
 
 
Uppgradering av reklamations-

system 
Windows Presentation Foundation 

   
  Upgrading a Complaints System -  

Windows Presentation Foundation 

  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

    
  

  
  
  
  
  

 

Marcus Andersson 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  

  

 

Examensarbete inom information- och 
programvarusystem,  

grundnivå 

 

Högskoleingenjör 
 

 

Degree Project in Information and Software Systems 
First Level 

  

 
Stockholm, Sweden 2013 

 
Kurs II121X, 15hp 

  
 

TRITA-ICT-EX-2013:165 
 



 

Uppgradering av 

reklamationssystem  
Windows Presentation Foundation   

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete, grundnivå 15hp 

Högskoleingenjör Datateknik 

 

 

Marcus Andersson   



Uppgradering av reklamationssystem  -

Windows Presentation Foundation   

Marcus Andersson 

Sammanfattning 

2013-06-18 

 

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

ii 

Sammanfattning 
Porsche är ett tysk bilföretag mest känt för sportbilar och är en del av 

Volkswagen koncernen. Volkswagen Group Sverige tillgodoser Porsche 

Sverige med ett reklamationssystem som heter PRT. 

PRT är en webbapplikation som är skriven med Active Server Pages och 

Visual Basic 6 komponenter. PRT är i dagsläget svårunderhållet och 

allmänt småbuggit att använda och jobba med. Systemet körs även på 

gamla servrar som Volkswagen Group Sverige vill sluta att använda. 

Detta har gett att Volkswagen Group Sverige vill avveckla detta system 

och skriva om PRT till en klient som kan nås remote istället för via 

webben. Examensarbetets uppgift blev att ta fram en prototyp för detta 

nya PRT system. 

Rapporten beskriver vilka teknologier som valdes att användas och 

varför de valdes. Den beskriver även hur systemet valdes att designas 

och hur olika problem med systemet valdes att lösas med dessa 

teknologier och design. 

Examensarbetet delades in i tre faser. Först i en förstudiefas där det 

gamla PRT systemet analyserades och en kravlista togs fram. Sedan 

studerades de teknologier som skulle behövas för att genomföra 

examensarbetet. Därefter pågick en genomförandefas där krav 

inkrementellt implementerades och testades. Slutligen en avslutandefas 

där rapporteringen färdig-ställdes och systemet snyggades upp och 

testades i sin helhet.  

Resultatet blev en prototyp gjord med hjälp av Windows Presentation 

Foundation och Model-View-ViewModel mönstret. Prototypen 

innehåller en stor del av den funktionalitet som ska finnas i ett färdigt 

system. Prototypen löser även de krav på separering av logik och vy 

samt de buggar som det gamla systemet innehöll. 
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Abstract 
Porsche is a German car company most famous for their sports cars and 

is part of the Volkswagen group. Volkswagen Group Sverige satisfies 

Porsche Sweden with a warranty claim system called PRT. 

PRT is a web application written in Active Server Pages and Visual Basic 

6 components. The current PRT system is difficult to maintain and 

various bugs in the system makes it harder to work with. The system 

also runs on old servers that Volkswagen Group Sverige wish to stop 

using. This have given that Volkswagen Group Sverige wants to discon-

tinue this and rewrite to a client that can be reach remote instead of the 

via the web. The thesis work was to develop a prototype for this new 

PRT system. 

The report describes which technologies that was chosen and why they 

were. It also describes how the system was design and how various 

problems with the system was solved with the given design and tech-

nologies. 

The thesis work was divided into three phases. First a study phase 

where the old PRT system was analyzed and a list of requirements was 

developed. Then the technologies that were required to perform the 

thesis work were studied. After that an implementation phase was 

ongoing where requirements was incrementally implemented and 

tested. Finally an ending phase was entered where the reporting was 

finalized and the system was cleaned up and was tested as a whole.  

The result was a prototype developed with Windows Presentation 

Foundation and the Model-View-ViewModel pattern. The prototype 

contains a lot of the functionality that should be in a finished system. 

The prototype solves the requirements of separating the view and the 

logic as well as the bugs that where present in the old system.   
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Förord 
Ett tack till alla på VGS IT-avdelning för bemötandet och möjligheten att 

få genomföra examensarbetet där. Ett extra tack till Peter Lundberg som 

ställde upp som handledare. 

