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Sammanfattning 
Denna rapport vänder sig till de som har ett affärs- eller/och teknikin-

tresse i utvecklingen av gränssnitt till affärssystem från SAP. Det har skett 

en omfattande förändring de senaste åren med hur vi alla dagligen an-

vänder oss av internet och mobila enheter. Vi har alla vant oss vid snygga, 

användarvänliga och flexibla gränssnitt. Vi gör våra bankärenden och an-

vänder sociala medier från vår smartmobil. Vi tar sedan för givet att vi 

också lika lätt ska kunna använda dessa gränssnitt på vår läsplatta. Denna 

beteendeförändring har även hänt hos användarna av gränssnitt till 

SAP:s affärssystem. De tar därför för givet att gränssnitten ska vara lika 

intuitiva, användarvänliga och visas lika lätt på sina smartmobiler och 

läsplattor som på deras bärbara datorer. Dock så har gränssnitt till SAP:s 

affärssystem begränsade möjligheter att användas på mobila enheter. 

Även gränssnittens utseende och användarvänlighet har haft begräns-

ningar. SAP har insett att användarna inte kommer att acceptera gräns-

snittens begränsningar länge till och har därför utvecklat en ny teknologi 

som de kallar SAPUI5. SAP påstår att denna teknologi löser användarnas 

nya behov.  

På uppdrag av Claremont AB har jag fått i uppgift att undersöka om 

SAPUI5 verkligen löser användarnas nya behov och att ställa den nya 

teknologin mot väggen. Jag har i undersökningen byggt tre olika gräns-

snitt som motsvarar de viktigaste nya behoven som användarna har. Med 

de gränssnitt jag utvecklat har jag visat att SAPUI5 är en mycket kompe-

tent teknologi. Den kan mycket väl användas för att utveckla framtids-

säkra användarvänliga gränssnitt som både kan användas på stationära 

samt mobila enheter. För att kunna sätta mig in i hur SAPUI5 skiljer sig 

från de befintliga teknologierna så gjorde jag en kvalitativ intervju med 

två seniora SAP-utvecklare som använder de äldre teknologierna. Resul-

tatet av intervjun använde jag sedan till att jämföra de äldre teknologierna 

med den nya. Jämförelsen bekräftade att SAPUI5 är en teknologi som lö-

ser många av de behov som de äldre teknologierna har begränsningar 

med. Dessutom kom jag fram till att om du står i valet och kvalet att välja 

en av dessa teknologier gör du rätt i att grundligt undersöka vilka behov 

som ställs på det nya gränssnittet. De olika teknologierna löser olika typer 

av användares behov och det är därför väsentligt att sätta sig in i vad an-

vändarna behöver kunna utföra med hjälp av det nya gränssnittet. 

 

Nyckelord: SAP, SAPUI5, Web Dynpro, HTML5, JavaScript, gränssnitt 
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Abstract 
This report is aimed at those who have a business or/and technical inter-

est in the development of interfaces to Enterprise Resource Planning 

(ERP) systems from SAP. There has been a substantial change in recent 

years with how we daily make use of the internet and mobile devices. We 

have all become accustomed to sleek, user-friendly and flexible interface. 

We make our banking and use social media on our smartphone. We then 

take for granted that we just as easily can use these interfaces in our tablet. 

This behavioral change has also happened among the users of interfaces 

to SAP ERP systems. The users take for granted that the interfaces should 

be as intuitive, user-friendly and can be used as easily on their 

smartphones and tablets as their laptops. However, the current interfaces 

to SAP ERP systems have limited possibilities to be used on mobile de-

vices. Even the interfaces look and ease of use have had its limitations. 

SAP has recognized that users will not accept the limitations of the inter-

faces any longer and have therefore developed a new technology that 

they call SAPUI5. SAP claims that this technology solves the user’s new 

needs. 

 

On behalf Claremont AB, I have been asked to investigate whether 

SAPUI5 really solve the user’s emerging needs and to nail down the new 

technology. I have in the study built three different interfaces that corre-

spond to the new key requirements of the users. With the interface I de-

veloped, I have shown that SAPUI5 is a highly competent technology. It 

can very well be used to develop future-proof user-friendly interfaces 

that can be used both on desktop and mobile devices. To research how 

SAPUI5 differs from the existing technologies I made a qualitative inter-

view with two senior SAP developers using the older technologies. I used 

the result of the interview to compare the old with the new technologies. 

The comparison confirmed that SAPUI5 is a technology that solves many 

of the needs the older technologies have limitations with. Moreover, I 

came to the conclusion that if you are going to choose one of these tech-

nologies you do well to thoroughly research the needs imposed on the 

new interface. The different technologies solve different types of user 

needs and it is therefore essential to gain an understanding of what the 

users need to be able to perform using the new interface. 

 

Keywords:  SAP, SAPUI5, Web Dynpro, HTML5, JavaScript, interface 
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Terminologi 

Förkortningar och akronymer 

ABAP Advanced Business Application Programming, 

ett programmeringsspråk för affärssystem från 

SAP. 

Affärssystem Ett IT-system som hanterar ett företags affärs-

processer. 

Bootstrap En självunderhållande process som utförs utan 

något behov av påverkan utifrån.  

CSS Cascading Style Sheet, ett stilsättningsspråk för 

HTML-dokument. 

Följsam webbdesign    En benämning på webbsidor som anpassas 

automatiskt beroende på användarens enhet 

(eng Responsive Web Design). 

Gränssnitt Ett system som möjliggör en interaktion mellan 

en dator och en användare. 

HTML Hyper Text Markup Language, ett märknings-

språk för att ange ett webbdokuments struktur. 

JavaScript 

 

Programmeringsspråk som främst används i 

webbläsare. 

JSON JavaScript Object Notation, format baserat på 

JavaScript för att utbyta textbaserade data mel-

lan datorer. 

jQuery JavaScript-ramverk som underlättar utveckling 

av funktionalitet som stöds av flertalet webblä-

sare. 

Mobilapplikation Applikation som är byggd för en specifik mobil 

enhets plattform. 
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MVC Model, View, Controller. Designmönster för att 

skapa ordning i ansvar mellan mjukvarukom-

ponenter. 

MVP Model, View, Presenter. Designmönster för att 

skapa ordning i ansvar mellan mjukvarukom-

ponenter. 

OData Open Data Protocol, protokoll för åtkomst av 

data i en datakälla. 

Produkt road map Information från en leverantör om deras fram-

tida planer för deras produkt. 

SAP AG Systems, Applications and Products. Företaget 

är världens största leverantör av affärssystem. 

SAP Gateway Produkt från SAP som möjliggör exponering av 

SAP:s affärssystems data via tjänster. 

SAPUI5 UI development toolkit for HTML5, är ett nytt 

ramverk för att bygga gränssnitt på toppen av 

SAP. 

SCN SAP Community Network, är ett socialt nät-

verk på internet för experter inom SAP. 

Scrum Agil metod för mjukvaruutveckling. 

PhoneGap Ett ramverk som möjliggör åtkomst till en mo-

bil enhets funktioner som t.ex. kamera. 

WD4A Web Dynpro for ABAP, en teknologi som an-

vänder ABAP för att bygga gränssnitt på top-

pen av SAP. 

WD4J Web Dynpro for Java, en teknologi som använ-

der Java för att bygga gränssnitt på toppen av 

SAP. 

Webbapplikation Applikation som betraktas genom en webblä-

sare. 
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1 Inledning / Introduktion  
I denna rapport avser jag att presentera mitt examensarbete som jag utfört 

hos konsultbolaget Claremont AB. Examensarbetet är en del av min ut-

bildning inom affärssystem på KTH. Utbildningen inriktas på att utbilda 

systemvetare med specialistkunskaper inom affärssystem. Eftersom min 

utbildning fokuserar lika mycket på den affärsmässiga som den tekniska 

delen med IT så kommer även detta arbete ha denna kombination.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Det har de senaste åren skett en stor förändring i hur vi alla använder 

internet i vårt dagliga liv. Vi använder webbapplikationer såsom Fa-

cebook, Google och Twitter dagligen via våra mobiltelefoner och bärbara 

datorer. Vi är vana vid att gränssnitten uppfyller våra behov oavsett vil-

ken av dessa enhet vi använder. Att gränssnitten har utmärkt funktion-

alitet, snabbhet, enkelhet och utseende är något vi bara tar för givet. Vi 

har idag helt andra förväntningar på de gränssnitten vi använder idag 

gentemot för bara några år sedan.  

Dock är detta inte den enda förändringen som skett de senaste åren. Näm-

ligen den omfattande förändringen i hur företagens anställda använder 

sig av mobila enheter i sitt dagliga arbete. Inte minst genom att nya tren-

der slagit igenom såsom Bring Your Own Device (BYOD). Det BYOD inne-

bär är att anställda använder sig av sina egna elektroniska enheter för att 

utföra arbetsuppgifter. De anställda behöver därför även ha tillgång till 

företagets data genom dessa enheter (Morrow, 2012, pp.5-6). Vilket ställer 

krav på att företagens system kan tillgängliggöra datat i dessa enheter 

(Hussey, Wu och Xu, 2011).  

En stor del av företagens data finns i databaser till system som kallas af-

färssystem. Ett affärssystem kan sammanfattas som ett system för att op-

timera och integrera ett företags affärsprocesser (Moon, 2007, p.235). För 

att integrationen mellan affärsprocesserna ska fungera så har affärssyste-

met en central databas som spänner över de olika affärsprocessernas fö-

retagsavdelningar (Fosser, et al., 2008, p.1).  

SAP AG är ett tyskt företag och är världens största leverantör av just af-

färssystem (SAP AG, About SAP, 2013). SAP erbjuder teknologier för att 

utveckla gränssnitt som kan komma åt data ur ett SAP-affärssystem. Med 

dessa gränssnitt skulle BYOD trenden kunna tillfredsställas eftersom fö-

retagets data skulle kunna kommas åt. Men dessa teknologier har vissa 
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begränsningar med att möta de nya behoven som uppstått genom BYOD 

och moderna användare (Bilaga F).  

För att möta det nya behovet hos ett företags kunder och dess anställda 

har SAP tagit fram en ny teknologi som de kallar SAPUI5. I dagsläget så 

finns det en osäkerhet bland företag och konsultbolag om SAPUI5 är en 

teknologi som kan möta det nya behovet som uppstått på gränssnitten till 

affärssystem från SAP.  

För att reda ut denna osäkerhet har Claremont AB beställt detta examens-

arbete av mig. Claremont AB är ett konsultbolag på ca 110 anställda och 

är uppdelat på 4 dotterbolag. Claremont koncernen inriktar sig på mana-

gement och IT-konsulting, mobila lösningar, systemarkitektur, kundan-

passning av affärssystem, projektledning, testning och krav. För Clare-

mont är det centralt att fokusera på effektiva, långvariga och framgångs-

rika kundrelationer som ständigt kan byggas vidare på. Framgångsrecep-

tet för att lyckas med det är att Claremont enbart lovar kunderna vad de 

kan hålla.  

Med det framgångsreceptet i bakhuvudet har Claremont ett behov av att 

jag med detta examensarbete undersöker om SAPUI5 är en teknologi som 

de med gott samvete kan erbjuda till sina kundföretag.  

1.2 Övergripande syfte / Högnivåproblemformulering 

För att undersöka om SAPUI5 håller vad teknologin lovar så har jag och 

min beställare haft en tät kontakt där målen med projektet diskuterats 

intensivt under hela projektets gång.  

Målen är utformade så att de tillsammans ska kunna svara på examens-

arbetets övergripande syfte:  

om SAPUI5 är en teknologi som Claremont med gott samvete kan föreslå till 

deras nya och befintliga kunder som ett fullgott alternativ till befintliga teknolo-

gier för att utveckla nya gränssnitt på toppen av SAP. 

1.3 Avgränsningar 

De gränssnitt jag utvecklat är avsedda att vara prototyper och inte anpas-

sade för att användas i en produktionsmiljö. Programmering av nya tjäns-

ter för att exponera data från ett SAP-affärssystem har av tidsbegränsning 

inte gjorts utan färdiga tjänster har använts när de behövts. 
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1.4 Konkreta och verifierbara mål / 
Lågnivåproblemformulering 

Projektmålen har utformats så att de är av både teknisk och affärsmässig 

karaktär. De är även utformade så att de kompletterar varandra.  

De tekniska målen är lika viktiga som affärsmålen för att kunna uppnå 

det övergripande syftet med hela detta examensarbete. I tabell 1 så visas 

de projektmål som är knutna till detta examensarbete. 

Examensarbetets projektmål 

 P1 Undersöka om en och samma SAPUI5-webbapplikation kan an-

vändas oberoende av vilken enhet som använder webbapplikat-

ionen. 

 P2 Undersöka om en webbapplikation utvecklad med SAPUI5 kan 

användas oberoende var användaren är och där webbapplikat-

ionen kan komma åt data ur ett affärssystem från SAP. Dessu-

tom om SAPUI5-webbapplikationen kan byggas ut med andra 

ramverk. 

 P3 Undersöka om en SAPUI5-webbapplikation kan användas på 

mobila enheter och där komma åt interna funktioner såsom ka-

mera och lagring. 

 P4 Göra en utvärdering av SAPUI5 avseende affärsnyttan, arbets-

sätt och arkitektur för att undersöka om det är ett hållbart alter-

nativ till befintliga teknologier. 

 P5 En jämförelse mellan SAPUI5 och befintliga teknologier, mest in-

riktat mot Web Dynpro for Java (WD4J) men även mot Web Dyn-

pro for ABAP (WD4A). 

                                                                                                Tabell 1: Projektmål  

1.5 Översikt 

Denna rapport består av 6 kapitel. I kapitel 1 så redogörs om bakgrunden, 

syftet och målen med examensarbetet. Här förklaras även det problem 

som examensarbetet försöker lösa samt även arbetets avgränsningar. I ka-

pitel 2 så förklaras den teori som är kopplad till examensarbetets område. 

I kapitel 3 redogörs om de olika metoderna som ska användas för att 

uppnå målen med examensarbetet. I kapitel 4 berättas om konstruktionen 

av ett gränssnitt som hör till de tekniska målen och strategin för att upp-

fylla jämförelsen mellan SAPUI5 och befintliga teknologier. I kapitel 5 vi-

sas resultatet av alla de färdiga gränssnitten samt de projektmål som är 

av affärsmässig karaktär. I kapitel 6 diskuteras resultatet av min studie, 
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om projektmålen uppfyllts, den etiska aspekten på min forskning samt 

förslag på framtida arbete. 

1.6 Författarens bidrag 

Jag har utvecklat det mesta av koden skriven i SAPUI5 själv. För att ut-

veckla flight-webbapplikationen har jag använt flera artikelserier som 

finns på nätet (Femia, 2012a; b; c) (Moy, 2012a; b; c) (Wenninger, 2012) 

(Fischer, 2012). I mobilapplikationen som byggts har jag utgått från de 

kodexempel som kombinerar själva PhoneGap med en mobil enhets ka-

mera (PhoneGap, 2013b). 
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2 Teori / Bakgrundsmaterial  
I detta kapitel redogörs för en teoretisk studie som går igenom relevant 

kunskap inom rapportens område. Detta kapitels syfte är att läsarens ska 

få en grundförståelse av examensarbetets undersökta område för att lät-

tare kunna ta till sig resten av denna rapport.  

Den teoretiska studien börjar med en översikt över den äldre teknologin 

Web Dynpro som används för att bygga gränssnitt på toppen av SAP. 

Den teoretiska studien fortsätter sedan med att ge en översikt över den 

nya teknologin SAPUI5 för att bygga gränssnitt på toppen av SAP.  

När jag skriver gränssnitt i min studie så menar jag användargränssnitt 

eller webbapplikation. Det är båda system som möjliggör en interaktion 

mellan datorn och användaren. Där kan användaren kommunicera med 

gränssnittet/webbapplikationen genom olika element såsom knappar, 

menyer och text (Butow, 2007).  

2.1 Om Web Dynpro 

SAP NetWeaver är en kombinerad integrations- och applikationsplattform 

för affärssystem från SAP. Plattformen kan användas ovanpå och runt ett 

företags nuvarande affärsapplikationer. SAP NetWeaver används för att 

integrera processer, information och människor. Denna integration kan 

ske både innanför och mellan ett företags gränser (Woods och Word, 

2004, p.1).  

SAP NetWeaver erbjuder en programmeringsmodell som kallas Web 

Dynpro, vilket används för att utveckla komplexa användargränssnitt till 

SAP:s affärssystem (SAP AG, Web Dynpro for Java, 2012). Web Dynpro 

kan också ses som ett verktyg för att utveckla formulärbaserade applikat-

ioner (Whealy, 2005, p.19). SAP erbjuder Web Dynpro som en standard-

teknologi för att utveckla webbaserade gränssnitt till applikationer.  

Web Dynpro applikationer använder ett designmönster som kallas Model, 

View, Controller (MVC). Med MVC skapas en tydlig separation mellan an-

vändargränssnittet, datat från datakällan och affärslogiken (Yanay, 2008, 

pp.3-4).   

Du kan programmera med både ABAP och Java i Web Dynpro (SAP AG, 

Web Dynpro for Java, 2012). Detta eftersom teknologin erbjuder utveckl-
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ingsmiljöer i antingen ABAP eller Java samt tillhörande applikationsserv-

rar (Yanay, 2008, pp.3-4). När du programmerar med ABAP kallas tek-

nologin Web Dynpro for ABAP (WD4A). Om du programmerar med Java 

så kallas teknologin Web Dynpro for Java (WD4J) (SAP AG, Web Dynpro 

for Java, 2012).  

Själva programmeringsspråket ABAP står för Advanced Business Applicat-

ion Programming och är ett objektorienterat språk som skapats av SAP. 

