säkerhet 

Säkerheten för systemet är rollbaserad, vilket gör att vid inloggningen 

ska användaren enbart kunna se informationen som användaren har 

behörighet till. Detta sköts med hjälp av MVC3s logik för säkerhet men 

också genom att kolla att användaren är behörig innan information 

presenteras för användaren. 
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Datalagring och Fysisk uppdelning 

Informationen som systemet använder sig av och presenterar för 

användaren hämtas från en kopia av originalsystemets testdatabas. När 

det mobila systemet senare implementeras på originalsystemets 

testserver kommer de att dela databas. Mobila systemet tillhandahålls 

av Agero. 
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 Bilaga C 

Nedan följer UML-Diagram över olika delar av Originalsystemet 

Enterprise Pilot och det mobila systemet. 

 

Bild C1 Klass diagram över originalets inloggningssystem. 
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Bild C2 Klass diagram över det mobila inloggningssystemet. 

Detta är ett klassdiagram över det mobila systemets inloggning som har 

implementerats. Anmärkningsvärt är att vi har gjort en överskrivning 

av MembershipProvider för att kunna hantera inloggning med tre fält. 
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Bild C3 Sekvensdiagram över originalsystemets inloggningssystem. 
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Sekvensdiagram över det mobila systemets inloggning. Enterprise Pilot 

är logiken i originalsystemet som mobila systemet använder sig av. 

 

Bild C4 Sekvensdiagram över det mobila systemets inloggning 

Efter att ha implementerat detta uppfylldes det funktionella kravet att 

systemet ska kunna hantera inloggning för användare. 

Sekvensdiagram över hämtandet av byggobjekt för unik användare. 

Enterprise Pilot är logiken från originalsystemet som vi använder för att 

få ut användarspecifik data som användaren har behörighet att se. 
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Bild C5 Sekvensdiagram över det mobila systemets hämtning av byggnadsobjekt 

Efter denna implementation uppfylldes kravet om att systemet skulle 

presentera användarspecifik data i form av byggnadsobjekt som en unik 

användare har behörighet att se. 