Anders Sjögren vid KTH Kista ska ha ett tack för att ha ställt upp i rollen 

som examinator. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Volkswagen Group Sverige (VGS) tillgodoser Porsche (PSE) med ett 

system som heter PRT (Porsche Reklamations Transaktioner). Detta 

system är en webb applikation som hanterar reklamationer. 

Återförsäljare runt om i landet skapar reklamationer med PRT som 

sedan en handläggare på PSE godkänner och paket av dessa 

reklamationer skapas som skickas till en stordator.  

 

VGS vill av flera anledningar skriva om detta system från den 

nuvarande webb lösningen till en applikation som körs via en Citrix 

XenApp [1] anslutning som tillåter användaren att köra applikationen 

från en server. Problemet med det nuvarande systemet är att det är 

skrivit med gammal teknik och är allmänt småbuggigt. Användaren var 

bland annat tvungen att göra medvetna fel för att kunna använda 

systemet. Genom att skriva om systemet och gå från webblösning till en 

Citrix lösning kan man avlasta och avveckla gamla servrar med gammal 

teknologi som är tvungna att köra på grund av PRT systemet. Man får 

även möjligheten att uppdatera systemet med nyare teknik som gör det 

mer lättunderhållet samt att rensa buggar som kommer att göra så att 

användningen av systemet blir effektivare.  

 

Inga nya krav har ställts på det nya PRT systemet utan designen och 

funktionaliteten ska vara detsamma. Endast ett par småbuggar ska 

rensas undan vid omskrivning av programmet. 

 

PSE kommer om ca 2-3 år att introducera ett nytt system som sköter 

delen av att skicka paket. PRT kommer då att användas mer som ett 

front end program för att skapa filer till detta system. Genom skriva om 

systemet redan nu kan man förberedda systemet för denna kommande 

ändring. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete har varit att komma igång med 

omskrivningen av detta system så att VGS har en grund att potentiellt 

bygga vidare på. 

Målet med examensarbetet var att designa och ta fram en prototyp till 

detta nya PRT system. Systemet ska vara skrivet i .Net som är 

Microsofts plattfrom för att utveckla system. Detta ska användas för att 

resten av systemen som VGS använder är skriva i .Net. Ett fullt system 

var orimligt att ta fram på grund av systemets storlek samt komplexitet 

och examensarbets tidsspann. Istället så fokuserades examensarbetet på 

att ta fram en ny design på systemet och implementera huvuddelarna i 

systemet och om möjligt utforska möjligheten att förbereda PRT för den 

kommande ändringen av systemet om 2-3 år. 
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2 Teori  

2.1 Beskrivning av nuvarande funktionalitet 

Systemet har två olika vyer. En för återförsäljare (ÅF) och en för 

handläggare (HL) på PSE. All funktionalitet har fungerat som en 

kravspecifikation vad det nya PRT systemet ska klara av. 

2.1.1 Återförsäljares vy  

ÅF visas en meny där olika val kan göras. Dessa är - ny ansökan, skapa 

ny från senaste ansökan, lista ansökningar, skriva ut ansökningar samt 

logga ut. 

När en ny ansökan görs så visas ett formulär som sedan ÅF fyller i. 

Detta formulär har funktioner som hämtar olika data från andra system 

som till exempel registreringsnummer och artiklar. Det sker även 

kontroller att all data i detta formulär är korrekt. När ÅF är klar med sin 

ansökan så kan två val göras. Antagligen så sparar man sin ansökan 

eller så skickar man den. Vid valet skicka så kommer handläggaren att 

kunna se ansökan och ta beslut om den ska godkännas eller inte. Figur 7 

i bilaga A visar hur en ansökan i ser ut. 

När ÅF väljer att skapa en ny ansökan från senaste så ska en ny ansökan 

skapas med värden från den senaste sparade eller skickade. I övrigt är 

funktionaliteten detsamma som att skapa en ny ansökan. 

Vid valet lista ansökningar så ska alla ansökningar som ÅF gjort visas i 

en lista. I denna lista kan ÅF söka efter anökningar utifrån visa 

parametrar. ÅF kan även kvittera ansökningar från denna vy. 

ÅF kan skriva ut en ansökan eller lista genom att välja knappen ”skriv 

ut ansökan”. 

ÅF loggar ut ur systemet genom att välja knappen ”logga ut”. 

2.1.2 Handläggarens vy 

HL ser en meny med fyra val, paket, lista, skriv ut samt logga ut. 
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Vid valet paket så ska HL kunna skapa paket av godkända/delvis 

godkända ansökningar. Dessa paket skickas till en stordator. Man kan 

även välja att skicka om paket som redan har skickats. 