Programmeringsspråket används för att utveckla applikationer som körs 

i affärssystem från SAP (Yanay, 2008, p.3). 

2.2 Om SAPUI5 

SAPUI5 är en ny teknologi från SAP. Förkortningen på SAPUI5 är SAP 

UI Development Toolkit for HTML5. Det är ett ramverk för att utveckla 

gränssnitt programmerade i HTML5, JavaScript och CSS3 till SAP:s affärs-

system.  

Hyper Text Markup Language version 5 (HTML5) är en ny version av HTML 

och är ett märkningsspråk för att strukturera webbsidor. Skillnaden på 

HTML5 mot tidigare versioner är att märkningsspråket mer stödjer skap-

andet av webbapplikationer. En webbapplikation möjliggör en stor inter-

aktion med användaren till skillnad från en webbsida och är som en ap-

plikation på datorn förutom att de körs på webben (Robson och Freeman, 

2012).  

För att kunna utveckla webbapplikationer behövs förutom HTML5 även 

programmeringsspråket JavaScript. Med JavaScript skapas interaktion 

och dynamik mellan användaren och webbapplikationen (Easttom, 2010). 

Cascading Style Sheets version 3 (CSS3) är en ny version av CSS och stilsät-

ter utseendet på webbapplikationer och webbsidor byggda med HTML. 

Skillnaden på CSS3 mot tidigare versioner är bland annat att stilspråket 

stödjer dynamisk stilsättning av webbapplikationer och webbsidor bero-

ende på betraktande enhets förutsättningar (Gasston, 2011).  

För att kunna skapa interaktiva och dynamiska webbapplikationer så 

krävs det således att man utvecklar med både HTML5, CSS3 och Java-

Script tillsammans, vilket är det som görs i SAPUI5 för att skapa webbap-

plikationer.  
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Ramverket SAPUI5 bygger på de befintliga öppen källkods ramverken 

jQuery, LESS, data.js och d3.js (SAP AG, Get to Know the UI, 2012). I figur 

1 så visas detta grafiskt med hjälp av olika lager. Ett lager används för att 

gruppera komponenter på samma bestämmandenivå (Hanmer, 2013). 

SAPUI5 tar alltså hand om komplexiteten i att samordna funktional-

iteterna i det underliggande lagret.   

 
                                                                                   Figur 1: Lager SAPUI5 

 

Nedan beskriver jag de fyra ramverk som SAPUI5 baseras på: 

 jQuery är ett ramverk som bygger på JavaScript. Ramverket han-

terar komplexiteten i manipuleringen av HTML-dokument, ani-

meringar, händelsehantering och Ajax ska kunna fungera på flera 

olika webbläsare (The jQuery foundation, 2013). 

 LESS är ett ramverk som gör att du kan få dynamiskt beteende i 

webbapplikationen genom att förlänga CSS med mixins, variabler, 

funktioner och operationer (Sellier, 2013). 

 data.js är ett ramverk som bygger på JavaScript. Ramverket möj-

liggör för utvecklare att bygga applikationer som använder da-

takällor genom att erbjuda datahanterings-protokoll såsom OData 

och JSON (Microsoft, 2013). 

 d3.js är ett ramverk som bygger på JavaScript och används för att 

anpassa dokument som innehåller data. Ramverket innehåller fär-

diga gränssnittskontroller samt ett smidigt sätt att manipulera 

data och komponenterna i dokument (Bostock, 2012). 

Gränssnitt byggda i SAPUI5 kan användas på både mobila och stationära 

enheter.  
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I SAPUI5 finns stöd för en blandning av designmönstren Model, View, Pre-

senter (MVP) och MVC (SAP AG, Get to Know the UI, 2012). Eftersom 

SAPUI5 följer det kombinerade designmönstret kan en klar separation 

mellan interaktion, struktur och layout uppfyllas. Alltså att presentat-

ionslogiken är separerad från affärslogiken (SAP AG, Web Dynpro for 

Java, 2012).  

SAPUI5 har många färdiga gränssnittskontroller både för mobila och stat-

ionära enheter i sitt bibliotek. Dessa komponenter kan utvecklaren bygga 

ut med ny funktionalitet eller till och med utveckla egna komponenter 

(SAP AG, UI Development, 2013). Utvecklare av SAPUI5 applikationer 

får stöd med utvecklingen av verktyget SAPUI5 Development Tools från 

SAP. Detta verktyg integreras med utvecklingsmiljön Eclipse (SAP AG, 

Developer Guide, 2013). 

2.2.1 Arkitektur 

Arkitekturellt sett är SAPUI5 byggt som ett topplager, se figur 1. Under 

SAPUI5 lagret finns ett gemensamt lager där jQuery, LESS, data.js och 

d3.js ramverken finns. I SAPUI5-lagret så har SAP anpassat komponenter 

och funktionalitet i det undre lagret till det utseende och funktionalitet 

som förväntas av en affärsapplikation. Därmed har SAP underlättat för 

utvecklaren att färdiga gränssnittskontroller och funktionalitet finns i 

SAPUI5-ramverket direkt som sedan kan användas i webbapplikationen. 

En utvecklare skulle istället för att använda SAPUI5 kunna använda 

jQuery, LESS, data.js och d3.js direkt. Dock så måste utvecklaren då 

skriva massa extra kod till sin webbapplikation för att komma i närheten 

av det som redan är inbyggt i SAPUI5.  

Med SAPUI5 så finns det en möjlighet att bygga ut SAPUI5 lagret eller 

lägga till egna dellager bredvid SAPUI5. Det går att utöka SAPUI5 lagret 

genom att skapa subklasser av redan befintliga gränssnittskontroller för 

att lägga till funktionalitet som behövs. Det fungerar även att lägga in ett 

dellager bredvid SAPUI5 genom att importera andra ramverk till webb-

applikationen.  

Det finns i SAPUI5 ett bibliotek som är anpassat för stationära enheter 

och ett för mobila enheter. Det mobila biblioteket krävs för att kunna 

skapa rätt känsla för användaren i gränssnittskontrollerna på den mobila 

enheten.  
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Webbapplikationer som byggs i SAPUI5 följer Rich Internet Architecture 

(RIA) (SAPCommunities, 2012) (SAP AG, Get to Know the UI, 2012). Med 

RIA kan webbapplikationer skapas med bara några rader kod samt få lik-

nande funktionalitet som ett riktigt datorprogram som installerats på en 

dator (Wikipedia, Rich Internet Architecture, 2013) (SAPCommunities, 

2012) (SAP AG, Get to Know the UI, 2012). 

Om MVC 

Vid utveckling i SAPUI5 kan utvecklaren tillämpa en kombination av de-

signmönstren MVP och MVC (SAP AG, Introduction to Data Binding, 

2013). Jag börjar med att förklara MVC och MVP var för sig för att därefter 

förklara hur dessa skiljer sig åt. Efter det så förklarar jag hur man i 

SAPUI5 valt att tillämpa dessa designmönster. 

 

 

                               Figur 2. MVC designmönster

     

MVC bygger på tre komponenter som kallas Model, View och Controller 

och visas i figur 2. Model används främst för att hantera datat i en appli-

kation. View kan ses som det data som Model innehåller vilket använda-

ren ser på skärmen. View håller ett öga på om Model förändras för att 

kunna visa användaren aktuell information. Det är View som användare 

till applikationen interagerar med.  

Om en användare vill förändra datat i applikationen meddelar View en 

annan komponent som kallas Controller som gör själva uppdateringen 

av Model. Controllers är det som håller ihop och sköter koordinationen 

mellan Model och View.  
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På grund av att en uppdelning av ansvaret görs i applikationen så blir det 

enklare att förvalta applikationen. Detta eftersom om en förändring be-

höver göras i gränssnittet så förändras endast View. Om en förändring är 

datarelaterat så behöver bara Controller och Model förändras (Osman, 

2012). 

Om MVP 

MVP bygger på tre komponenter som kallas Model, View och Presenter 

och visas i figur 3. 

 
                          Figur 3. MVP designmönster 
 

MVP bygger på MVC men fokuserar mer på att förbättra logiken som 

används i Presenter. Skillnaden mellan designmönstren är att Presenter i 

MVP innehåller själva affärslogiken för View. I MVC så ligger affärslogi-

ken för View i just View. I MVP så kommunicerar således inte View och 

Model med varandra direkt som i MVC fallet utan kommunikationen 

sker via Presenter.  

I MVP görs övervakningen av Model av Presenter. När Model förändras 

så är det också Presenter som förändrar i View. I MVC är det View som 

håller ett öga på Model och meddelar Controller om Model behöver för-

ändras.  

När användaren använder applikationen så är det Presenter som ligger 

bakom allt arbete med de begäran som användaren gör och även det svar 

användaren ska få. Presenter hämtar således data och gör förändringar 

på den för att sedan bestämma hur datat ska se ut i View. Ibland har också 

Presenter en roll att kommunicera med ett tjänstelager. Denna kommuni-

kation medför att data i Model kan sparas. Det finns inget koncept i MVP 
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om att ha direkt databindning utan det måste utvecklas extra (Osman, 

2012).  

Man använder databindning om man har två datakällor som man vill 

hålla synkroniserade. Om två datakällor är ihopkopplade med databind-

ning så medför en förändring i den ena datakällan att den andra datakäl-

lan också får veta om denna förändring. Man använder databindning i ett 

gränssnitt för att binda gränssnittskontroller till datakällan. Utvecklaren 

av applikationen vill då att gränssnittskontrollen ska uppdateras automa-

tiskt om datakällans data förändras.  

Databindning kan även vara att användaren till en applikation gör något 

i en gränssnittskontroll som skapar ett behov av mer data eller att för-

ändra datat. Via gränssnittskontrollen kan då användaren förändra data-

källans innehåll. Om dessa två olika sätt att göra databindning kombine-

ras kallas det tvåvägs databindning. Annars kallas det envägs databind-

ning. Databindning är skapat för att lösa behovet av att ha separerade 

ansvar (Fowler, 2006) (Schubert, 2013).  

Genom att använda MVP istället för MVC så kan applikationen testas lät-

tare. Det blir också en mer tydligare separation mellan Model och View. 

Brister finns i MVP och det är framförallt avsaknaden av stöd för direkt 

bindning av data kan medföra att detta måste utvecklas extra. Alltså att 

man behöver utveckla ett gränssnitt i varje View så att just Presenter kan 

interagera med den.  

Det är inte en så stor skillnad i det stora hela mellan MVC och MVP. De 

flesta skillnader handlar mest om semantik och designmönstrens fördelar 

är för det mesta det samma mellan designmönstren (Osman, 2012). 
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Om designmönstret i SAPUI5 (MVC + MVP) 

I SAPUI5 finns stöd för att använda en kombination av MVP och MVC 

och visas i figur 4 (SAP AG, The Model View Controller, 2013). 

 
                                                        Figur 4. MVC + MVP i SAPUI5 

I SAPUI5:s tillämpning av MVP och MVC så är direkt databindning in-

byggt i ramverket genom att Controller vet hur den ska ansluta till View 

för att koppla ihop den med Model.  

I SAPUI5 erbjuds några olika programmeringsspråk att utveckla View i. 

Utvecklaren kan välja mellan att skriva View i JavaScript, XML eller 

JSON. Vilket språk utvecklaren väljer är en fråga om vad View ska an-

vändas till och personliga preferenser (Schubert, 2013).  

I SAPUI5 binds Model till gränssnittskontrollerna genom databindning. 

View-komponenten är gränssnittet mot användaren och som presenterar 

data i dess gränssnittskontroller. Den datan är separerad från datan i Mo-

del. Sedan separeras affärslogiken som ligger i Controller från Model och 

View. Denna separation görs genom att använda designmönstret MVC. 

En applikation som skapas i SAPUI5 kan ha många möjliga datakällor 

som t.ex. XML, ATOM, OData eller JSON. SAPUI5 är skapat för att en 

databindning som utvecklaren definierar och implementerar i en gräns-

snittskontroll ska vara fristående från själva datakällan som databind-

ningen görs till genom Model.  

När applikationen används av användaren skapas en bindingsinstans 

mellan datakällan (Model) och gränssnittskontrollen i View. I själva bind-

ningsinstansen finns en funktionalitet som kallas event. Ett event är en 

händelse som kan upptäckas av ett datorprogram (Wikipedia, Event, 
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2013). Detta event skapas när datat i datakällan förändras. En gränssnitt-

skontroll som kopplar till denna datakälla kan ha en funktionalitet för att 

upptäcka dessa event och sedan reagera på det förändrade datat i da-

takällan. Reaktionen kan bestå av att gränssnittskontrollen uppdaterar 

sitt innehåll (SAP AG, Deployment Scenarios, 2013).  

Genom denna möjlighet att göra databindningar så kan utvecklaren de-

klarativt bygga upp relationer mellan gränssnittskontroller och Model. 

Det som sker då är att gränssnittskontrollerna är redo att reagera på an-

vändarens olika interaktioner med applikationen. Gränssnittskontrollen 

i View gör då att View anropar exponerade metoder i Controller vilka 

sköter själva kontakten med Model och datakällan. Datakällan kan sedan 

uppdateras eller så kan data hämtas av Controller vilket i sin tur gör att 

Controller kan uppdatera gränssnittskontrollen. Detta görs mest i 

SAPUI5 applikationer som har mer komplexa synkroniseringsbehov mel-

lan View och Model. För det mesta så sköter View denna typ av kontakt 

mellan gränssnittskontrollen och Model (Fowler, 2006) (Schubert, 2013).  

2.2.2 Produkt road map 

En produkt road map är en framtidsplan som leverantören har med en viss 

produkt eller teknologi. En produkt road map visar på de korta och lång-

siktiga målen som en leverantör har med en produkts eller teknologis 

funktionaliteter. Kunder till produkten kan då lättare matcha sina kort-

siktiga och långsiktiga teknologimål med produktens mål.  

Nedan går jag igenom SAP:s produkt road map för SAPUI5 (SAP AG, 

Road Map, 2013, p. 4). 

SAP:s kortsiktiga mål för SAPUI5  

Inom de närmaste 12-18 månaderna planerar SAP att stödja följsam de-

sign ännu bättre. Följsam design ska då kunna möjliggöra att olika anpas-

sade bibliotek används på stationära och mobila enheter med en gemen-

sam kodbas. I dagsläget byggs webbapplikationer för stationära och mo-

bila enheter var för sig i olika bibliotek.  

SAP planerar att göra det lätt för affärsexperter och inte bara utvecklare 

att skapa webbapplikationsprototyper. Detta ska kunna ske med hjälp av 

ett designverktyg som SAP kallar App Designer och som är ett 

WYSIWYG verktyg (SAP AG, Road Map, 2013, p. 18). WYSIWYG står för 

What You See Is What You Get och menas med att du jobbar med webbap-

plikationen med text och grafik direkt på skärmen. Du använder således 
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inte programmering utan manipulerar layouten direkt. Ett exempel på en 

WYSIWYG applikation är en ordbehandlare såsom Word (Wikipedia, 

WYSIWYG, 2013).  

SAP planerar att förbättra utvecklarens produktivitet ytterligare vid ut-

veckling i SAPUI5. Även SAPUI5:s komponenter och funktionalitet kom-

mer att förbättras.  

Ett stilsättningsverktyg som kallas Theme Designer kommer att utveck-

las. Med Theme Designer ska man enkelt kunna ändra och anpassa utse-

endet på SAPUI5-webbapplikationer.  

SAP:s långsiktiga mål för SAPUI5 

SAP:s framtidsplan för SAPUI5 är att hela tiden arbeta för att göra 

SAPUI5 ännu bättre genom fler förbättringar i SAPUI5 komponenter och 

funktionalitet.  

SAP kommer även att fortsätta förbättra utvecklarens effektivitet i ut-

vecklingen med SAPUI5. Alltså att implementationstiderna för SAPUI5-

webbapplikationer ska kunna bli kortare och kortare.  

SAP är även intresserade av att göra det möjligt att utveckla SAPUI5-

webbapplikationer som är synkrona/stateful transaktionsapplikationer. I 

dagsläget är SAPUI5-webbapplikationer enbart asynkrona/stateless.  

(SAP AG, Road Map, 2013, pp. 18-19). 

2.2.3 Arbetssätt 

SAP rekommenderar att kombinera SAPUI5 med SAP Fiori och SAP 

Gateway. Detta för att underlätta utveckling och dataåtkomst av gräns-

snitt. Nedan går jag igenom SAP Fiori och SAP Gateway.  

SAP Fiori 

SAP Fiori är en ny komplett serie med färdiga gränssnitt byggda i SAPUI5 

från SAP för vanliga affärsändamål såsom godkänna reseräkningar och 

informationssökningar. Serien innehåller dessa färdiga arbetsredskap för 

användare och där utvecklare kan vidareutveckla gränssnitten vid behov.  

SAP:s mål är att kunna erbjuda SAP Fiori färdiga gränssnitt för alla van-

liga affärsändamål. Gränssnittens fördel är att de är skapade för att an-

vändas oberoende av enhet samt vara intuitiva och enkla (SAP AG, SAP 

Fiori, 2013).   
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SAP Gateway 

Vid utveckling av gränssnitt med SAPUI5 så behövs det oftast tillgång till 

datat i ett affärssystem från SAP. För att lösa detta rekommenderar SAP 

att använda en ny produkt som heter SAP Gateway. Med SAP Gateway 

blir det möjligt att exponera datat i form av tjänster som kan anropas obe-

roende av var gränssnittet är driftsatt (SAP AG, SAP NetWeaver 

Gateway, 2013).  

Kommunikationen mellan gränssnittet och SAP Gateway sker med 

OData som är ett webbprotokoll för datahantering med olika datakällor 

(SAP AG, SAP NetWeaver Gateway and OData, 2013).  

2.2.4 Driftsättning SAPUI5-gränssnitt 

När ett gränssnitt utvecklats i SAPUI5 kan den driftsättas på många olika 

applikationsservrar (SAP AG, Deployment Scenarios, 2013). En applikat-

ionsserver är en server som är byggd för att kunna exekvera olika script 

för att stödja dess driftsatta applikationer (Wikipedia, Application server, 

2013). 

Enligt SAP kan man bland annat driftsätta SAPUI5 gränssnitt på SAP 

HANA Cloud vilket är en molntjänst som innehåller en applikationsser-

ver från SAP (SAP AG, SAP HANA Cloud Platform, 2013).  

 

2.3 Om Scrum 

Scrum är en systemutvecklingsmetod med ett ramverk för att hantera pro-

jekt som inriktas på att bygga system och produkter (Foegen Timo, 2010). 

I Scrum tillämpas en process som är både iterativ och inkrementell.  

Alla iterationer i Scrum-processen börjar med att projektmedlemmarna 

går igenom vad som behöver göras för att uppfylla kundens krav. De väl-

jer sedan ut delar som de tror kan utvecklas till ett inkrement med körbar 

funktionalitet innan slutet av iterationen. Under iterationen måste pro-

jektmedlemmarna göra sitt allra yttersta för att den iterationens funktion-

alitet blir klart. I slutet av iterationen så presenterar projektmedlemmarna 

den framtagna funktionaliteten i inkrementet för projektets intressenter.  

Rollerna som ingår i Scrum är: produktägare, teamet och ScrumMaster. Pro-

duktägaren är en projektmedlem som ansvarar för finansieringen till pro-

jektet och att kundens krav prioriteras i rätt ordning på Product Backlog. 
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En Product Backlog är en lista med kundens krav. Teamet är de projekt-

medlemmar som ansvarar för att utveckla funktionalitet i projektets olika 

iterationer. ScrumMastern är en projektmedlem som är ansvarig för själva 

Scrum-processen (Schwaber och Sutherland, 2010). 

2.4 Om vetenskapliga metoder 

Vetenskapliga metoder har präglat naturvetenskapen sedan 1700-talet och 

används inom vetenskapen för systematisering, kartläggning och in-

hämtning av kunskap. Vetenskapliga metoder behövs för att frågeställ-

ningar som undersöks kan anses vetenskapligt accepterade och verifie-

rade (Wikipedia, Vetenskaplig metod, 2013) (Wikipedia, Scientific 

method, 2013).  

2.4.1 Kvantitativa & kvalitativa metoder 

Man skiljer på kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga metoder. I kvan-

titativa metoder görs en studie på högt strukturerad data vilket är data 

som kan anges i siffror t.ex. att mäta svar från slutna svarsalternativ på 

en enkätundersökning. Poängen är att få fram statistik som kan mäta en 

objektiv verklighet.  

I de kvalitativa metoderna analyseras istället lågt strukturerad data från 

t.ex. enkäter, gruppdiskussioner eller djupintervjuer där respondenterna 

får svara med öppna svar på frågorna. Kvantitativa metoder har sin 

styrka i att gå på djupet istället för på bredden som är fallet i kvantitativa 

metoder. Poängen är att skapa fördjupad förståelse i ett visst ämne (Wiki-

pedia, Vetenskaplig metod, 2013) (Wikipedia, Kvalitativ forskning, 2013). 

2.4.2 Strukturerad och semistrukturerad intervju 

För att utföra intervjuer finns två olika vetenskapliga metoder; strukture-

rad eller semistrukturerad intervju. En strukturerad intervju är en kvantita-

tiv metod där intervjuaren ställer frågor från ett frågeformulär som re-

spondenten svarar på i ordningsföljd utan att avvika från och där svaren 

har slutna alternativ. Denna typ av intervjumetod används mest i under-

sökningar för insamling av en stor mängd data där sedan en tillämpning 

av statistiska metoder görs för att analysera datat (Wikipedia, Structured 

interview, 2013). 

Semistrukturerad intervju är en kvalitativ metod där intervjuaren genom-

för öppna intervjuer där det är tillåtet att gå utanför ett frågeformulär 

för att förtydliga visa frågor samt att ställa nya frågor för att få mer in-

formation (Barriball och Alison, 1994, p.330).  
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3 Metod / Modell 
I detta kapitel redogör och argumenterar jag för de metoder jag använt i 

mitt examensarbete.  

3.1 Övergripande metod  

Förstudien ansåg jag var viktig att börja med i ett tidigt skede. Detta för 

att jag upplevt vid tidigare erfarenheter att sätta sig in i nya teknologier 

på djupet kan ta mycket lång tid. Jag började med förstudien oktober 2012 

och den avslutades i början på mars 2013, alltså ca 5 månader. Jag har 

sammanfattat de sprintavslutsmöten som jag och beställaren hade under 

förstudien i bilaga C.  

Som övergripande metod genom examensarbetet använde jag det itera-

tiva konceptet och aktivitetsuppdelningen som finns i Scrum (Kapitel 2 – 

Om Scrum). Jag valde Scrum för att jag var intresserad av att se om Scrum 

även skulle kunna fungera fast slutmålet var att uppfylla projektmål till 

examensarbetet och inte bara ta fram en färdig mjukvaruprodukt.  

Den aktivitetsuppdelning jag valt att göra i Scrum-iterationerna har jag 

specificerat i bilaga D. Utifrån att jag valt Scrum och det iterativa synsättet 

satte jag en iterations längd som varierade mellan 12-64 dagar i förstu-

dien. I utförandefasen efter förstudien var iterationerna generellt en 

vecka. Längden blev kortare under utförandefasen för att jag snabbare 

skulle kunna få feedback från beställaren. Iterationerna avslutades med 

ett möte med beställaren där vi diskuterade det som jag undersökt sedan 

senaste iterationen.  

Under förstudien så diskuterade jag och beställaren projektdefinitionen 

med medföljande projektmål under sprintavslutsmötena. Under utföran-

defasen presenterade jag lösningar på de tekniska projektmålen med kör-

bara webbapplikationer för beställaren och vi diskuterades även mina ut-

fall från de affärsmässiga projektmålen.  

Längden på iterationerna berodde mycket på vad jag behövde undersöka 

mellan varje iteration. Vi bokade nästa iterations sprintmöte vid varje 

sprintavslutsmöte. Jag och beställaren lade ner mycket tid under förstu-

dien på att utforma kvalitativa mål som skulle lösa ett verkligt affärspro-

blem.  
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3.2 Metoder för projektmålen 

Nedan presenteras de fem projektmål som jag och min beställare har 

kommit överens om att jag genom mitt examensarbete ska uppfylla. Till 

varje projektmål så beskriver jag även vilken metod som använts för att 

uppfylla projektmålet. 

Projektmål 1: Undersöka om en och samma SAPUI5-webbapplikation kan an-

vändas oberoende av vilken enhet som använder webbapplikationen. 

För att uppfylla projektmål P1 byggs en webbapplikation som kan anpas-

sas beroende på den skärmstorlek som betraktar den.  

Projektmål 2: Undersöka om en webbapplikation utvecklad med SAPUI5 kan 

användas oberoende var användaren är och där webbapplikationen kan komma 

åt data ur ett affärssystem från SAP. Dessutom om SAPUI5-webbapplikationen 

kan byggas ut med andra ramverk. 

För att uppfylla projektmål P2 byggs en webbapplikation som driftsätts 

på en molntjänst. Detta för att webbapplikationen ska kunna nås obero-

ende av var användaren befinner sig rent fysiskt. För att kunna komma 

åt data ur ett SAP-affärssystem kommer lösningar undersökas som kan 

skapa tjänster vilket möjliggör att datat kan kommas åt oberoende av var 

webbapplikationen driftas. 

Projektmål 3: Undersöka om en SAPUI5-webbapplikation kan användas på 

mobila enheter och där komma åt interna funktioner såsom kamera och lagring. 

För att uppfylla projektmål P3 utvecklas en webbapplikation som utökar 

SAPUI5 funktionalitet genom att infoga ett ramverk som möjliggör åt-

komst av en mobil enhets interna funktionalitet, som för enbart en webb-

applikation inte kan användas. Denna webbapplikation ska kunna ta fo-

tografier och presentera dessa i webbapplikationen för att påvisa att det 

fungerar att använda en mobil enhets interna funktioner. 

Projektmål 4: Göra en utvärdering av SAPUI5 avseende affärsnyttan, arbets-

sätt och arkitektur för att undersöka om det är ett hållbart alternativ till befintliga 

teknologier. 

Metod: För att uppfylla projektmål P4 utförs en teoretisk studie på 

SAPUI5:s arbetssätt och arkitektur. Utifrån dessa och projektmål P1 till 

P3 görs en utvärdering i diskussionskapitlet av de affärsnyttor SAPUI5 

skapar. Med utgångspunkt i affärsnyttorna görs sedan en slutsats om 

SAPUI5 är ett hållbart alternativ till befintliga teknologier. 
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Projektmål 5: En jämförelse mellan SAPUI5 och befintliga teknologier, mest 

inriktat mot Web Dynpro for Java (WD4J) men även mot Web Dynpro for ABAP 

(WD4A). 

För att uppfylla projektmål P5 görs en intervju med programmerare inom 

WD4J och WD4A för att få svar de teknologiernas kapaciteter. En jämfö-

relse görs sedan mellan dessa kapaciteter och examensarbetets teoretiska 

och praktiska studie av SAPUI5. Utifrån jämförelsen så diskuteras sedan 

resultatet i diskussionskapitlet.  

En kvalitativ semistrukturerad intervjumetod väljs för intervjuerna (Ka-

pitel 2 – Vetenskapliga metoder). Denna metod passar till att få djup in-

formation om de olika äldre teknologierna. Därmed fås möjlighet att få 

ett djupt kunskapsunderlag på de äldre teknologierna från intervjuerna 

avseende denna komplexa frågeställning. Den andra metoden kvantitativ 

strukturerad metod uppfyller inte detta behov utan skulle snarare ge ett 

brett kunskapsunderlag vilket inte skulle kunna användas för att få en 

jämförelse på djup nivå mellan de olika teknologierna. Detta därför att 

slutna svarsalternativ på intervjuerna och att jag inte kan ställa följdfrågor 

motverkar syftet att få djup kunskap i de äldre teknologierna. 

Frågeformuläret till intervjuerna utformas efter den teoretiska studie som 

jag gjort samt i diskussion med beställaren. Frågorna tas fram efter det 

som är intressant att jämföra mellan de olika teknologierna efter exa-

mensarbetes övergripande syfte.  

Det resultat som intervjuerna ger kan sedan användas för att göra en ana-

lys mellan SAPUI5 teoretiska och praktiska studie med WD4J och WD4A. 

Intervjuerna kommer att spelas in på kassettband och i digitalt format. 

Detta möjliggör att validiteten på intervjuerna ökar därför att svaren på 

de ställda frågorna på intervjuerna kommer att kunna undersökas i efter-

hand och inget kommer att behöva missas eller bli fel så som i fallet om 

endast anteckningar skulle göras.  

Frågeställningarna kommer att skickas till respondenterna innan inter-

vjun. Detta möjliggör för respondenterna att förbereda sig innan inter-

vjun. Detta kan i sin tur öka kvaliteten på de svar som fås på frågeställ-

ningarna. 
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4 Konstruktion  

4.1 Följsam design 

För att angripa och uppfylla projektmål P1 så bestämde jag mig för att 

utveckla en webbapplikation med SAPUI5 där utseendet skulle kunna 

anpassas på den skärmstorlek som använder den. För att kunna få den 

funktionaliteten så undersökte jag en metod som kallas följsam design 

(eng. Responsive Web Design). Genom att tillämpa följsam design i en 

webbapplikation så kan dess innehåll anpassas beroende på den skärm-

bredd som användarens webbläsare har (Marcotte, 2011).  

Design 

När jag nedan skriver om skärmstorlek menar jag webbläsarfönstrets 

bredd. 

Jag tänkte att webbapplikationen skulle innehålla text, bild och meny för 

att se hur dessa kan anpassas med hjälp av SAPUI5 till olika skärmstorle-

kar. I figur 5 visas hur jag designat samt hur det är tänkt att webbappli-

kationen ska se ut på en större skärm.  

  
                                                                              Figur 5: Design större skärm 

Utdragen 

meny 

Text 

Bild 
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Jag tänkta att för mindre skärmar ersätta den utdragna menyn med en 

meny-knapp. Detta eftersom den utdragna menyn inte skulle få plats på 

de skärmarna utan att lägga till scrollbars. När användaren trycker på 

knappen så ska en meny-lista vecklas ut.  

Jag designade även webbapplikationen så att om skärmstorleken minskas 

så minskas även texten och radbrytningspunkterna på den så att hela tex-

ten får plats på bredden på skärmen. Även bilden som visas ska anpassas 

till storleken på skärmen.  

Nedan visar jag designen på hur webbapplikationen är tänkt att se ut på 

en mindre skärm. Då ska webbapplikationen anpassa sitt innehåll så det 

får plats på den aktuella skärmen utan att lägga till scrollbars, se figur 6. 

Om jag inte skulle designa webbapplikationen på det sättet så skulle det 

med samma skärmbredd som i figur 6, se ut som i figur 7.   

  
           Figur 6: Design mindre skärm  

                         – utan scroll-bars 

            Figur 7: Design mindre skärm 

                         – med scroll-bars 

För att webbapplikationen skulle få ett konkret innehåll så tänkte jag att 

det kunde vara kul att ha ett djur-tema. Jag valde ut några olika djur och 

tog en del texter och bilder från Wikipedia för att använda som innehåll. 

Utveckling 

Jag beskriver nedan på en övergripande nivå hur jag gjort själva utveckl-

ingen av webbapplikationen. För den intresserade finns själva källkoden 

och en körbar version av SAPUI5-webbapplikationen hänvisad till i käll-

förteckningen (Apelqvist, 2013a; b).  

Först behövde jag installera SAPUI5-plugin för Eclipse utvecklingsmiljö 

för att kunna utveckla i SAPUI5. Sedan skapade jag ett nytt SAPUI5-

projekt i Eclipse. Eclipse skapar då en html-, View- och Controller-fil samt 

laddar in hela SAPUI5-ramverket i projektet. I html-filen så angav jag en 

Scrollbars 

Meny-knapp 
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bootstrap (Figur 8) vilket används för att ladda in SAPUI5-funktionalitet i 

webbapplikationen när den körs. I bootstrapen anges även vilka typ av 

konfigurering av SAPUI5-ramverket man som utvecklare vill ha i gräns-

snittet (SAP AG, Configuration of the UI5 Runtime, 2013). 

 
                                                            Figur 8: Bootstrap 

Jag deklarerade sedan själva bindningen (Figur 9) från html-filen till den 

automatiskt skapade View-filen.  

 
                                                                       Figur 9: Koppling till View 

I View-filen finns en metod som anropas vid dess instansiering (Figur 10). 

Det är där jag definierar alla SAPUI5-gränssnittskontroller såsom knap-

par, länkar, textvyer, bilder osv. Där beskriver jag även flödeslogiken för 

gränssnittskontrollerna och eventuellt de Model-komponenter för data-

bindning jag vill använda. För enkelhetens skull använde jag färdiga data 

direkt i View istället för att använda en extern datakälla kopplad till en 

Model.  

 

                  Figur 10: Kodbehållaren i View-filen  

Gränssnittskontrollerna från View-filen placerade jag i html-filen genom 

att ange en div-tagg som har id-attributet ”content” (Figur 11). 

 
       Figur 11: Tagg i html-filen 

Jag skapade även en egen CSS-fil i Eclipse-projektet och gjorde en hänvis-

ning till den i head-taggen i html-filen (Figur 12). 

 
 Figur 12: Inladdning av CSS-filen från html-filen 
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Eftersom SAPUI5 tillämpar CSS3 så kan jag använda media queries. Det är 

en komponent som du kodar i en CSS-fil som möjliggör anpassning av en 

webbapplikations innehåll beroende på webbläsarens höjd och bredd. 

Det medför att det går att skapa webbsidor som ser olika ut i mobila och 

stationära enheters webbläsare (McFarland, 2012).  

Om webbläsaren är maximalt 768 pixlar bred så körs den media queries 

kod i CSS-filen som finns mellan måsvingarna i figur 13. Det koden gör 

är att vid denna skärmstorlek får inte den utdragna menyn plats på skär-

men utan att addera scrollbars så jag gömmer den och meny-knappen vi-

sas istället. 

 
                                     Figur 13: Media queries 

En mycket viktig tagg för att jag skulle få följsam design att fungera är 

även att jag behövde addera denna tagg i head-taggen i html-filen (Figur 

14). 

 
                                                                                              Figur 14: Meta-tagg 

Meta-taggen i figur 14 gör så att webbläsaren skalar webbapplikationen 

efter dess skärmbredd. Om man inte har meta-taggen så ser webbappli-

kationen utzoomad ut i enheter med mindre skärmbredd.  

Implementation 

När utvecklingen av gränssnittet var klart behövde jag slutföra kon-

struktionen genom att driftsätta den på en applikationsserver. Jag an-

vände molntjänst-servern från SAP som heter SAP HANA Cloud. Vid in-

stallationen av SAPUI5-pluginen i Eclipse så definierade jag denna moln-

tjänst-server så det enda jag behövde göra var att driftsätta webbappli-

kationen från Eclipse-projektet till servern.  
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Driftsättningen gick till så att jag från själva Eclipse-projektet valde att 

göra en profilering på mitt konto till SAP HANA Cloud. När driftsätt-

ningen var klar kunde jag sedan administrera webbapplikationen genom 

en administrations webbsida från SAP där jag kunde logga in till min SAP 

HANA Cloud server.   