Vid valet lista så får HL upp alla ansökningar som ÅF har valt att skicka. 

HL kan sedan välja en ansökan ur denna lista och gå igenom och 

granska den. HL sätter sedan en status på ansökan. Antagligen 

godkänd, delvis godkänd, avslagen eller retur. Vid godkänd/delvis 

godkänd så kan ansökan gå vidare för att skickas som paket. En 

avslagen ansökan exporteras inte till ett paket. Om statusen retur väljs 

så skickas ansökan tillbaka till ÅF som får göra nödvändiga ändringar 

och sedan skicka tillbaka till HL. Figur 8 i bilaga visar hur listan med 

ansökningar ser ut. 

Valen logga ut samt skriv gör precis som i ÅFs vy. Det vill säga skriver 

ut den aktuella listan eller ansökan samt loggar ut användaren ur 

systemet. 

Aktivitets diagram togs fram för att få en tydligare bild över systemet 

som visas i figur 16 och 17 i bilaga B. 

2.2 Grafiskt gränssnitt 

Systemet består till stor del av ett grafiskt gränssnitt. Främst ett formulär 

som innehåller en ansökan men även listor med ansökningar. 

I .Net finns det två teknologier för att skapa grafiska gränssnitt, 

Windows Presentation Foundation (WPF) [2] samt Windows Forms 

(Forms) [3]. En studie av de båda teknologierna var tvungen att göras 

för att se vilket som skulle passa applikationen bäst.  

2.2.1 Windows Forms 

Forms är den äldre teknologin som dök upp samtidigt som .Net 

plattformen släpptes. Det var ett tidigt sätt att bygga upp grafiska 

gränssnitt till Windows applikationer. Forms är knutet till det 

underliggande Windows API:et vilket medför att det blir krångligare att 

styla om komponenter som till exempel knappar. 
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2.2.2 Windows Presentation Foundation 

WPF är den senare teknologin som introducerades efter Forms. Den 

ritar upp alla komponeter själv istället för att vara beroende och 

begränsad av underliggande teknologi. Detta medför att man kan bygga 

mycket mer ”flashiga” applikationer som man stylar själv. 

WPF använder sig även av DirectX [4] som är en teknologi för att skapa 

datorspelsgrafik bland annat. Genom att WPF har tillgång till detta kan 

större och mer avancerande grafiska komponeter visas och avlastas 

genom att låta grafikkortet sköta vissa beräkningar. 

När man skapar ett WPF gränssnitt skrivs det i Extensible Application 

Markup Language (XAML). XAML är ett XML baserat språk där varje 

tagg representerar en .Net klass. XAML är ett kraftfullt sätt att i varje 

detalj kunna påverka alla element i ett gränssnitt samt att lätt separera 

logik och vy. Det kan dock vara en tröskel att komma igång med XAML. 

2.3 Designmönster 

För att kunna separera koden på ett snyggt och logiskt sätt bör ett 

designmönster följas. Detta är ett känt och mycket brett ämne. Det finns 

en uppsjö av olika designmönster som är olika komplexa och djupa. 

För WPF applikationer finns ett mönster som heter View-Model-

ViewModel (MVVM). Detta mönster liknar i mångt och mycket det 

klassiska Model-Controller-View (MVC) men är skräddarsytt för att ta 

vara på WPF möjlighet att använda data-bindnings och commands. Det 

presenterades först av John Gossman på sin blogg [6] men blev först 

populärt och spritt genom en MSDN artikel av Josh Smith [7]. 

MVVM delas in i tre olika lager Model, View och ViewModel. Dessa 

lager innehåller följande. 

Model: Innehåller klasser som representerar det data som applikationen 

arbetar med. Kommer oftast från någon databas, men inte 

nödvändigtvis. 

View: Innehåller kod som visar data för användaren och de grafiska 

komponenter som användaren kan använda. 
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ViewModel: Fungerar som klistret mellan vy och modell. Den hämtar 

de data som krävs från modellen och skickar vidare den som den ska 

presenteras i vyn. Den sparar även ner data från vyn till modellen. 

För den som har kännedom om MVC 

mönstret känns detta igen då det är i 

princip samma koncept som MVC 

använder och har samma mål, att 

separera koden på ett snyggt och logiskt 

sätt. Vad är skillnaden? 

Skillnaden är hur lagerna kommunicerar 

med varandra, främst vymodellen och 

vyn. Vymodellen knyter bindings till 

komponenter och attribut i vyn. Detta kan 

vara allt från höjd och bredd på 

komponenter, innehåll i textrutor, om 

komponenter är låsta osv. Allt i vyn kan 

styras från vymodellen med hjälp av bindnings. Vyn kan kommunicera 

ner till vynmodellen genom commands. Dessa fungerar som events som 

triggas genom att användaren t.ex. trycker på en knapp. Fördelen med 

commands är att de kan återanvändas till flera komponenter/events. 

Man slipper skapa flera events utan man kan istället återanvända 

samma command. 

Figur 2 beskriver hur MVVM mönstret är uppbyggt. Jag skulle vilja rita 

dit en pil på binding pilen som går från vyn till vymodellen. Detta för att 

vyn kan ha bindings som är tvåriktade, alltså om man ändrar en binding 

från vyn så reagerar även vymodellen på detta. 

  

2.4 Databashantering 

Systemet har en egen databas där alla ansökningar och all data som hör 

till systemet lagras. Systemet använder även utomstående databaser för 

att hämta bland annat information om bilar, artiklar och 

arbetspositioner. Att ha OR-mappnings ramverk är ett måste för kunna 

hantera data som objekt samt hålla rätt på alla kopplingar. Ett OR-

mappnings ramverk gör att man kan använda tabeller från databasen 

Figur 1. Bild över hur MVVM mönstret är 

strukturerat. Källa: Oliver Ternouth[8] 
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som objekt i koden. Det blir på så sätt mycket lättare att arbeta med. 

Samtliga databaser är Microsoft SQL Server.  

De tabeller som PRT systemet har är främst en huvudtabell med 

ansökningar. Denna tabell har sedan ett ”en till många” relation till 

tabeller med arbeten och artiklar. Detta ger att en ansökan kan ha flera 

arbeten och artiklar kopplade till sig.   

VGS använder sig av Entity Framework [9] som OR-mappnings verktyg 

i sina applikationer och även denna applikation ska använda detta. 

Entity Framework är Microsoft egna lösning för detta som i mångt och 

mycket liknar den populära lösningen Hibernate för Java. 
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3 Metod 

3.1 Val av metod 

Det finns många kända och testade metoder för utveckla mjukvara. 

Exempel på dessa är exempelvis Scrum och XP. Dock är dessa väldigt 

omfattande att följa och med tanke på att arbetet var till stor del 

självständigt mer än i ett lag så kändes det inte rätt väg att gå. 

Jag bestämde mig för att dela upp arbetet i tre faser under 

examensarbetet, dessa beskrivs mer i detalj i efterföljande punkter. Jag 

valde att följa en iterativ och inkrementell utvecklingsmetod i 

genomförandefasen. Detta gav att jag hela tiden hade något färdigt att 

visa upp samt systemet var enkelt att bygga upp i olika steg för att hela 

tiden bli mer komplett. 

Jag hade även möte med min handledare varje vecka där jag kunde visa 

upp vad som utvecklats i systemet under veckan. Han kunde då ge 

synpunkter på det som utvecklats och vi kunde diskutera vad som 

skulle utvecklas nästkommande vecka.     

3.2 Förstudie 

Arbetet startade genom en förstudie. Under denna tid skaffade jag 

information och kunskap om hur uppgiften såg ut samt hur den ska 

lösas. Mycket av detta arbete reflekteras i teoridelen av rapporten. 

Krav på systemetet samlades och skrevs ner för att sedan kunna arbeta 

efter och för att sedan verifiera att systemet gör det som det skulle. 

Dessa krav hämtades från den föregående systemdokumentationen till 

systemet och användning av det befintliga systemet. Ett möte med 

handläggaren som ska använda systemet skedde även. 

3.3 Genomförandefas 

I genomförandefasen så implementerades systemet inkrementellt. Krav 

från kravlistan implementerades och sedan testades. Sedan itererades 

denna fas.  
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Systemet började byggas upp med vyn för ÅF, att skapa nya 

ansökningar. Sedan följdes flödet i systemet och implementerades 

allteftersom funktionalitet tillkom. 

3.3.1 Testning 

Systemets testades allteftersom funktonallitet implementerades. För att 

en funktionalitet ska fungera skulle den fungera perfekt utan att 

påverka andra delar av systemet och ha samma funktionalitet som det 

gamla PRT systemet. MVVM mönstret separering av logik och vy gör 

att man lätt kan använda automatisk testning för logiken. Detta 

prioriterades bort då det ansågs viktigare att implementera ny 

funktionalitet och för detta räckte manuell testning. 