4.2 Intervju 

Inför projektmålet P5 behövde jag på den begränsade tiden få djup kun-

skap om WD4A och WD4J. Jag hade av tidsbrist inte själv möjlighet att 

djupdyka i den mängd som det skulle behövas i dessa teknologier. Jag 

tog upp detta med min beställare och då föreslog han att jag kunde göra 

intervjuer med seniora WD4A- och WD4J-utvecklare. Detta tyckte jag var 

en mycket bra idéer och det skulle medföra att dessa utvecklare skulle 

kunna ge ett djupt kunskapsunderlag över dessa teknologiers kapa-

citeter.  

För att uppfylla projektmål P5 så skulle jag sedan kunna göra en jämfö-

relse mellan intervjuunderlaget och min teoretiska och praktiska studie 

av SAPUI5:s kapaciteter. Beställaren föreslog några relevanta utvecklare 

på Claremont som intervjuobjekt. Jag tog kontakt med dessa och bokade 

in en intervju.  

Jag tog fram ett frågeformulär med frågor som var relevanta för jämfö-

relse mellan teknologierna. Jag försökte utforma frågorna så att du skulle 

täcka ett så stort område som möjligt, från affärsmässiga till tekniska frå-

gor. Utgångspunkten jag haft i utformningen av frågor var att beställaren, 

genom projektmål P5, ville veta på djupet vad som skiljer SAPUI5 från 

WD4A och WD4J.  

Innan intervjun med utvecklarna så stämde jag av frågornas relevans i 

frågeformuläret och om något saknades med beställaren. Frågeformulä-

ret återfinns i bilaga E.   
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5 Resultat 

5.1 Följsam design webbapplikation 

Webbapplikationen som skapats visas i figur 15-16 hur den ser ut på en 

stationär enhet med två olika skärmstorlekar. I figur 16 så har den ut-

dragna menyn som finns i figur 15 försvunnit. Den har ersatts av knappen 

Menu som vid ett tryck fäller ut den försvunna menyn som en lista. Tex-

ten och bilden som visas i figur 15 har i figur 16 anpassats efter den nya 

skärmbredden. I figur 16 gör användaren vid steg 1 ett tryck på Menu-

knappen. I steg 2 så väljs alternativet Tigers och i steg 3 visas informat-

ionen om Tigers.  

 
                                                                      Figur 15: Stationär enhet stor skärm 

   
Steg 1 Steg 2 Steg 3 

                                                                     Figur 16: Stationär enhet liten skärm 
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I figur 17 så visas hur webbapplikationen ser ut på en mobil enhet. På de 

mobila enheterna är skärmbredden oftast liten så Menu-knappen visas 

istället för den utdragna menyn som finns i figur 15. I Steg 1 så trycker 

användaren på Menu-knappen. I steg 2 så väljs alternativet Giraffes. I steg 

3 visas informationen om Giraffes.  

   
              Steg 1              Steg 2               Steg 3 

                                                                                Figur 17: Mobil enhets skärm  

Resultaten ovan visar att webbapplikationen som jag skapat kan anpassa 

sig till de olika användarnas skärmstorlekar.  

5.2 Flight-webbapplikation 

För att uppfylla projektmål P2 så byggde jag en webbapplikation som 

driftsattes på en molntjänst-server. Detta för att webbapplikationen ska 

kunna nås oberoende av var användaren befinner sig rent fysiskt.  

För att kunna uppfylla projektmål P2:s delmål med att komma åt data ur 

ett SAP-affärssystem använde jag SAP Gateway. Detta för att SAP 

Gateway gör det möjligt att exponera datat från SAP-affärssystemet i 

form av tjänster som kan anropas oberoende av var webbapplikationen 

driftsätts (SAP AG, SAP NetWeaver Gateway, 2013).  

För att uppfylla P2 helt så kombinerade jag även flight-webbapplikat-

ionen med det externa ramverket Google maps.  
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Jag valde Amazon Web Services som molntjänst-server som en server ef-

tersom leverantören dominerar infrastruktur som molntjänst (IaaS) mark-

naden med en marknadsandel på 35 %. Närmaste konkurrent till Amazon 

är IBM på en marknadsandel på runt 5 % (Synergy Research Group, 

2013).  

Jag hade ett intresse av att testa Amazon Web Service molntjänst för att 

se varför den är så populär och om populariteten är befogad. Att göra en 

analys i denna rapport av Amazon Web Services är dock utanför exa-

mensarbetets omfång. 

Uppsättning flight-webbapplikation 

För att använda Amazon Web Service så behövde jag först skapa ett konto 

där. När detta var gjort behövde jag skapa och konfigurera en molnser-

ver. Jag hittade flera artikelserier som jag följde för att få hjälp med hur 

detta kunde göras (Moy, 2012a; b; c) (Wenninger, 2012) (Fischer, 2012). På 

denna server installerade jag Windows 7, SAP NetWeaver och SAP 

Gateway.  

I SAP Gateway finns det en flight-tjänst som exponerar data via OData-

protokollet. Denna tjänst innehåller demonstrations data om olika flygre-

sor och resenärer. Jag använde den tjänsten samt en artikelserie om hur 

man skapar en flight-webbapplikation som kombinerar SAPUI5, SAP 

Gateways flight-tjänst och Google maps (Femia, 2012a; b; c).  

Funktion flight-webbapplikation 

Flight-webbapplikationen driftsattes på SAP HANA Cloud för att använ-

dare var som helst skulle kunna nå den.  

Flight-webbapplikationen använder den data som exponeras från SAP 

Gateways flight-tjänst. SAPUI5 applikationen presenterar de inbokade 

flygningarna för användaren. Användaren kan klicka på en flygning och 

då visas passagerarna till flygningen i en ny tabell samt att användaren 

får se flygresan på en karta. 
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Utseende 

Webbapplikationen som skapats visas i figur 18-19. I figur 18 så får an-

vändaren upp alla flygavgångar i en tabell och väljer någon av dessa.  

 
                                                 Figur 18: Flight-webbapplikation: Flygavgångar 

I figur 19 har användaren valt en avgång och då visas alla passagerare 

och en Google maps med flygresan uppritad på en karta. 

 
                                         Figur 19: Flight-webbapplikation: Valt en flygavgång 

Resultatet ovan visar att webbapplikationen som jag skapat kan komma 

åt och visa data från SAP:s affärssystem. Den kan även visa information 

från ett externt ramverk som Google maps utan problem. Användare kan 

även nå gränssnittet från en internetuppkopplad webbläsare var de än 

befinner sig. 

5.3 Mobilapplikation 

För att angripa och uppfylla projektmål P2 byggde jag en webbapplikat-

ion som utökar SAPUI5-funktionalitet genom att infoga ett ramverk som 

möjliggör åtkomst av en mobil enhets interna funktioner. Denna mobil-

 

 

 
Flygavgångar 

Karta över 

flygresan 

Passagerare 
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applikation ska kunna ta fotografier och presentera dessa i webbapplikat-

ionen för att visa att det fungerar att använda en mobil enhets interna 

funktionalitet.  

Jag valde att använda PhoneGap för att ramverket möjliggör att man kan 

skapa mobilapplikationer som kan installeras på mobila enheter och 

komma åt dess interna funktioner såsom kamera och lagring (PhoneGap, 

2013b). Jag byggde mobilapplikationen genom att använda de kodexem-

pel som kombinerar själva PhoneGap med en mobil enhets kamera 

(PhoneGap, 2013a). Dessa kodexempel har jag sedan kombinerat med 

egenskriven SAPUI5-kod till en webbapplikation.  

Efter att jag kombinerat dessa två ramverk så använde jag molntjänsten 

PhoneGap Build (PhoneGap, 2013a). Denna molntjänst används för att 

kompilera en webbapplikation till en mobilapplikation till var och en av 

de moderna mobila plattformarna som t.ex. Android och iOS.   

Utseende 

Mobilapplikationen som skapats visas i figur 20 på en Android mobil en-

het. Användaren börjar med att trycka på knappen “Open camera” som 

visas i steg 1. Den mobila enhetens kamera öppnas upp och användaren 

tar en bild av t.ex. en faktura som i steg 2. Mobilapplikationen dyker auto-

matiskt upp igen och den tagna fakturabilden visas, se steg 3.  

 

   

            Steg 1                     Steg 2          Steg 3 

 Figur 20: Mobilapplikation 

 

Open camera 
 

Klick! 

En faktura fotas 

Fakturan 

visas här 

visas 
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Resultatet ovan visar att jag har kunnat skapa en mobilapplikation med 

SAPUI5 som kan komma åt den mobila enhetens funktionalitet såsom ka-

meran.  

5.4 Jämförelser 

Jag utförde en intervju med två utvecklare med expertkompetens inom 

WD4A och WD4J för att få ett kunskapsunderlag på dessa teknologiers 

kapaciteter. En sammanfattning av den utförda intervjun återfinns i bi-

laga F.  

Kunskapsunderlaget används sedan för att jämföra teknologierna med 

min teoretiska och praktiska studie av SAPUI5. Kriterierna till jämförel-

sen kommer bestå av en affärsinriktad respektive teknikinriktad del. 

Dessa kriteriers uppfyllelse mäts genom att använda ett poängsystem 

som visas i figur 21.  

 

 

 

Bra 

Ok 

Brister 

                                             Figur 21: Poängsystem 

5.4.1 Affärsinriktad jämförelse 

I tabell 2 visas den poängsättning som gjort för de affärsmässiga kriteri-

erna. Under tabellen redogörs på varje kriterium varför en teknologi fått 

en viss poäng.  
 

 

Affärsinriktad jämförelse SAPUI5 WD4J WD4A 
1 Användarupplevelse 

   

2 Mobila affärer 
   

3 Kostnader 
   

4 Framtidsutsikter 
   

 

5 Summering 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Tabell 2: Affärinriktad jämförelse  

 

 

 

 

 

 

  



Utvärdering av ny teknologi för 

utveckling av gränssnitt på toppen 

av SAP – Morgan Apelqvist 

5 Resultat 

2013-05-30 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

33 

1 Användarupplevelse 

Detta kriterium mäter vad användaren kan förvänta sig i upplevelsen vid an-

vändning av gränssnitt byggda i teknologin. 

SAPUI5: Stora möjligheter att skapa snygga och intuitiva gränssnitt. En-

kelt att göra förändringar i gränssnittet för att förbättra användarvänlig-

heten och funktionaliteten. 

WD4J & WD4A: Gränssnitten är till viss del begränsade till utseendet. 

Att göra förändringar i gränssnittet för att förbättra användarvänligheten 

kan vara tidskrävande.  

 

2 Mobila affärer 

Detta kriterium mäter hur stora möjligheter företaget som tillämpar teknologin 

har att göra mobila affärer. Med det menas att hur stort stödet är i teknologin för 

att skapa nya affärer genom att använda mobil teknologi.  

SAPUI5: Teknologin har stort stöd för att skapa gränssnitt för mobila en-

heter. För att stödja mobila affärer ytterligare finns färdiga gränssnitts-

kontroller som är anpassade för att visa företagets produkter i en mobil 

enhet. 

WD4J: Finns möjligheter att stödja mobila affärer genom att använda mo-

bil portal plattform till att bygga gränssnitt för mobila enheter. Dock ger 

den endast ett begränsat stöd till mobila enheter.  

WD4A: Begränsade möjligheter att skapa gränssnitt som kan visas på 

mobila enheter.   

 

3 Kostnader 

Detta kriterium mäter kostnadsaspekten för resurstillgång och förvaltning. 

SAPUI5: Det kan vara svårt att få tag i kompetent personal eftersom tek-

nologin är ny. Dock så baseras teknologin på webbteknologi vilket det 

finns många på arbetsmarknaden som har kompetensen inom. Så att lära 

sig teknologin för webbutvecklare borde inte vara ett allt för stort steg. 

Förvaltningskostnaden kan påverkas positivt av att teknologin tillämpar 

Rich Internet Architecture (RIA), där gränssnitt kan byggas med bara 

några rader kod.  Ju mindre kod det är att förvalta desto lättare blir oftast 

felrättningen och kostnader kan hållas nere.  

WD4J: Det finns många Javautvecklare i Sverige som snabbt kan lära sig 

teknologin. Idag är det inte stor tillgång på personal med kompetens 

inom teknologin. Förvaltningskostnaden för enklare gränssnitt kan vara 

låg, det beror på hur avancerat gränssnittet är.  

WD4A: Det finns inte så många ABAP-utvecklare i Sverige som snabbt 

kan lära sig teknologin. Det kan vara svårt att få tag i kompetent personal 
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som kan teknologin. Förvaltningskostnaden för enklare gränssnitt kan 

vara låg, beror på hur avancerat gränssnittet är.  

4 Framtidsutsikter 

Detta kriterium mäter hur framtiden ser ut för teknologin.  

SAPUI5: SAP har stora planer på att teknologin ska vara deras erbju-

dande till kunder för att bygga nästa generations gränssnitt på toppen 

av SAP, vilket de skrivit i sin produkt road map om teknologin.  

WD4J: SAP tycker teknologin WD4J har nått ett moget stadium. Därför 

kommer de att sluta utveckla ny stor funktionalitet till teknologin inom 

ett till två år. De kommer dock satsa som vanligt på buggrättning för 

själva teknologin så supporten från SAP till kunderna kommer att fort-

sätta.  

WD4A: SAP utvecklar fortfarande med WD4A till nya moduler i sina af-

färssystem. Det skulle SAP inte göra om de inte ville satsa på teknologin 

i framtiden.  

 

5 Summering 

Detta är själva summering av poängen från den affärsinriktade jämförelsen.  

SAPUI5 vinner på alla kriterier mot WD4J och WD4A förutom ett där det 

är lika. Främst vinner SAPUI5 för att teknologin möjliggör att sätta an-

vändaren i första hand samt dess förmåga att skapa nya affärsmöjligheter 

genom mobila affärer. Med de andra äldre teknologierna har användaren 

fått stå tillbaka med deras behov av användarvänliga och flexibla gräns-

snitt. Även möjligheten till mobila affärer har fått stå tillbaka. 
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5.4.2 Teknikinriktad jämförelse 

I tabell 3 visas den poängsättning som gjort för de tekniska kriterierna. 

Under tabellen redogörs på varje kriterium varför en teknologi fått en viss 

poäng. 

Teknikinriktad jämförelse SAPUI5 WD4J WD4A 
1 Utvecklarvänligt 

   

2 Förvaltning 
   

3 Flexibilitet 
   

4 Summering 
 

 
 

 

 

 

 

                                                                       Tabell 3: Teknikinriktad jämförelse  
 

1 Utvecklarvänligt 

Detta kriterium mäter hur enkelt det är för en utvecklare att bygga gränssnitt 

med teknologin. 

SAPUI5: Utvecklingen av gränssnitt görs på ett enkelt sätt genom en väl 

fungerande utvecklingsmiljö. Ramverket innehåller många färdiga 

gränssnittskontroller, funktionalitet och även många olika typer av 

färdiga gränssnitt att bygga vidare på. 

WD4J och WD4A: Utvecklaren har utvecklingsmiljöer som stödjer en 

välfungerande arkitektur. Det finns dock begränsningar i vad utveckla-

ren kan få till i gränssnittens utseende. Själva utvecklingen av gränssnit-

tens utseende är enkelt med drag-and-drop.  

 

2 Förvaltning  

Detta kriterium mäter hur lätt teknologin är att förvalta för en utvecklare.  

SAPUI5: Utvecklaren kan ha vissa svårigheter att hitta information vid 

felrättning pga. att teknologin är ny. Eftersom teknologin har mycket 

funktionalitet inbyggt så gör det att det blir mindre kod att förvalta för 

en utvecklare. Utvecklingsmiljön stödjer felsökning vid förvaltningsar-

betet.  

WD4J: Utvecklaren har något svårare att hitta information vid felrätt-

ning jämfört med WD4A eftersom WD4J inte är lika sprid. Om man vid 

utvecklingen följt en strikt namn- och designstandard så underlättar det 

förvaltningen av gränssnittet. Utvecklingsmiljön har stöd för felrättning 

under förvaltningsarbetet. 
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WD4A: Utvecklaren har lätt att hitta information på internet vid felrätt-

ning. Utvecklingsmiljön underlättar förvaltningen för utvecklaren ef-

tersom den är inbyggd i själva SAP-affärssystemet. 

 

3 Flexibilitet 

Detta kriterium mäter hur väl du kan lägga till ny funktionalitet i dina 

gränssnitt.  

SAPUI5: Teknologin möjliggör för utvecklaren att lägga till andra ram-

verk och förändra existerande funktionalitet. Teknologin är mycket flex-

ibel och utbyggbar. 

WD4J och WD4A: Teknologierna är något begränsade i att lägga till ny 

funktionalitet. Du kan inte lägga till andra ramverk i teknologierna. 

 

4 Summering 

Detta är själva summering av poängen från den teknikinriktade jämförelsen.  

SAPUI5 vinner även i den teknikinriktade jämförelsen i stort sätt mot 

WD4J och WD4A på nästan alla kriterier. Det som gör att teknologin vin-

ner är att den möjliggör för utvecklaren att skapa gränssnitt som är både 

flexibla och enkla att utveckla. Det är något som de andra teknologierna 

har vissa svårigheter att mäta sig med. Det som talar emot SAPUI5 är att 

den information som utvecklaren kan hitta kan vara något begränsad ef-

tersom det är en ny teknologi. 
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar jag utmaningen med examensarbetet och hur 

det gick med att tillämpa Scrum-metoden. Jag diskuterar sedan studiens 

resultat och om jag uppnått projektmålen. Kapitlet avslutas med min 

slutgiltiga bedömning om SAPUI5, etiska aspekter på min studie samt 

framtida arbete. 

6.1 Examensarbetets utmaning 

Att ta fram projektmålen till examensarbetet var det tuffaste med hela 

mitt examensarbete. Detta för att få fram tydliga mål och som löser be-

ställarens verkliga frågeställning tog mycket tid och möda.  

Jag och beställaren visste inte från början vad vi skulle sträva mot utan 

det utformades under förstudien med mycket diskussioner och under-

sökningar. Jag försökte undvika att gå i fällan att ta fram projektmålen för 

snabbt. Det var en riktig utmaning men det medförde att de mål jag strä-

vade mot med större sannolikhet löste den verkliga frågeställningen som 

beställaren hade, men som han kanske inte visste att han hade. 

6.2 Scrum  

I min tillämpning av metoden Scrum så var det iterationerna och 

sprintavslutsmötena som var mycket givande. Vid varje sprintav-

slutsmöte så fick jag hela tiden återkoppling på om jag var på rätt spår. 

Även beställaren fick mer och mer kunskap om vad han egentligen be-

hövde.  

Under de första sprintarna under utförandefasen så kom jag fram till att 

köra uppvisning av ett körbart inkrement av en webbapplikation varan-

nan gång istället för varje gång. Detta för att jag och beställaren varannan 

vecka skulle hinna diskutera de affärsmässiga projektmålen. Jag kom 

fram till detta för att annars hade det inte funnits någon tid på sprintav-

slutsmötena att diskutera de mer affärsmässiga projektmålen då utveckl-

ingen av färdiga prototyper tog för mycket tid. Jag utökade därför mina 

Scrum-aktiviteter till att även kunna innehålla affärsmässiga slutmål och 

inte bara leda till att en prototyp skall tas fram som slutmål.  

Överlag är jag mycket nöjd med att jag tillämpade en iterativ metod för 

examensarbetet. Genom metoden var jag tvungen att dela upp mitt arbete 

i olika aktiviteter med olika slutmål. Detta ledde till att metoden gav mig 
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en bra grund att arbeta efter i min strävan att uppfylla examensarbetet 

projektmål.  

Det bästa med metoden tycker jag är det iterativa synsättet som innebär 

en tät kontakt och avstämning med beställaren vilket gör att det ökar san-

nolikheten att examensarbetet löser den verkliga frågeställningen som be-

ställaren har.  

6.3 Följsam design 

Innan jag kunde bocka för att jag uppfyllt projektmål P1 så funderade jag 

på hur jag skulle kunna bekräfta detta på bästa sätt av fler än mig själv. 

Jag hade flera frågor som jag gärna ville ha feedback på som: kunde jag 

ha missat något, eller var min konstruktion felaktig?  

För att få denna feedback från så många som möjligt bestämde jag mig 

för att skriva en artikel i ämnet. Artikeln skulle handla om hur följsam 

design görs i SAPUI5 och jag använde min egenkonstruerade webbappli-

kation som exempel på detta. Artikeln återfinns i bilaga A. Jag publice-

rade artikeln på det sociala nätverket SAP Community Network (SCN). 

SAP tillhandahåller detta sociala nätverk på internet för experter inom 

SAP (SAP AG, Welcome | SCN, 2013).  

I artikeln tillgängliggjorde jag källkoden till webbapplikationen samt en 

webbadress till en körbar version av den för testkörning av läsaren. Arti-

keln har till dags datum (2013-05-27) lästs av både anställda på Clare-

mont, beställaren och nästan 700 stycken SAP insatta läsare på SCN. Jag 

vet antalet läsare eftersom det redovisas på SCN längst ner på min artikel. 

Jag har fått ett stort positivt mottagande av artikeln med givande diskuss-

ioner med både läsare på SCN, anställda på Claremont samt beställaren. 

Den feedback jag fått på min artikel har bara bekräftat att den konstrukt-

ion och resultat jag kommit fram till med följsam design i SAPUI5 stäm-

mer. Jag kan därför med större pålitlighet säga att SAPUI5 kan användas 

för att skapa webbapplikationer som kan användas oberoende av enhet. 

Jag anser med detta att jag uppfyllt projektmål P1: 

P1: Undersöka om en och samma SAPUI5-webbapplikation kan användas 

oberoende av vilken enhet som använder webbapplikationen. 
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6.4 Flight-webbapplikation 

Innan jag kunde bocka för att jag uppfyllt projektmål P2 så funderade jag 

på hur jag bäst skulle få feedback på den uppsatta arkitekturen för flight-

webbapplikationen, dess förmåga att komma åt data ur ett SAP-

affärssystem och dess möjlighet att byggas ut med andra ramverk. Det 

jag och beställaren kom fram till för att bekräfta mitt resultat av flight-

webbapplikationen var att presentera webbapplikationen och dess arki-

tektur för anställda SAP-experter på ett enhetsmöte på Claremont.  

Jag utförde därför en presentation på ett månadsmöte för ungefär 20 

stycken seniora SAP-experter som fick en genomgång av webbapplikat-

ionen och dess arkitektur. De lyssnade och ställde frågor om hur jag gjort 

själva uppsättningen. Ingen av dem visade på månadsmötet eller hittills 

efter det att det jag gjort i flight-webbapplikationen innehåller felaktig-

heter. Med detta i bakhuvudet kan jag säga med större pålitlighet att 

SAPUI5 kan användas oberoende av var användaren är, komma åt data 

ur ett SAP-affärssystem och kan byggas ut med andra ramverk. Således 

är projektmål P2 uppfyllt: 

 P2: Undersöka om en webbapplikation utvecklad med SAPUI5 kan användas 

oberoende var användaren är och där webbapplikationen kan komma åt data ur 

ett affärssystem från SAP. Dessutom om SAPUI5-webbapplikationen kan bygg-

gas ut med andra ramverk. 

6.5 Mobilapplikation 

Innan jag kunde bocka för att jag uppfyllt projektmål P3 så funderade jag 

på hur jag bäst skulle kunna få feedback på utveckling av mobilapplikat-

ioner med SAPUI5. Jag kom fram till att jag även för detta ändamål skulle 

publicera en artikel på SCN. Artikeln skulle beskriva hur man skapar en 

mobilapplikation i SAPUI5. Källkoden till mobilapplikationen tillgäng-

liggjordes även i artikeln så att läsaren själv skulle kunna testa att göra en 

mobilapplikation och bygga vidare på den. Artikeln återfinns i bilaga B.  

Jag har fått ett mycket positivt mottagande av artikeln och den har tills 

idag (2013-05-27) lästs av nästan 1500 stycken SAP insatta läsare på SCN. 

Detta borde medföra att det jag presenterat i artikeln håller en hög nivå 

av pålitlighet. Detta eftersom inte någon av läsarna på SCN signalerat att 

det jag presenterat har felaktigheter. Därför kan jag med högre sannolik-

het säga att projektmål P3 är uppfyllt. Således kan jag med större pålitlig-
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het säga att SAPUI5 på ett bra sätt kan användas för att skapa mobila ap-

plikationer som använder mobila enheters interna funktioner. Således är 

projektmål P3 uppfyllt: 

 P3: Undersöka om en SAPUI5-webbapplikation kan användas på mobila en-

heter och där komma åt interna funktioner såsom kamera och lagring. 

6.6 Affärsnytta SAPUI5 

I och med att jag uppfyllt projektmålen P1 till P3 och redogjort för arki-

tektur och arbetssätt i teorikapitlet så drar jag slutsatsen att SAPUI5 bland 

annat har dessa affärsnyttor: 

1. Använder modern webbteknologi och välfungerande öppna käll-

kods ramverk. 

2. Fungerar utmärkt på både mobila och stationära enheter.  

3. Det går att skapa användarvänliga, intuitiva och enkla gränssnitt. 

4. Innehåller färdiga gränssnittskontroller. 

5. Om någon funktionalitet saknas så är det bara att lägga till ett nytt 

ramverk eller utöka befintliga gränssnittskontroller i SAPUI5. 

6. Kombineras med SAP Gateway för att enkelt komma åt data ur ett 

SAP-affärssystem. 

7. Går att skapa mobilapplikationer och komma åt dess interna 

funktionalitet. 

8. Följer en flexibel och kombinerad MVC + MVP arkitektur. 

9. Byggt för att hantera kopplingar till olika datakällor. 

10. Tillämpar RIA som innebär att ett gränssnitt kan skapas med bara 

några rader kod. 

11. Kombinationen av SAP Fiori och SAP Gateway möjliggör utnytt-

jande och vidareutveckling av helt färdiga webbapplikationer för 

affärstillämpningar. 

12. Gränssnitten kan driftsättas på många olika typer av applikations-

servrar vilket medför stor valfrihet och flexibilitet. 
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Det som mer kan sägas om teknologins affärsnytta är att en stor del av 

värdet med SAPUI5 ligger i teknologins stora mångsidighet. Denna 

mångsidighet kan användas till att tillfredsställa många olika typer av 

användares nutida och framtida behov.  

För att uppfylla projektmål P4 har jag precis presenterat affärsnyttan med 

SAPUI5 bland annat baserat på min utvärdering av arkitekturen och ar-

betssättet skrivet i teorikapitlet. Utvärderingen av affärsnyttan med 

SAPUI5 visar att teknologin kan stödja den moderna användaren. Vilket 

gör att teknologin tillför en stor affärsnytta gentemot de äldre teknologi-

erna som har betydligt svårare att göra detta. Det gör att jag kan dra slut-

satsen att SAPUI5 är ett hållbart alternativ till befintliga teknologier. Så-

ledes är projektmål P4 uppfyllt. 

 P4: Göra en utvärdering av SAPUI5 avseende affärsnyttan, arbetssätt och 

arkitektur för att undersöka om det är ett hållbart alternativ till befintliga tek-

nologier. 

6.7 Jämförelsen mellan SAPUI5 och Web Dynpro 

I tabell 2 och 3 gjorde jag en jämförelse mellan de olika teknologierna 

SAPUI5, WD4J och WD4A. Resultatet visar att SAPUI5 är en teknologi 

som kan vara ett bra komplement till de befintliga teknologierna WD4J 

och WD4A.  

Eftersom SAPUI5 är en ny teknologi så finns det risker med att satsa på 

teknologin såsom en instabil teknologi med mycket buggar och en otydlig 

strategi från SAP med teknologin. Det som jag märkt under mitt examens-

arbete är dock den stora kraft SAP lagt på att göra SAPUI5 till en välar-

betad teknologi. Allt från mycket bra information, snabb buggfixning av 

brister till en väl genomtänkt strategi med teknologin.  

I och med denna jämförelse har presenterats i resultat kapitlet anser jag 

att projektmål P5 är uppfyllt: 

 P5: En jämförelse mellan SAPUI5 och befintliga teknologier, mest inriktat 

mot Web Dynpro for Java (WD4J) men även mot Web Dynpro for ABAP 

(WD4A). 
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6.8 Författarens slutsats om SAPUI5 

SAPUI5 är en teknologi som jag tror kommer att vara en stark spelare i 

utvecklingen av användarvänliga, affärsinriktade och flexibla gränssnitt 

på toppen av SAP. Min prognos baserar jag på mitt tidigare resonemang 

där det tydligt framgår att SAPUI5 ur ett tekniskt och affärsmässigt per-

spektiv är överlägset de tidigare lösningarna som SAP tillhandahållit för 

ändamålet.  

Till de kunder som står inför att investera i nya gränssnitt och inte vet 

vilken teknologi som de ska använda har jag ett råd: gör en grundlig ge-

nomgång av de tekniska och affärsmässiga aspekterna, den kompetens 

företaget har och vad de kortsiktiga och långsiktiga behoven på det nya 

gränssnittet kommer att vara innan beslutet tas.   

Om detta råd följs lämnas så lite som möjligt till slumpen genom att göra 

ett välarbetat och genomtänkt beslut. De behov som det nya gränssnittet 

ska uppfylla både nu och i framtiden kan då lättare uppfyllas. För att ge 

motivation till sagda företag att göra detta så bidrar jag med ett talesätt 

från beslutsteori som visar på kärnan i att ta nya beslut:  

Ett genomtänkt och välarbetat beslut är ett utmärkt beslut men som i vissa fall 

kan få ett olyckligt utfall. Ett ogenomtänkt beslut är alltid ett dåligt beslut men 

som i vissa fall kan få ett lyckligt utfall.  

Det talesättet från beslutsteorin säger, är att med ett genomtänkt beslut så 

lämnar du så lite som möjligt till slumpen.  

Jag har uppfyllt alla projektmål med detta examensarbete. Slutsatsen av 

projektmålens resultat tillsammans är att SAPUI5 är en teknologi som 

Claremont med gott samvete kan föreslå till nya och befintliga kunder. 

Med det sagt anser jag nu att jag uppfyllt syftet med hela mitt examens-

arbete: 

 Examensarbetets syfte - om SAPUI5 är en teknologi som Claremont med gott 

samvete kan föreslå till deras nya och befintliga kunder som ett fullgott alternativ 

till befintliga teknologier för att utveckla nya gränssnitt på toppen av SAP. 
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6.9 Etik 

Att utveckla och förvalta applikationer och system är överlag en kompli-

cerad uppgift. En stor del av IT-avdelningarnas budget går åt till att ut-

veckla och förvalta olika gränssnitt, applikationer och system. IT-

avdelningar har även pressen på sig att dessa program ska uppfylla verk-

samhetens behov. Att välja en teknologi som både uppfyller verksamhet-

ens behov och som håller förvaltningskostnaderna nere är därför önsk-

värt.  

Mitt examensarbete har handlat om att undersöka en teknologi som an-

vänds för att utveckla gränssnitt på toppen av SAP. Jag har under mitt 

examensarbete känt ett ansvar att redogöra för dessa potentiella köpare 

av denna teknologi om den kan uppfylla deras verksamheters behov och 

inte innebära en stor överraskning i kostnader.  

Att en teknologi är lämplig att använda är även viktigt för konsultbolagen 

som implementerar gränssnitt byggda med teknologin. Detta för att kon-

sultbolag har ett intresse av att bibehålla starka och seriösa relationer med 

sina kunder. Att sälja något till en kund som skulle innebära en stor nack-

del för kunden ligger inte i konsultbolagens intresse.  

Med det i bakhuvudet har jag gjort undersökningen av teknologin ur 

både företagens och konsultbolagens perspektiv för att få en så opartisk 

bild som möjligt. Det har varit min ledstjärna genom hela mitt examens-

arbete. 

6.10 Framtida arbete 

I mitt examensarbete har jag gjort en jämförelse mellan olika teknologier 

som just SAP erbjuder. I ett framtida arbete skulle en jämförelse även 

kunna göras med alternativa teknologier för att bygga gränssnitt på top-

pen av SAP. Det finns t.ex. en alternativ teknologi som heter Neptune So-

lution från Neptune A/S som möjliggör utveckling av webbapplikationer 

där utvecklingsmiljön är integrerad med SAP NetWeaver (Neptune Soft-

ware, 2013).   
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Figurer 

Figur 1: Lager SAPUI5. Källa: Egenproducerad mha (SAP AG, Get to Know the UI, 2012) 

Figur 2: MVC designmönster. Källa: (Osman, 2012) 

Figur 3: MVP designmönster. Källa: (Osman, 2012) 

Figur 4: MVC + MVP i SAPUI5. Källa: (Schubert, 2013) 

Figur 5: Design större skärm. Källa: Egenproducerad 

Figur 6: Design mindre skärm – utan scroll-bars. Källa: Egenproducerad 

Figur 7: Design mindre skärm – med scroll-bars. Källa: Egenproducerad 

Figur 8: Bootstrap. Källa: Egenproducerad 

Figur 9: Koppling till View. Källa: Egenproducerad 

Figur 10: Kodbehållaren I View-filen. Källa: Egenproducerad 

Figur 11: Tagg I html-filen. Källa: Egenproducerad 

Figur 12: Inladdning av CSS-filen från html-filen. Källa: Egenproducerad 

Figur 13: Media queries. Källa: Egenproducerad 

Figur 14: Meta-tagg. Källa: Egenproducerad 

Figur 15: Stationär enhet stor skärm. Källa: Egenproducerad 

Figur 16: Stationär  enhet liten skärm. Källa: Egenproducerad 

Figur 17: Mobil enhets skärm. Källa: Egenproducerad 

Figur 18: Flight-webbapplikation: Flygavgångar. Källa: Egenproducerad 

Figur 19: Flight-webbapplikation: Valt en flygavgång. Källa: Egenproducerad 

Figur 20: Mobilapplikation. Källa: Egenproducerad 

Figur 21: Poängsystem. Källa: Egenproducerad 

 

 
 

Tabeller 

Tabell 1: Projektmål. Källa: Egenkonstruerad 

Tabell 2: Affärsinriktad jämförelse. Källa Egenkonstruerad 

Tabell 3: Teknikinriktad jämförelse. Källa Egenkonstruerad 
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Bilaga A: Publicerad artikel på SCN - 
följsam design  
Artikeln finns på webbadressen: 

http://scn.sap.com/community/developer-center/front-

end/blog/2013/04/17/sapui5-and-responsive-web-design-rwd 

 SAPUI5 and Responsive Web Design (RWD) 
 

Posted by Morgan Apelqvist in UI Development Toolkit for HTML5 Developer Center  

on Apr 17, 2013 2:28:02 PM 

 
inShare22 
In this article I want to examine the possibilities for Responsive Web Design (RWD) in 

SAPUI5. I use the latest version of SAPUI5 v 1.10.3 (this version I got when updat-

ing (Check for Updates) Eclipse yesterday). I will first explain the RWD concept and 

then show my own build web application developed in SAPUI5 that uses responsive 

design. 