3.4 Avslutandefas 

I den avslutande fasen av arbetet ägnades arbetet främst åt att skriva 

färdigt rapporten och se över att systemet i fungerar i sin helhet. Ingen 

ny funktionalitet implementerades utan bara uppsnyggningar i kod och 

grafiskt utseende. 

För dokumentation och framtagning av diagram av systemet användes 

Visual studio som även är det verktyg systemet utvecklades i. Man kan 

då direkt lätt skapa diagram och få översikt över den kod som finns i 

systemet. 
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4 Konstruktion 

4.1 Implementation 

Systemet implementerades med MVVM mönsteret. Det 

vill säga att systemet byggdes upp med olika vyer med 

grafiska komponenter samt en vymodell bakom som 

skötte all logik och presentation av data från modell 

lagret. Denna struktur illustreras i figur 3 och man kan 

även se i mer detalj i bilaga B. 

Det utvecklingsverktyg som användes var Visual Studio 

2012. Visual Studio har inbyggt stöd för att på ett grafiskt 

och textbaserat sätt använda xaml filer. Visual Studio är 

en Microsoft produkt och har därför självklart stöd för att 

utveckla Microsoft .Net lösningar. 

Systemet består av de 3 lager som ingår i MVVM, inga 

andra lager behövdes användas. 

De klasser som finns är xaml klasser i view lagret som 

innehåller grafiskt gränssnitt, med tillhörande vymodell 

klass skriven i C# i viewmodel lagret. De extra klasserna 

som finns är Validation i modell lagret som beskrivs i 

under punkt 4.3, RealayCommand som beskrivs under 

4.4 samt Converters som beskrivs under 4.5. 

Det finns även edmx filer i modell lagret som är från Entity Framework 

för att hålla koll på databas kopplingar och de klasser som mappar mot 

den. 

4.2 Val av grafiskt gränssnitt 

Trots att Forms börjar bli en gammal teknologi och börjar mycket sakta 

att fasas ut (dock fortfarande supportat och kommer vara så i flera år 

framåt) så klarar det att bygga upp den tilltänkta applikationen. Man 

slipper även sätta sig in och lära sig XAML som brukar anses vara 

tröskeln för att gå över från Forms till WPF. 

Figur 2. Översikt över de klasser 

systemet består av. 
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Trots att applikationen inte kommer dra någon större nytta av WPF 

fördel att bygga kraftfullare grafiska gränssnitt så har WPF flera fördelar 

över Forms. Dels kan man snyggare separera vy och logik genom 

XAML och sedan har även WPF kraftfullare sätt att binda data från 

modellen till komponenter i vyn.  

WPF är även den senaste teknologin som Microsoft själva bygger 

applikationer i till exempel Visual Studio [5]. Det är den teknologin som 

är mest framtidssäker och kommer vara supportad och utvecklas av 

Microsoft. 

Valet föll alltså på att bygga applikationen med WPF. Anledningen till 

att man väljer Forms är oftast att man har erfarenhet med det och inte 

behöver de nya funktionerna i WPF. Eftersom jag inte har någon som 

helst erfarenhet av någon av dessa så talade inget för att använda 

Forms. 

4.3 Funktionalitet 

4.3.1 Återförsäljares Ansökningar 

Det främsta funktionaliteten i systemet är att skapa och hantera 

ansökningar. Dessa ansökningar ligger sparade i en databas med 

kolumner för varje värde i en ansökan. Vyn fungerar som ett skal för att 

presentera data och låta användaren mata in data i fält som sedan sparas 

ner i databasen. Detta görs med hjälp av vymodellen, den har ett objekt 

från modell lagret som representerar en rad i tabellen för ansökningar. 

Vyn knyter alla fält med data till tillhörande fält i objektet från 

databasen i vymodellen. Vymodellen känner av alla ändringar som görs 

i vyn och sparar ner dessa i databasen vid behov. Detta demonstreras 

grafiskt i figur 4 där modellens värde chAnsökningsNummer kan visas 

och ändras från vyn. 