  

About Responsive Web Design 

RWD is all about making the viewing and reading of a web application as conven-

ient as possible for the visitor. The same web application then looks good independent 

of the different screen sizes viewing the application. The RWD is a web design ap-

proach that makes it possible to only maintain one web application for all the different 

screen sizes. Making a separate mobile application in some cases unnecessary. 

  

Below are three examples of adaptions that can be developed using RWD: 

1. In small screens, the menu can be converted to a drop down menu. 

2. In small screens, the pictures can be smaller to fit the browser size. The pictures can 

also be rearranged to improve the viewing experience. Or the pictures can be removed 

if the screen is to small. 

3. In small screens, the text size can be smaller and in bigger screens bigger. 

  

RWD doesn't come of itself. You as a developer need to make it happen! There are two 

key components to make RWD work. I will specify them below: 

  

Component 1: Meta tag 

You need to insert the viewport meta tag in the <head> tag. The meta tag looks like 

this: 

     

     <meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1”> 

 
 

You use the viewport meta tag because if you don't use it the browser will not scale to 

the clients browser size. 

  

 

 

http://scn.sap.com/community/developer-center/front-end/blog/2013/04/17/sapui5-and-responsive-web-design-rwd
http://scn.sap.com/community/developer-center/front-end/blog/2013/04/17/sapui5-and-responsive-web-design-rwd
http://scn.sap.com/community/developer-center/front-end/blog/2013/04/17/sapui5-and-responsive-web-design-rwd
http://scn.sap.com/people/morgan.apelqvist
http://scn.sap.com/community/developer-center/front-end/blog
javascript:void(0);
http://scn.sap.com/people/morgan.apelqvist
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Component 2: CSS3 media queries 

You will need to have CSS3 media queries. The media queries loads different CSS 

style rules depending on the device that is viewing the web application. Most often the 

style rules depends on the width of the browser. The media queries in itself is a compo-

nent in your CSS file(s) that tells the browser what to do at different browser sizes. In 

media queries, you specify min-width and/or max-width. The browser built-in CSS3 

logic then calculate which media queries will be executed depending on the browser 

size. I specify bellow some examples of media queries that can be put in a CSS file: 

  

Example of media queries 

  

/* Large desktop */ 

@media (min-width: 1200px) {  } 

  

  

/* Portrait tablet to landscape and desktop */ 

@media (min-width: 768px) and (max-width: 979px) {  } 

  

  

/* Landscape phone to portrait tablet */ 

@media (max-width: 767px) {  } 

  

  

/* Landscape phones and down */ 

@media (max-width: 480px) {  } 

  

More media queries can be found at: 

http://dev.bowdenweb.com/a/css/media-queries-boilerplate.css 

  

Responsive pictures 

To get responsive pictures you will need to use the max-width property in the CSS file. 

It makes the pictures scale depending on the browser width. The max-width property 

can also be used for video, object and embed tags. The max-width doesn't work on 

older internet explorer browser. To make the pictures responsive in older internet ex-

plorer you need to create a separate CSS file that loads if the browser is an older inter-

net explorer that contains the width property instead of max-width. The example below 

is making all the images scale depending on the browser size: 

.img { 

     max-width: 100%; 

} 

  

Responsive text 
You can also make the textview scale that contains text depending on the size of 

the browser. I recommend it because all the text can fit the browser view or you 

can make it take up only some part. The example below is on a SAPUI5 textview 

that has the ID aboutAnimal. I use it in the media queries for the smaller browser 

sizes: 

#aboutAnimal { 

     max-width: 100%; 
 

} 

 
 

http://dev.bowdenweb.com/a/css/media-queries-boilerplate.css
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My web application  
 

Below I will show you my example web application in different browser sizes. First I 

will provide you with the address of the source code available at my GitHub address: 

https://github.com/morganap/responsiveWebDesign 

  

You can try my example web application at: 

https://responsivedesignp1041122trial.hanatrial.ondemand.com/ResponsiveWebDe-

sign/ 

In the above link, you can test the different sizes if you shrink your web browser view. 

You can also visit thelink above with your mobile device to see the difference. 

 
 

Browser width from 961px and up 

The media query looks like this: @media screen and (min-width: 961px)  { } 

  

Screenshot of the web application at this width: 

 
 

Here is the picture put on the left side. 

  

Browser width from 769px up to 960px 

The media query looks like this: @media screen and (max-width: 960px)  { } 

  

Screenshot of the web application at this width: 

 
 

Here is the picture put on the right side. 

 

Browser width from 551px up to 768px 

The media query looks like this: @media screen and (max-width: 768px)  { } 

  

Screenshot of the web application at this width: 

https://github.com/morganap/responsiveWebDesign
https://responsivedesignp1041122trial.hanatrial.ondemand.com/ResponsiveWebDesign/
https://responsivedesignp1041122trial.hanatrial.ondemand.com/ResponsiveWebDesign/
http://scn.sap.com/servlet/JiveServlet/showImage/38-83336-206625/961pxAndUp.png
http://scn.sap.com/servlet/JiveServlet/showImage/38-83336-206626/769pxTo960px.png
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Here is the menu replaced with a drop down box. The text is made smaller. 

The text is made so that all the space width is allocated. 

  

Browser width from 321px up to 550px 

The media query looks like this: @media screen and (max-width: 550px)  { } 

  

Screenshot of the web application at this width: 

 
 

The text is made smaller. 

  

Browser width up to 320 px 

The media query looks like this: @media screen and (max-width: 320px)  { } 

  

Screenshot of the web application at this width: 

 
 

The text is made even smaller. 

  

http://scn.sap.com/servlet/JiveServlet/showImage/38-83336-206630/551pxTo768px.png
http://scn.sap.com/servlet/JiveServlet/showImage/38-83336-206631/321pxTo550px.png
http://scn.sap.com/servlet/JiveServlet/showImage/38-83336-206632/0pxUpTo320px.png
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Mobile device browser 

I tested my web application on my mobile device to see how it looked there. 
 

Screenshots (I press the Menu button and choose Giraffes): 

 
 

Conclusion: 

The SAPUI5 framework is easy to adapt to different browser sizes thanks to its support 

of CSS3. My opinion is that there is some work to make the responsive web applica-

tion look good. But I think the work is similar for all the different frameworks out 

there. I hope with this article I can help developers get some code examples and tips on 

the way of creating responsive web applications in SAPUI5. 

  

By the way! 

Another concept of RWD is the fluid proportion-based grids. This have SAP made 

available out-of-the-box with the layout component ResponsiveFlowLayout. Fluid pro-

portion-based grids are layout grids thatdeform depending on the users browser size. 

See this link (you will need to have a SAP account): 

https://sapui5.netweaver.ondemand.com/sdk/#content/Controls/Layout/Respon-

siveFlowLayout.html 
 

672 Views  

https://sapui5.netweaver.ondemand.com/sdk/#content/Controls/Layout/ResponsiveFlowLayout.html
https://sapui5.netweaver.ondemand.com/sdk/#content/Controls/Layout/ResponsiveFlowLayout.html
http://scn.sap.com/servlet/JiveServlet/showImage/38-83336-206633/mobile1.png
http://scn.sap.com/servlet/JiveServlet/showImage/38-83336-206634/mobile2.png
http://scn.sap.com/servlet/JiveServlet/showImage/38-83336-206635/mobile3.png
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Bilaga B: Publicerad artikel på SCN - 
mobilapplikation 
Artikeln finns på webbadressen: 

http://scn.sap.com/community/developer-center/front-

end/blog/2013/04/06/sap-and-mobile-powers-combined-through-sapui5-

and-phonegap 

 SAP and mobile powers combined through    

SAPUI5 and PhoneGap 
 

Posted by Morgan Apelqvist in UI Development Toolkit for HTML5 Developer Center on Apr 6, 2013 

10:40:54 AM 
inShare13 
 
Last year Dagfinn Parnas wrote an article about combining SAPUI5 and PhoneGap: 
Building awesome mobile apps with SAPUI5 and PhoneGap 

  

Dagfinn Parnas didn't use the SAPUI5 mobile library so the full power of combining 
SAPUI5 and PhoneGap wasn't achieved. I haven't found anyone else on the internet 
make this possible either. With this blog post I will demonstrate how you can combine 
SAPUI5 mobile library with PhoneGap. This will make it possible for you to build native 
apps for all mobile platforms. You can use eclipse if you want but I will demonstrate the 
process without it for you, so that you will understand it deeper. 
  

All the below files are available at my GitHub: 
https://github.com/morganap/SAPUI5andPhonegap 

  

Step 1: 

Download SAPUI5: http://scn.sap.com/community/developer-center/front-end 

Unzip the downloaded file. 
  

Step 2: 

In the SAPUI5 folder delete the following to reduce its size:  
From sapui5-static.zip, delete: 
           /test-resources/* 

           /discovery/* 

           /resources/sap-ui5-dbg.js 

           /resources/sap-ui-core-all-dbg.js 

           /resources/sap/uiext/* 

           /resources/sap/service/* 

           /resources/sap/makit 
           /resources/sap/viz chart libraries 

and in /resources/sap/ui/ the following library folders 

           commons 

           qunit 
           richtexteditor 

           table 

           test 
           ux3 

  

The instruction above is from Andreas Kunz: http://scn.sap.com/thread/3287821 

http://scn.sap.com/community/developer-center/front-end/blog/2013/04/06/sap-and-mobile-powers-combined-through-sapui5-and-phonegap
http://scn.sap.com/community/developer-center/front-end/blog/2013/04/06/sap-and-mobile-powers-combined-through-sapui5-and-phonegap
http://scn.sap.com/community/developer-center/front-end/blog/2013/04/06/sap-and-mobile-powers-combined-through-sapui5-and-phonegap
http://scn.sap.com/community/developer-center/front-end/blog/2013/04/06/sap-and-mobile-powers-combined-through-sapui5-and-phonegap
http://scn.sap.com/community/developer-center/front-end/blog/2013/04/06/sap-and-mobile-powers-combined-through-sapui5-and-phonegap
http://scn.sap.com/people/morgan.apelqvist
http://scn.sap.com/community/developer-center/front-end/blog
javascript:void(0);
http://scn.sap.com/community/technology-innovation/blog/2012/05/11/sapui5--building-mobile-apps-together-with-phonegap
https://github.com/morganap/SAPUI5andPhonegap
http://scn.sap.com/community/developer-center/front-end
http://scn.sap.com/thread/3287821
http://scn.sap.com/people/morgan.apelqvist
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Step 3: 

In the SAPUI5 folder you copy the resources folder to a place where you want to develop the 
web app. 

(If you already have SAPUI5 version 1.10.4 and want to retrieve the resource folder check my 

other article 

"SAP and mobile powers combined through SAPUI5 and Phonegap - make it work with new SAPUI5 ver-

sion") 

And then create an index.html file and a config.xml file like the picture below: 
  

 
  

In the index.html file insert the code bellow: 
  

Filename: index.html 

<!DOCTYPE HTML> 

<html> 

       <head> 

        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

  

  

                    <script src="phonegap.js"></script> 

              <script type="text/javascript" charset="utf-8"> 

  

  

                        var pictureSource;   // picture source 

                        var destinationType; // sets the format of returned value 

  

                        // Wait for Cordova to connect with the device 

                        // 

                        document.addEventListener("deviceready",onDeviceReady,false); 

  

                        // Cordova is ready to be used! 

                        // 

                        function onDeviceReady() { 

                            pictureSource=navigator.camera.PictureSourceType; 

                            destinationType=navigator.camera.DestinationType; 

                            navigator.geolocation.getCurrentPosition(onSuccess, onError, {enableHighAccu-

racy:true}); 

                        } 

  

                        // Called when a photo is successfully retrieved 

                        // 

                        function onPhotoDataSuccess(imageData) { 

                          // Uncomment to view the base64 encoded image data 

                          // console.log(imageData); 

  

                          // Get image handle 

                          // 

                          var smallImage = document.getElementById('smallImage'); 

  

                          // Unhide image elements 

                          // 

                          smallImage.style.display = 'block'; 

  

                          // Show the captured photo 

                          // The inline CSS rules are used to resize the image 

                          // 

                          smallImage.src = "data:image/jpeg;base64," + imageData; 

http://scn.sap.com/community/developer-center/front-end/blog/2013/04/27/sap-and-mobile-powers-combined-through-sapui5-and-phonegap--make-it-work-with-new-sapui5-version
http://scn.sap.com/community/developer-center/front-end/blog/2013/04/27/sap-and-mobile-powers-combined-through-sapui5-and-phonegap--make-it-work-with-new-sapui5-version
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Filename: index.html 

                        } 

  

                        // Called when a photo is successfully retrieved 

                        // 

                        function onPhotoURISuccess(imageURI) { 

                          // Uncomment to view the image file URI 

                          // console.log(imageURI); 

  

                          // Get image handle 

                          // 

                          var largeImage = document.getElementById('largeImage'); 

  

                          // Unhide image elements 

                          // 

                          largeImage.style.display = 'block'; 

  

                          // Show the captured photo 

                          // The inline CSS rules are used to resize the image 

                          // 

                          largeImage.src = imageURI; 

                        } 

  

                        // A button will call this function 

                        // 

                        function capturePhoto() { 

                          // Take picture using device camera and retrieve image as base64-encoded string 

                            navigator.camera.getPicture(onPhotoDataSuccess, onFail, { quality: 50, 

                            destinationType: destinationType.DATA_URL }); 

                        } 

  

                        // A button will call this function 

                        // 

                        function capturePhotoEdit() { 

                          // Take picture using device camera, allow edit, and retrieve image as base64-encoded string 

                          navigator.camera.getPicture(onPhotoDataSuccess, onFail, { quality: 20, allowEdit: true, 

                            destinationType: destinationType.DATA_URL }); 

                        } 

  

                        // A button will call this function 

                        // 

                        function getPhoto(source) { 

                          // Retrieve image file location from specified source 

                          navigator.camera.getPicture(onPhotoURISuccess, onFail, { quality: 50, 

                            destinationType: destinationType.FILE_URI, 

                            sourceType: source }); 

                        } 

  

                        // Called if something bad happens. 

                        // 

                        function onFail(message) { 

                          alert('Failed because: ' + message); 

                        } 

  

                     // onSuccess Geolocation 

                        // 

                        function onSuccess(position) { 

                            var element = document.getElementById('geolocation'); 

                            element.innerHTML = 'Latitude: '           + position.coords.latitude              + '<br />' + 

                                                'Longitude: '          + position.coords.longitude             + '<br />' + 

                                                'Altitude: '           + position.coords.altitude              + '<br />' + 

                                                'Accuracy: '           + position.coords.accuracy              + '<br />' + 

                                                'Altitude Accuracy: '  + position.coords.altitudeAccuracy      + '<br />' + 
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Filename: index.html 

                                                'Heading: '            + position.coords.heading               + '<br />' + 

                                                'Speed: '              + position.coords.speed                 + '<br />' + 

                                                'Timestamp: '          +                                   position.timestamp          + '<br />'; 

                        } 

  

                        // onError Callback receives a PositionError object 

                        // 

                        function onError(error) { 

                            alert('code: '    + error.code    + '\n' + 

                                    'message: ' + error.message + '\n'); 

                        } 

                    </script> 

                    <script src="resources/sap-ui-core.js" 

                                          id="sap-ui-bootstrap" 

                                          data-sap-ui-libs="sap.m" 

                                          data-sap-ui-theme="sap_mvi" > 

                    </script> 

                    <script> 

                          // create a mobile App 

                          // it initializes the HTML page for mobile use and provides animated page handling 

                          var app = new sap.m.App("myApp", {initialPage:"page1"}); // page1 should be displayed 

first 

  

                          // create the first page of your application 

                          var page1 = new sap.m.Page("page1", { 

                              title: "SAPUI5 and Phonegap", 

                              content : [new sap.m.Text({text:"Hello Mobile World!"}), 

                                         new sap.m.Button({   // content is just one Button 

                                             text : "Go to next page", 

                                             tap : function() { 

                                                 app.to("page2", "fade");   // when tapped, it triggers drilldown to page 2 

                                             } 

                                             }), 

                                             new sap.m.Button("open_camera_button", { 

                                                      text : "Open camera", 

                                                      tap : function () { 

                                                                 capturePhoto(); 

                                                      } 

                                             }), 

                                             new sap.ui.core.HTML({content:'<p id="geolocation">Finding geoloca-

tion...</p> <img style="display:none;width:60px;height:60px;" id="smallImage" src="" /><img style="dis-

play:none;" id="largeImage" src="" />'}) 

                                                                      ]} 

                          ); 

  

                          page1.setBackgroundDesign("List"); 

  

                          // create the second page of your application 

                          var page2 = new sap.m.Page("page2", { 

                              title: "Page 2", 

                              showNavButton: true,       // page 2 should display a back button 

                              navButtonTap: function(){ 

                                  app.back();            // when tapped, the back button should navigate back up to page 1 

                              }, 

                              content : new sap.m.Text({text:"Hello Mobile World!"}) 

                          }); 

  

                          app.addPage(page1).addPage(page2); // add both pages to the App 

  

                          app.placeAt("content"); // place the App into the HTML document 

                    </script> 

          </head> 
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Filename: index.html 

          <body class="sapUiBody" role="application"> 

                       <div id="content"></div> 

    </body> 

</html> 

  

 

 

Step 4 

Insert the following code in the config.xml file: 
  

Filename: config.xml 

<?xml version   ="1.0" encoding="UTF-8" ?> 

<widget xmlns   = "http://www.w3.org/ns/widgets" 

                xmlns:gap   = "http://phonegap.com/ns/1.0" 

                id                      = "com.intel.sample" 

                versioncode = "1" 

                version                 = "1.0.0"> 

  

  

                <name>SAPUI5 and Phonegap</name> 

  

  

                <content src="index.html"/> 

  

  

                <description> 

                    Test application with SAPUI5 and Phonegap 

                </description> 

  

  

                <preference name="phonegap-version" value="2.0.0" /> 

                <feature name="http://api.phonegap.com/1.0/camera"/> 

                <feature name="http://api.phonegap.com/1.0/file"/> 

                <feature name="http://api.phonegap.com/1.0/geolocation"/> 

  

  

                      <!-- for iPhone --> 

                      <plugin name="Camera" value="CDVCamera" /> 

                      <plugin name="Geolocation" value="CDVLocation" /> 

  

  

                <!-- for Android --> 

                <plugin name="Camera" value="org.apache.cordova.CameraLauncher"/> 

                <plugin name="Geolocation" value="org.apache.cordova.GeoBroker" /> 

                <preference name="orientation" value="portrait" /> 

                <preference name="android-minSdkVersion" value="9" /> 

</widget> 

  

 
 
 
 
 
 

http://www.w3.org/ns/widgets
http://phonegap.com/ns/1.0
http://api.phonegap.com/1.0/camera
http://api.phonegap.com/1.0/file
http://api.phonegap.com/1.0/geolocation
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Step 5 

Make your files to a zip file: 
  

 
 

 
  

 
  

 

Step 6 

Create a free account at: 
https://build.phonegap.com 

This web service makes it possible to build native apps to all different mobile platforms 
without needing to setup different native SDK environment for every mobile platform. 
  

 

Step 7 

Log in with your new account: 
https://build.phonegap.com 

Create a new app by pressing the new app button. Then choose private, like the below pic-

ture. 

 
Upload your index.zip file that you created in step 5. 

https://build.phonegap.com/apps
https://build.phonegap.com/apps
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Step 8 

When the upload is complete this app will appear. Press the "Ready to build" button. 
  

 
  

Now wait for the build to complete for all the different mobile platforms. 
  

 

Step 9 

The build will succeed for every platform except iOS and blackberry. If you want to cre-
ate iOS apps you will need to enter a developer code. It will require you to have an apple com-

puter, iPhone and an apple developer account. Blackberry complains because it thinks there are 
too many files uploaded. This can sure be fixed and if anyone will give it a try I appreciate it. 
  

 
  

Press the android figure above and a download of the apk file for that platform will 
begin. You can download the platform you want but I will describe below for the android plat-

form. Send the downloaded file to your android phone. You can for example email it. Before 
opening the file you need to allow unknown sources in your phone: 
  

For android 4 devices and up: 
1. Tap Menu. 

2. Tap Security. 

3. Check the box labeled Unknown Sources. 

For older android devices: 
1. Tap Menu. 

2. Tap Settings. 

3. Tap Applications. 

4. Check the box labeled Unknown Sources. 

 

 

 

Step 10 

Now open your apk file in your android mobile device. This will give you an option to 
install it. Choose to install. 
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Step 11 

Open your newly created application. Play around with the app! You can test to press 
the camera button. 
  

 

 

  

The camera opens and you take a picture. Then the picture is placed under the 
Timestamp text: 
  

 
 

 

 

Step 12 

The above steps show how easy it is to develop apps for all mobile platforms using 
SAPUI5 and PhoneGap. So what are you waiting for! Give it a try! 
Unleash the power of SAP and mobiles combined! 
 

1476 Views 
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Bilaga C: Förstudie - 
sprintavslutsmöten 
 

Nedan presenteras en sammanfattning av vad som diskuterades vid varje 

sprintavslutsmöte i förstudien. 

 

Förstudiesprint 1 (23 oktober 2012) 

Deltagare: Morgan Apelqvist och Anders Söderman (beställare). 

Vi började tala om Hybrid Web Containers. Dessa gör att man kan få 

samma funktion och gränssnitt på flera olika mobila enheter. Man kan då 

få tillgång till vissa funktioner på mobila enheter som lokal lagring, ka-

mera och säkerhet. Motsvarigheten är att bygga direkt med HTML5. Då 

behöver du bygga och anpassa för respektive telefonplattform. Vi disku-

terade sedan Sybase Unwired Platform (SUP) och att den har samma 

funktion som SAPUI5. Dock är den mycket krånglig att koppla till back-

end som exempelvis kan vara ett lokalt installerat SAP-affärssystem sade 

beställaren. Vi diskuterade sedan SAPUI5. Skulle den teknologin kunna 

vara enklare än SUP att koppla till ett SAP-affärssystem? Vad vi förstod 

så kopplar man SAPUI5 till SAP NetWeaver Gateway för att komma åt 

backend datat. Eller så behövs inte SAP Gatewayen mellan SAPUI5 och 

ett SAP-affärssystem? Behövs ABAP för att skapa API:er i SAP NetWea-

ver Gateway? Hur ser integrationen mot SAP-affärssystemet ut? Hur 

krångligt är det? Hur ser säkerheten ut? Beställaren hade hört att licens-

modellen kring SAP Gateway är uppbyggd kring hur många transakt-

ioner som görs. Detta kan vara en nackdel eftersom de kunder som skulle 

konvertera till SAP Gateway betalar inte per transaktion idag utan en fast 

kostnad. 

 

Förstudiesprint 2 (7 november 2012) 
Deltagare: Morgan Apelqvist och Anders Söderman (beställare). 

Vi talade om licensmodellen till SAP Gateway och hur lämplig den är att 

ha i tjänstelagret. Beställaren ansåg att SAP Gateway inte är lämpad att 

ha i tjänstelagret eftersom den binder upp kunden och kopplar bara till 

SAP-affärssystem i botten. Beställaren gav exempel på andra system som 

är bättre att ha i tjänstelagret som JBoss och CaaS. Beställaren påpekade 

att SAP Gatewayen är bra för att på ett smidigt sätt integrera SAP tek-

nologi. Vi diskuterade om examensarbetet skulle kunna handla om att 

bygga en applikation i SAPUI5 och SAP Gatewayen, anrop ner och anrop 
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tillbaka. Förslag på vad som kan skrivas i examensrapporten är arkitek-

turen, licensmodeller, komponenter. Resonemang kring SAP Gatewayen. 

Mitt nästa steg blir att undersöka hur utveckling i SAPUI5 kan göras. 

 

Förstudiesprint 3 (4 februari 2013) 

Deltagare: Morgan Apelqvist och Anders Söderman (beställare). 

Diskussionen kom in på SAP Portal. SAPUI5 är generiskt och HTML5 ori-

enterat så borde det gå att utveckla till en annan portal än en SAP Portal. 

Att få in SAPUI5 i SharePoint och snyggt vore bra. T.ex. som ett fönster i 

SharePoint. Vi kom sedan in på hur man skulle kunna byta ut WD4J? 

Kanske med SAPUI5. Är SAPUI5 en bra arkitektur i det långa loppet? 

Frågan om tjänstelagret handlar inte om pengar utan hur det ska göras 

på ett bra sätt. Har inte kunden JBOSS sedan tidigare så kanske är det 

bättre med CAF. ISS kanske kan funka (Microsoft). Svaren på vad SAP 

säger och deras roadmap, det borde bli grunden i exjobbets frågeställ-

ning. T.ex. hur jag skulle kunna få in en SAPUI5 applikation på ett snyggt 

sätt (inte iframe) i en godtycklig HTML5 baserad portal, vilket SAP Portal 

idag inte är.  

Vi diskuterade även om byggande av ABAP tjänster i SAP Gateway 

skulle ske eller om det skulle bli det en avgränsning i examensarbetet. 

Nya frågor om SAPUI5 kom fram. Vart driftsätter jag och kör SAPUI5? 

Var vill SAP att jag driftar applikationen, lokalt eller molnbaserat? Det 

verkar som att utveckling med SAPUI5 kräver SAP Gateway, alltså 

SAPUI5 verkar inte kunna vara fristående (point to point lösning med 

backend). Vi skulle kunna ha att poängen med exjobbet är att se hur man 

kan interagera mellan SAPUI5 och SAP Gateway samt eventuellt hur en 

koppling till ett tjänstelager kan se ut (JBoss). Jag har fixat ett molnbaserat 

konto och labbat med SAPUI5. Hittills tycker jag det verkar vara ett smi-

digt sätt att programmera i HTML5 och JavaScript. SAPUI5 har för-

byggda händelsefunktioner, det finns en del snabbhjälp inbyggt i utveckl-

ingsmiljön Eclipse om SAP elementen. 

 

Förstudiesprint 4 (20 februari 2013) 
Deltagare: Morgan Apelqvist, Anders Söderman (beställare) och Mar-

cus Wass (SAP expert Claremont). 

Vi diskuterade följsam design, d.v.s. att hemsidan anpassar sig till den 

enhet som ansluter (skärmbredd, skärmdjup o.s.v.). Finns följsam design 

inuti war filen i SAPUI5 eller kommer den funktionaliteten in i bilden ge-

nom en SAP server? Nästa steg i förstudien blir att laborera kring hur jag 
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ska kunna sätta upp och använda Eclipse-utvecklingsmiljö. Vi diskute-

rade en del hur SAP Gateway skulle kunna användas som ett generellt 

tjänstelager. Det går visserligen enligt beställaren att göra tjänsteanrop till 

andra system än från SAP för att göra SAP Gateway till en samordnare. 

Dock så beror det på om kunden vill se SAP Gateway och ABAP som 

deras huvudsak som de programmerar i, antagligen blir det då väldigt 

dyrt att underhålla och antagligen mycket svårt att programmera point 

to point lösningar.  

Vi diskuterade om logiken skulle stoppas mycket i SAP Gateway och inte 

i SAPUI5, detta för att minska på beroendet av logikkod i gränssnittet 

som användaren ser. Det kan bli svårt att underhålla och ha långa ladd-

ningstider om man lägger för mycket affärskod i gränssnittet även fast 

SAPUI5 är av MVC typ.  

Hur fungerar SAPUI5? Alltså hur kommunicerar klient och server, bear-

betar servern något innan den skickar HTML, CSS och JavaScript filer till 

klienten? Hur optimerar SAPUI5 JavaScript osv för att skicka till klienten. 

Hur ser preprocessningen ut? Om jag gör en app i SAPUI5, vilket kom på 

tal, skulle det kunna vara en tidrapport applikation. Den Claremont har 

är något föråldrad. Alla konsulter på Claremont tidrapporterar. Det vore 

intressant tycker beställaren att se hur SAPUI5 ger följsam design i mobi-

len för ett tidrapportsystem. Det skulle kunna medföra att endast ett sy-

stem skulle behövas för webben och på mobilen. Idag har de två olika 

system för mobila och stationära enheter.  

Beställaren pratade om att jag skulle kunna tillämpa en metodik t.ex. 

Scrum med 1 veckas sprintar. Där jag varje vecka visar upp för beställaren 

vad jag kommit fram till och kör en demo av applikationen. Beställaren 

var tydlig med att vi behöver säkra en roadmap till detta projekt. Alltså 

hur vi gör för att uppfylla långa och korta mål med projektet, hur man 

använder SAPUI5 tillsammans med SAP Gateway.  

 

Förstudiesprint 5 (7 mars 2013) 

Deltagare: Morgan Apelqvist och Anders Söderman (beställare). 

Vi talade om att vid varje avstämningsmöte veckovis så visade jag min 

PowerPoint-presentation. I den specificerade jag målen med projektet. Vi 

stämde av om de fortfarande var aktuella. Vi tittade på begränsningarna 

med projektet. Vi förfinade dessa vid varje tillfälle. Vi diskuterade även 

möjlighet att ha en presentation på ett månadsmöte på Claremont. Pre-

sentationen ska då vara mer anpassad för att skapa ett intresse och inte 
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menat att visa djupa tekniska detaljer. Vi diskuterade om namnet på pro-

jektet kanske skulle vara “Utvärdering av ny teknologi för utveckling av 

gränssnitt på toppen SAP”. Anledningen tyckte beställaren var att han 

inte ville trycka för hårt på SAPUI5 utan vad vi vill åstadkomma. Alltså 

att det är en ny teknik för att bygga gränssnitt på toppen av SAP helt en-

kelt.  

Vi försökte förfina projektmålen. Vi kom fram till dessa mål: 

1. SAPUI5 - proof of concept, håller tekniken vad den lovar och vad 

kunderna vill ha. 

2. SAPUI5 - bygg en prototyp tidrapportering konsult. 

3. SAPUI5 - integrering mot SAP Gateway och SharePoint. 

 

Förstudiesprint 6 (15 mars 2013) 
Deltagare: Morgan Apelqvist och Anders Söderman (beställare). 

Jag presenterade den framtagna PowerPoint-presentationen som bestäl-

laren ville ha från förra mötet. Han var nöjd med projektmålen och nam-

net på projektet. Han diskuterade dock effektmålet. Han tyckte att 

SAPUI5 inte är en teknik som ska utmana och konkurrera med WD4A 

och WD4J. Det är snarare ett komplement. Komplementet är att kunna 

erbjuda kunden billigare gränssnitt och snabbare för kunden. När jag de-

monstrerade mobila systemet för stationära enheter jag börjat utveckla i 

SAPUI5 så kommenterade beställaren att det på webben inte ska ha start 

och sluttid utan man skriver in antalet timmar. Han var dock nöjd med 

utseendet.  

Jag visade honom även koden och beställaren tyckte det var mycket läro-

rikt att få se källkoden och diskutera biblioteken och metoderna. Jag vi-

sade beställaren även tidrapport applikationen för mobila enheter och be-

ställaren upptäckte ett sätt på iPhone så fick han bort sökrutan i webblä-

saren för webbapplikationen. Då ser appen mer ut som en app och inte 

att man tittar på något genom en webbläsare. Beställaren intresserade sig 

även för flip funktionen när man byter sida i applikationen. 

 

Förstudiesprint 7 (5 april 2013) 
Deltagare: Morgan Apelqvist och Anders Söderman (beställare). 

En förändring av effektmålet efterfrågades av beställaren. Beställaren 

ville att vi fokuserade mer på att beskriva värdet med SAPUI5 och inte 

bara dess kostnadsbesparingskapacitet. Vi gick igenom tidrapportsyste-

met för stationära enheter och där ville han inte ha vitt sidan av skärmen. 

T.ex. kan en bild tagen med den mobila tidrapportapplikationen hamna 
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på en central server som visar en bild tagen på vänster sida om kalendern. 

Beställaren pratade även om att datan skulle vara gemensam mellan den 

stationära och mobila tidrapportapplikationen. T.ex. kan backend system 

för att få och lagra data vara SAP Gateway.   

 

Mittmöte, avslut på förstudien (5 april 2013) 

Deltagare: Morgan Apelqvist, Anders Söderman (beställare) och An-

ders Sjögren (examinator). 

Examinatorn var överlag positiv till mina projektmål. Examinatorn ville 

gärna ha bilagor som återspeglar och bevisar projektmålen, speciellt de 

affärsmässiga. Den affärsmässiga bilagan skulle då kunna ha olika ko-

lumner för de olika teknikerna och hur mycket de uppfyller olika mål. 

T.ex. kan tekniken köras på mobila enheter? Examinatorn ville att metod 

delen återspeglar Scrum samt att jag då beskriver kortfattat mina olika 

sprintar och vad jag gjort där. Jag kan sedan diskutera fördelar och nack-

delar och vad som gått dåligt med min metod i diskussionskapitlet.  

Examinatorn talade en del om att en förklaring av arkitekturen i SAPUI5 

vore bra att skriva om, t.ex. hur MVC ser ut i SAPUI5. Beställaren ville att 

jag skulle visa upp en demonstration av tidrapportsystemet på nästa må-

nadsmöte inför ett tjugotal anställda på Claremont. Beställaren var sugen 

på att se om Scrum kunde användas på något sätt i förstudie och arkitekt-

delen, kanske vissa bitar av Scrum. Annars sa beställaren att Scrum inte 

kan användas mot kund i början då kunden vill ha en klar prisbild från 

början. Så slutade förstudien och examensarbetet gick in i nästa fas. 
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Bilaga D: Scrum-aktiviteter  

Nedan förklaras aktiviteter jag haft i mina Scrum-iterationer: 

 

Aktivitet Förklaring 

User Story. Detta är själva aktiviteterna som tas fram i Scrum, 

dessa kallas User Stories i Scrum. På dessa förklaras 

vad användaren behöver av systemet. Jag kommer 

att inkludera dokumentation som projektrapport och 

projektdefinition i User Stories. Jag kommer även att 

inkludera mina affärsmässiga projektmål i denna ak-

tivitet. 

Sprintmöte. Varje sprint avslutas med ett sprintmöte med kunden 

där prototyper visas. Samt diskussion om de andra 

affärsmässiga projektmålen. 
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Bilaga E: Frågeformulär till intervju 
Frågeformulär 
 

Introduktion 

1. Vad är din position och ansvarsområden? 

2. Vilken kompetens har du inom WD4J och/eller WD4A? 

3. Hur införskaffade du denna kompetens? 

4. Hur ser du på framtiden för WD4J och/eller WD4A? 

5. Varför ska man utveckla gränssnitt i WD4J och/eller WD4A? 

 

Mobilitet/Devicestöd 
1. Kan WD4J och/eller WD4A gränssnitt användas på mobila 

enheter? 

a) Om ja ovan: Kan en smartphones interna funktioner såsom 

kamera kommas åt av WD4J och/eller WD4A gränssnitt? 

2. Kan WD4J och/eller WD4A anpassas till olika skärmstorlekar 

dynamiskt och/eller statiskt? 

 

Förvaltning 
1. Hur lätta att förvalta är WD4J och/eller WD4A? 

2. Hur stor tillgång på arbetskraft på arbetsmarknaden finns det av 

människor som kan programmera i WD4J och/eller WD4A? 

3. Vilka möjligheter har man att drifta gränssnitt byggda i WD4J 

och/eller WD4A? 