Vyn byggdes upp utifrån det befintliga PRT systemet som bestod av 

html komponenter. Dessa byttes ut mot de motsvarande WPF 

komponenterna. Där det fanns utrymme för bättre komponenter så 

byttes de ut. Som t.ex. Datagrid för att presentera data i form av arbeten 

och artiklar och DatePicker för att välja datum. Figur 9 i bilaga A visar 

hur en vy för att skapa en ny ansökan ser ut i det nya PRT systemet. 
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När vyn var färdig så implementerades all logik in i vymodellen. 

Exempel på sådan logik var exempel att hitta registreringsnummer från 

en databas och utifrån den få värden på chassinummer, motornummer 

och modellkod. All logik som hanterar att lägga till och ta bort 

arbeten/artiklar samt sammanräkning av summan av dessa sköts även 

av vymodellen.   

4.3.2 Handläggares Ansökningar 

En handläggare kan även öppna en ansökan fast med mer 

valmöjligheter och funktioner. Annars är den exakt likadan som en ÅF 

vy av en ansökan. En handläggares ansökan är egentligen bara en mer 

specificerad variant av ÅF ansökan. Figur 10 i bilaga A visar hur en 

handläggares ansökan ser ut. 

På grund av detta passar det väldigt bra in med arv för att reducera 

väldigt mycket repetitiv kod. HL ansökan innehåller bara den extra kod 

som behövs för de extra funktioner HL behöver, resten ärvs från ÅF:s 

ansökan. Man kan se detta i klassdiagrammen i figur 12 och 15. 

4.3.3 Listor med ansökningar 

Både ÅF och HL ska kunna lista ansökningar. För detta ändamål passar 

WPF Datagrid perfekt in då dess huvudfunktionalitet är att presentera 

data.  Det enda som behöver göras är att formatera Datagrid på ett 

snyggt sätt och sedan söka efter ansökningar i databasen och presentera 

Figur 3. Visar hur ett värde från ett  objekt i modellen visas i vyn  
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dessa i en lista som visas i Datagriden. Genom att använda Datagrid får 

vi funktionalitet som sortering helt gratis utan att behöva skriva kod för 

detta. Figur 11 i bilaga A visar hur listvyn ser ut. 

När man söker efter ansökningar ska man kunna ange mellan vilka 

månader man vill söka. Tyvärr fyller inte WPF kontroll datepicker den 

här funktionaliteten då man inte har möjlighet att enbart välja månad. 

Lösningen blev att modifiera WPF Calender kontroll. Den kontrollen 

kan ställas in så enbart månad kan väljas, dock kan användaren byta 

detta läge. Genom att låsa kalender i det läge som endast månad kan 

väljas så har man lyckas skapa en egen månadsväljare. Koden för detta 

visas i figur 5. 

  

Figur 4. Visar hur en kalender blir låst i månadsläge. 

4.4 Validering 

Validering är en viktig aspekt i systemet. Det är mycket data som 

skickas in till och hanteras av systemet. De data som skickas in från 

användaren måste valideras att den är korrekt. 

Det gamla PRT hade validering av ett fält i taget när man tryckte på 

knappen skicka. Här såg jag potential till förbättring genom att direkt på 

ett grafiskt sätt visa användaren om ett inmatat värde är godkänt eller 

inte. 

WPF stöder detta genom interfacet IDataErrorInfo som gör precis det 

jag eftersökte. Genom på de fält man vill validera lägga till 

”ValidatesOnDataErrors=True” så kommer dessa fält valideras enligt 

logiken i interfacets Error metod och skicka tillbaka ett felmeddelande 

som kan anpassas till hur man vill ha det. 

 

Figur 5. Visar hur valideringen ser ut i systemet 
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4.5 Händelsehantering 

Händelsehantering är det sättet användaren agerar med systemet. Det 

kan vara allt från att till exempel trycka på en knapp till att mata in text i 

ett fält. 

Enligt MVVM mönstret sker detta genom så kallade Commands. 

Commands implementeras med interfacet ICommand. Detta interface 

har två metoder, Execute och CanExecute. Vad de gör är väldigt 

självtalande det man implementerar i Execute metoden är det som 

händer när man trycker på exempelvis knappen. CanExecute 

bestämmer om det kan exekveras eller inte. Denna funktion är väldigt 

användbar om man kombinerar detta med IDataErrorInfo som 

diskuterades i 4.3 Man kan då enkelt låsa ”skicka” knappen så länge 

som det finns ogiltiga fält i ansökan. Klassen RelayCommand 

implementerar detta interface och gör det lätt att använda i vymodellen. 

Övriga fördelar är att man kan använda samma Command till flera 

olika komponenter. Utan commands hade varje komponent varit 

tvungen att ha ett event som ändå leder till samma kod. 

En nackdel är att alla komponenters event inte har command 

funktionaliteten inbyggt direkt i WPF. Då måste enklast ett tredjeparts 

ramverk användas. Jag ansåg att systemet skulle bli mer komplext och 

att sätta sig in i ett tredjeparts ramverk inte var värt tiden. Jag använde 

istället de events jag behövde och från dessa event anropa metoden i 

vymodellen. Detta bryter lite mot MVVM mönstret men inte i någon 

större omfattning. Logiken och vy är fortfarande separerade vilket är 

huvudsaken. MVVM är dessutom ett mönster som bör följas och inte 

hårda regler. 

4.6 Konventeringar 

Ett problem som är vanligt är att man vill presentera den data från 

modellen i vyn på ett annat sätt. Man vill ha data sparad på ett sätt och 

visa den på ett annat. Lösningen på detta är IValueConverter interfacet 

som har två metoder Convert och ConvertBack. Convert returnerar det 
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nya värdet man vill visa medans ConvertBack returnerar tillbaka 

originalvärdet vid behov. Till exempel användes detta till att justera 

datum och antal decimaler i siffror.  

Men detta interface kan även användas på andra sätt. I PRT systemet 

användes konverteringar till exempel för att konvertera om en ansökans 

status till sant eller falskt värde som användes om en ansökan ska vara 

låst eller inte. Om en ansökan har statusen skickad så kan inte ÅF ändra 

något för alla komponenter då sätts till readonly=true.    
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5 Resultat 
Resultatet av examensarbetet blev det förväntade då jag lyckades ta 

fram en rimlig stor prototyp där man kan följa hela flödet i systemet 

med undantag för pakethantering. Koden är bättre strukturerad tack 

vare MVVM mönstrets separering av vy och logik. Det är tvärtemot det 

tidigare systemet där html kod låg inbäddad i VB6 koden. De buggar 

som fanns i det gamla systemet har rensats ut och användargränssnitten 

har förbättras där det fanns rum för förbättringar. Den resterande 

funktionaliteten som saknas blir lätt att lägga till i samma anda som 

resten av systemet. 
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6 Diskussion 

6.1 Lösningen i helhet 

Huvudmålet med examensarbetet var att ta fram en prototyp som man 

kan bygga vidare på för ett färdigt system. Resultatet jag kom fram till 

löser syftet och målet som sattes ut för examensarbetet, alltså en 

validerad lösning av problemet. 

Reliabilitet av lösningen, hur bra problemet löstes är väldigt bra enligt 

mig. Genom att använda mig av MVVM mönstret så har systemet fått 

en väldigt tydlig struktur och lättöverskådlig kod. Om MVVM mönstret 

skulle inte hade använts hade reliabilitet inte varit lika bra. 

Jag hann inte utforska möjligheten att förändra PRT för den ändring 

som kommer ske om 2-3 år då denna var relaterad till pakethanteringen 

som låg ”längst in” i systemet. Jag ser dock inte det som ett 

misslyckande då både jag och min handledare mer såg detta som en 

bonus än ett krav på prototypen.  

6.2 Metod diskussion 

Metoden som anvädes under examensarbetet fungerade väl. Förstudie 

fasen innebar mycket påläsning av ny teknologi och tidiga design beslut 

som påverade hur systemet skulle utveklas. Främst beslutet att anväda 

WPF och MVVM. 

Genomförande fasen gick bra när man lärt sig att anväda MVVM 

mönstret. Det gick lite segt att implementera de första vyerna men när 

man lärt sig så gick resten snabbt. Genom att testa allt man gjort direkt 

och inkrimitellet implementera funktionallitet så hitades buggar snabbt 

och rättades till. Inga större fel kunde hittas vid slutanvändning vilket 

tyder på att testmetoden var tillräcklig. 

Avslutande fasen var färdig ställning och dokumentation av systemet. 

Genom att direkt anväda de verktyg från Visual Studio kunde diagram 

över systemet snabbt och tydligt dokumenteras. 
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6.3 Design 

Jag är nöjd med designen i sin helhet och tycker att MVVM mönstret 

bidrar till snygg separering av koden. 

Dock var det kanske i efterhand lite övermodigt att börja bygga en 

hyfsat stort system med MVVM utan att ha någon som helst erfarenhet 

av varken C# eller WPF.  