4. Hur ser utgiften för att bygga gränssnitt i WD4J och/eller WD4A 

ut? 

5. Hur ser kostnaden för förvaltning av gränssnitt byggda i WD4J 

och/eller WD4A ut? 

6. Vilka affärsnyttor skapar gränssnitt byggda i WD4J och/eller 

WD4A? 

 

Användarvänlighet 
1. Hur användarvänligt för slutanvändaren anser du att WD4J 

och/eller WD4A är? 

2. Hur användarvänligt är det för utvecklaren att bygga gränssnitt i 

WD4J och/eller WD4A? 

3. Vad ser du för begränsningar med utvecklingen av gränssnitt i 

WD4J och/eller WD4A? 

4. Vad skulle du vilja se att WD4J och/eller WD4A kunde göra som 

inte kan göras i dagsläget? 
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Arkitektur 
1. Hur ser arkitekturen ut för WD4J och/eller WD4A, alltså på en 

övergripande nivå med SAP NetWeaver? 

2. Vilken arkitektur används i de utvecklade gränssnitten i WD4J 

och/eller WD4A (t.ex. MVC)? 

3. Anser du att den nuvarande arkitekturen är lämplig? 

4. Är arkitekturen tvingande eller kan du lägga till egna eller ingen 

arkitektur om du som utvecklare vill? 

 

Flexibilitet 
1. Hur flexibelt och utbyggbart anser du att WD4J och/eller WD4A 

är? 

2. Kan WD4J och/eller WD4A kombineras med externa ramverk? 

 

Inlåsning 
1. Hur svårt och hur stor kostnad är det att byta teknologi om man 

väl har byggt ett gränssnitt med WD4J och/eller WD4A? 

2. Vad innebär det för kunderna att välja en proprietär teknologi 

jämfört med öppen källkod, fördelar och nackdelar? 
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Bilaga F: Intervju 

 
                                                                    Christoffer Bergkvist (t.v.) och Mikael Lundberg (t.h.)  

Deltagare: Christoffer Bergkvist, Mikael Lundberg och Morgan Apelqvist. 

Plats: Solna Strand.  

Datum: 2013-05-13 kl. 13-16. 
 

Introduktion 

1. Vad är din position och ansvarsområden? 

Christoffer Bergkvist  

Arbetar som konsult på Claremont. Arbetar just nu med utveckling i 

SAP ECC som är ett affärssystem från SAP. 

Mikael Lundberg  

Arbetar som konsult på Claremont. Sitter just nu i förvaltningen för 

ett system som har en utvecklad frontend i WD4J. Har själv varit med 

och utvecklat systemet där alla applikationer körs i en portallösning.  

2. Vilken kompetens har du inom WD4J och/eller WD4A? 

Christoffer Bergkvist  

Är expert inom WD4A. Jobbat med WD4A i snart 3 år, mestadels inom 

SAP ECC utveckling och SRM 7. 

Mikael Lundberg  

Är expert inom WD4J. Har arbetat med WD4J i drygt ett år. Har jobbat 

tidigare med Javautveckling i 12 år. Så steget att lära mig WD4J var 

ganska litet som Javautvecklare. 

 

 



Utvärdering av ny teknologi för 

utveckling av gränssnitt på toppen 

av SAP – Morgan Apelqvist 

Bilaga F: Intervju 

2013-05-30 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and Mårten Sjöström. 

71 

3. Hur införskaffade du denna kompetens? 

Christoffer Bergkvist  

Har gått en kurs i Danmark inom WD4A. Har även lärt mig själv ge-

nom att laborera. Eftersom jag kunde ABAP innan jag lärde mig 

WD4A så var det inte ett så stort steg att lära mig WD4A. 

Mikael Lundberg  

Har gått en SAP-kurs på en vecka för flera år sedan. Sedan learning-

by-doing. 

4. Hur ser du på framtiden för WD4J och/eller WD4A? 

Christoffer Bergkvist  

SRM 7 har skrivits helt i WD4A och något sådant hade inte SAP gjort 

om de tänkte avveckla teknologin. Framtiden ser ljus ut för teknolo-

gin. Jag tror WD4A kommer att finnas kvar på grund av dess integre-

ring i befintliga produkter som SAP erbjuder. 

Mikael Lundberg 

SAP tycker teknologin WD4J har nått ett moget stadium. Därför kom-

mer de att sluta utveckla ny stor funktionalitet till teknologin inom ett 

till två år. De kommer dock satsa som vanligt på bugrättning för själva 

teknologin så supporten från SAP till kunderna kommer att fortsätta.  

5. Varför ska man utveckla gränssnitt i WD4J och/eller WD4A? 

Christoffer Bergkvist  

Om man har ett stort team med kompetens inom WD4A, slippa nyut-

bilda och implementera en ny teknologi.   

Mikael Lundberg  

Ganska enkelt att utveckla snygga gränssnitt för företag i WD4J. Som 

WD4J utvecklare kan du utveckla gränssnitt utan att kunna ABAP. 

Utbudet av gränssnittskontrollerna ser likadant ut mellan WD4J och 

WD4A. 

Mobilitet och plattformsstöd 

1. Kan WD4J och/eller WD4A gränssnitt användas på mobila enheter? 

Christoffer Bergkvist  

Nja för WD4A, ingen bra koll. WD4A levereras i vanlig HTML så det 

är klart det går att titta på applikationen. Men WD4A har nog ingen 

funktion för att skala ner applikationen för en mindre skärm. WD4A 

genererar HTML- och JavaScript-filer när användaren använder ap-

plikationen utifrån de komponenter man har byggt. De här HTML-

filerna kan riktas in för olika typer av webbläsare.   
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Mikael Lundberg  

Nja för WD4J, SAP har en mobil portal plattform. När man kör sina 

WD4J i portalen med light framework. I det ramverket kan man styra 

skärmbredd och storlekar på det mesta. Man bygger utifrån en fast 

skärm. Väldigt statiskt. Om skärmstorleken förändras så läggs scroll-

bars till. Statisk anpassning är därmed möjlig vid utvecklingen av ap-

plikationen genom att ange bredden i pixlar.  

a) Om ja ovan: Kan en smartphones interna funktioner såsom ka-

mera kommas åt av WD4J och/eller WD4A gränssnitt? 

Christoffer Bergkvist 

Nej för WD4A. 

Mikael Lundberg  

Nej för WD4J. 

2. Kan WD4J och/eller WD4A anpassas till olika skärmstorlekar dyna-

miskt och/eller statiskt? 

Christoffer Bergkvist och Mikael Lundberg  

För WD4J och WD4A finns inget sätt att få dynamisk anpassning av 

applikationen. Dock går det att få statisk anpassning. 

Förvaltning 

1. Hur lätta att förvalta är WD4J och/eller WD4A? 

Christoffer Bergkvist  

Det kan vara svårt att få tag i folk och då är det inte så lätt att förvalta. 

Det är mycket lättare att hitta en ABAP-utvecklare än en WD4A-

utvecklare. I WD4A är det ganska uppenbart vid förvaltningen var 

koden ska vara, man har 3-4 standardmetoder och egenproducerade 

metoder. Jag har inte upplevt det som att det tar lång tid att hitta vad 

man letar efter. Dels är det olika utvecklingsmiljöer i WD4A och WD4J 

som gör att dessa skillnader finns. I WD4A så kommer man åt alla 

klasser och tjänster direkt i utvecklingsmiljön vilket gör det något en-

klare än med att utveckla i WD4J.  

Mikael Lundberg  

Det finns ingen kontroll i utvecklingsmiljön för att du ska ha vissa ty-

per av metoder, hur du ska namnsätta dem, var du ska lägga logik 

någonstans. Det är viktigt för att förvaltningen ska vara enkel att det 

finns etablerade standarder för detta. 
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2. Hur stor tillgång på arbetskraft på arbetsmarknaden finns det av män-

niskor som kan programmera i WD4J och/eller WD4A 

Christoffer Bergkvist 

Även fast man kan ABAP så behöver man sätta sig in och lära sig 

WD4A. Finns fler Java-utvecklare än ABAP-utvecklare. Ett hundratal 

som kan ABAP i Sverige. Ännu färre som också kan WD4A.  

Mikael Lundberg  

Är du en Javautvecklare är det inte är så svårt. För mig som Javaut-

vecklare tog det några veckor att sätta mig in i WD4J. Tillgång på Java-

utvecklare är god i Sverige. 

3. Vilka möjligheter har man att drifta gränssnitt byggda i WD4J och/el-

ler WD4A? 

Christoffer Bergkvist  

WD4A snurrar i samma NetWeaver plattforms applikationsserver 

som ECC eller SCM. Man kan också lyfta ut och köra WD4A på en 

egen ABAP stack/applikationsserver. 

Mikael Lundberg  

WD4J snurrar i en applikationsserver som SAP levererar. Det är bara 

där applikationen kan driftsättas. Alltså en Java stack/applikationsser-

ver. 

4. Hur ser utgiften för att bygga gränssnitt i WD4J och/eller WD4A ut? 

Christoffer Bergkvist  

Precis som Mikael svarat för WD4J gäller för WD4A. Om man ska göra 

osnygga grejer blir det billigt, snyggare gränssnitt högre kostnad. Det 

beror på applikationens syfte.   

Mikael Lundberg  

Det beror på vad det är för gränssnitt man bygger. Om man t.ex. ut-

vecklar en extern webbapplikation som ska vara pixelperfekt. Med 

pixelperfekt design behöver utvecklaren lägga ner mycket tid på att 

flytta och bredda kolumner och fält och då blir det kosta något. Pixel-

perfekt menas med att om man har en tabell med flera kolumner om 

det då på svenska står artikelinformation i en kolumn och på engelska 

är kolumnens namn info. Hur bred vill du då att kolumnen ska vara i 

förhållande till de datat du har i kolumnen? Ska den vara kolumn-

styrd utan rubrik eller anpassas utifrån innehåll, sådana bitar kan göra 

att kostnaden blir något högre. 
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5. Hur ser kostnaden för förvaltning av gränssnitt byggda i WD4J och/el-

ler WD4A ut? 

Christoffer Bergkvist  

WD4A gränssnitt är lätta att förvalta. Dock om det är ett avancerat 

gränssnitt så kan det självklart vara svårare att förvalta och då går 

kostnaden upp.  

Mikael Lundberg  

Beror på vilken förändring som sker i förvaltningen. För att bibehålla 

en pixelperfekt gränssnitt kostar mer än ett enklare gränssnitt. I och 

med att du inte modifiera html koden direkt utan måste använda 

WD4J eller WD4A för det. 

6. Vilka affärsnyttor skapar gränssnitt byggda i WD4J och/eller WD4A? 

Christoffer Bergkvist  

I WD4A får du samma look-and-feel som ditt vanliga SAP-

affärssystem. Bryter inte den grafiska profilen. Har du ABAP-

utvecklare så kan du lätt skola om dem att lära sig WD4A. Eftersom 

du redan har ett SAP-affärssystem så behöver du inte investera i ny 

teknologi utan använder det du redan har för att bygga gränssnitt. 

Kan använda andra utvecklares metoder som de utvecklat i SAP-

affärssystemet. Med WD4J måste SAP systemets metoder exponeras 

som en tjänst för att WD4J ska få tillgång till metoden.  

Mikael Lundberg  

I WD4J lyfter du ut informationen i ECC-system till slutanvändarna 

på ett enkelt sätt.  

Användarvänlighet 

1. Hur användarvänligt för slutanvändaren anser du att WD4J och/eller 

WD4A är? 

Christoffer Bergkvist  

Precis som Mikael svarat för WD4J gäller för WD4A. Väldigt basic, 

inte super snyggt.  

Mikael Lundberg 

Beror på vad slutanvändaren är van vid och vad den accepterar. 

2. Hur användarvänligt är det för utvecklaren att bygga gränssnitt i 

WD4J och/eller WD4A? 

Christoffer Bergkvist 

WD4A är bra med tanke på allt som teknologin erbjuder.  

Mikael Lundberg 

Man kan inte lägga till andra ramverk till WD4J och WD4A för att 

lägga till ny funktionalitet vilket begränsar utvecklaren.  
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3. Vad ser du för begränsningar med utvecklingen av gränssnitt i WD4J 

och/eller WD4A? 

Christoffer Bergkvist  

Samma i WD4A som för WD4J eftersom vi har med samma kompo-

nenter att jobba med. Något begränsat.  

Mikael Lundberg  

Låst till WD4J egna komponenter och deras egenskaper.  

4. Vad skulle du vilja se att WD4J och/eller WD4A kunde göra som inte 

kan göras i dagsläget? 

Christoffer Bergkvist  

Det vore schysst att ha ett sätt att ändra i html- och javascriptkoden 

direkt. Hackar du direkt i den genererade html- och javascriptkoden i 

WD4A och WD4J i dagsläget så kommer det du gjort att skrivas över 

vid nästa omgenerering av filer. Kanske kunna skriva egna div-taggar 

i html-koden. Kunna importera egna CSS-filer och egenskaper i ram-

verket, inte bara vara bunden till ett tema.  

Mikael Lundberg  

Jag skulle vilja ha ett friare verktyg när jag utvecklar. Jag vill kunna 

göra saker med hjälp av ett script-språk och vanlig html vilket inte kan 

göras i dagsläget.  

Arkitektur 

1. Hur ser arkitekturen ut för WD4J och/eller WD4A, alltså på en över-

gripande nivå med SAP NetWeaver? 

Christoffer Bergkvist 

WD4A snurrar på samma maskin som ECC affärssystemet. Man kan 

ha WD4A på en egen maskin för lastbalansering för att avlasta ECC. 

Kopplas ofta till en enterprise portal eftersom man kanske vill ha fler 

WD4A-gränssnitt på samma webbsida.   

Mikael Lundberg  

Du bygger ihop dina komponenter med WD4J som lever i en appli-

kationsserver. Dessa komponenter kan t.ex. visas i en SAP Portal där 

de läggs in som en iView.  

2. Vilken arkitektur används i de utvecklade gränssnitten i WD4J och/el-

ler WD4A (t.ex. MVC)? 

Christoffer Bergkvist 

Samma MVC-koncept i WD4A som i WD4J. WD4A är närmare datat 

i SAP systemet. Detta för att jag bara behöver skriva SQL-satser för att 

få tillgång till data. I WD4J så behöver man skapa ABAP-metoder i 

SAP systemet som hämtar datat och sedan exponera dessa metoder 
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som tjänster för att WD4J applikationen kan använda datat. Därför är 

man närmare datat i WD4A. Att använda externa datakällor i WD4A 

kan gå till viss del.   

Mikael Lundberg 

SAP:s Models är tjänster direkt mot ECC. SAP har något de kallar 

Controller som är hjärtat i applikationen och som i sin tur är kopplad 

till Views. I Views visar du data. I Windows så lägger du in dina Vi-

ews. Sedan har du Application som är motorn som drar igång appli-

kationen. Det finns en tydlig struktur över vilka komponenter som ska 

ligga var rent grafiskt. Rent grafiskt drar du pilar mellan vilka Views 

som ska hänga ihop. Du har utgående pluggar och ingående pluggar. 

Så kan du sätta datalänkar däremellan och koppla de till actions för 

att på ett lätt sätt få ett flöde i din applikation.  

3. Anser du att den nuvarande arkitekturen är lämplig? 

Christoffer Bergkvist  

Ja det tycker jag i WD4A. Utan att ta nästa steg som att kunna skriva 

sin egen html-kod.  

Mikael Lundberg  

I WD4J blir det tydligt när man sitter och får en grafisk bild över vilka 

delar som är ihopkopplade i det visuella MVC tänket. MVC arkitek-

turen måste du följa för att kunna få kopplingar mellan windows.  

4. Är arkitekturen tvingande eller kan du lägga till egna eller ingen arki-

tektur om du som utvecklare vill? 

Christoffer Bergkvist 

Nej det går inte att göra någon annat än SAP möjliggjort i WD4A och 

WD4J.  

 

Flexibilitet 

1. Hur flexibelt och utbyggbart anser du att WD4J och/eller WD4A är? 

Christoffer Bergkvist  

Det går endast att bygga ut WD4A och WD4J genom att köpa nya SAP 

moduler. Då får du färdiga WD4A och WD4J applikationer från SAP 

som finns i den nya modulen. Om du behöver hjälp med frågor finns 

det något mer information på nätet för WD4A. Detta eftersom WD4A 

används mer av fler företag.  
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2. Kan WD4J och/eller WD4A kombineras med externa ramverk? 

Christoffer Bergkvist  

Nej för WD4A. 

Mikael Lundberg  

Man kan inte lägga till externa ramverk i WD4J. 

Inlåsning 

1. Hur svårt och hur stor kostnad är det att byta teknologi om man väl 

har byggt ett gränssnitt med WD4J och/eller WD4A? 

Christoffer Bergkvist 

Samma för WD4A som för WD4J. Beror på vilken teknologi man byter 

till. Sedan måste man väga fördelar med att byta teknologi och för-

valtningsfördelar osv. Att byta från WD4A är inte så jättesvårt. Bara 

man har en teknologi som kan kopplas till samma datakällor som 

WD4A kan kopplas till.  

Mikael Lundberg  

Jag tror inte att det är någon större kostnad att byta till någon annan 

teknologi.  

2. Vad innebär det för kunderna att välja en proprietär teknologi jämfört 

med öppen källkods teknologi, fördelar och nackdelar? 

Christoffer Bergkvist 

Att som kund ha ett företag som står bakom sig är viktigt.  

Mikael Lundberg 

För kunderna så är det en säkerhet att alltid ha en leverantör bakom 

någonting. Om kunden får ett problem så har kunden alltid en möj-

lighet att säga till leverantören om något inte funkar.  