Ofta hamnade jag i situationen ”Hur gör jag det här i WPF?” för att 

sedan komma till frågan ”Hur gör jag det med MVVM?”. Om jag 

bestämt mig för att inte använda MVVM skulle jag sparat in tid som jag 

istället kunnat använda för att implementera fler funktioner och kommit 

längre med systemet. 

Som ett första projekt skulle man nog börja med att göra ett vanligt WPF 

projekt och lära sig grunderna och hur det fungerar ordentligt för att 

sedan när man har en mer komplett erfarenhet gå över till att bygga ett 

system med MVVM. Att jag hade ett redan befintligt system och databas 

att arbeta efter underlättade väldigt mycket. Om jag hade byggt detta 

system från ”scratch” så hade MVVM varit ett för stort steg och 

resulterat i ett väldigt liten prototyp jämfört med den större jag lyckades 

åstadkomma med hjälp av det befintliga PRT systemet.  

Min slutsats blir därför att MVVM är det rätta sättet att bygga WPF 

applikationer på, dock är det fel sätt att börja bygga WPF applikationer 

på. 

6.4 Framtida arbete 

6.4.1 Automatisk Testning 

Genom att systemet använder sig av MVVM mönstret är systemet helt 

anpassat för automatisk enhetstestning. Genom att skriva tester till 

vymodellen kan man testa all icke-grafisk funktionalitet i systemet. Om 

sådana tester implementeras kan systemet testas i sin helhet mycket 

snabbt och effektivt. 

6.4.2 Saknade Funktionalitet 

Systemet som togs fram ska endast ses som en prototyp hur ett helt 

system kan se ut och fungera. Därför saknas viss funktionalitet som bör 
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finnas i ett komplett system när det färdigställts. Det som saknas är 

främst: 

 Att kunna skapa och skicka paket. 

 Inloggning med olika rättigheter. 

 Söka i listor efter olika kriterier. 

 Hitta artiklar och arbeten från databas. 

 Skriva ut listor och ansökningar. 

6.4.3 Nuvarande Design  

Det finns några saker i systemet som kan förbättras. 

 

Först är det att hela systemet inte använder sig av ICommand för 

händelsehanteringen. För att få ett helt enhetligt system som följer 

MVVM bör ett tredjeparts ramverk användas som gör det möjligt att 

binda alla events i systemet till ICommand’s.  

 

Valideringen sker just nu direkt i klasserna i modellen. Detta fungerar 

alldeles utmärkt men det innebär att modellen är knuten till just den 

valideringen. Om två ansökningar skulle valideras på två olika sätt 

skulle den nuvarande implementationen ge problem. Lösningen skulle 

vara att ha valideringen i ett högre lager, det vill säga den vymodell för 

just den ansökan. 

 

Dock valideras alla ansökningar lika som systemet ser ut nu, men om 

man vill vara framtidssäker bör implementationen ändras. 

 

6.5 Övriga aspekter 

Sociala och etiska aspekter: Jag kan inte komma på något nämnvärt att 

säga om dessa aspekter.   

Hållbar utvekling: Examensarbetet bidrar inte direkt till en mer hållbar 

utvekling i någon aspekt som jag kan se. Examensarbetet leder på sikt 

att Porsche kan reklamera bilar effektivare och snabbare. Detta leder 

inte på något sätt till en mer hållbar utveckling vad jag kan se. Porsche 

har hybrid bilar som går på el och bensin som leder till en mer 
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ekonomisk och ekologisk utveckling. Dock kan jag inte säga att mitt 

arbete påverkar detta på något direkt sätt.  
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Bilaga A: Bilderöversikt av PRT 

 

Figur 6. Det gamla PRT systemets sida för skapa ny ansökningar. 
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Figur 7. Det gamla PRT systemets lista med ansökningar. 
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Figur 8. En ny ansökan från det nya PRT systemet 
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Figur 9. Hur en handläggare ser en ansökan i det nya PRT systemet 
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Figur 10. Bild över hur handläggare ser listan med ansökningar i det nya PRT systemet. 
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Bilaga B: Designdokument 

 

Figur 11. Diagramöver paket strukturen.   
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Figur 12. Klassdiagram över vymodells klasser och kopplingar 
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Figur 13. Klassdiagram över vyn.  
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Figur 14. Klassdiagram över vymodells klasser och metoder/attribut 
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Figur 15 Klassdiagram över vymodellens klasser och metoder/attribut 
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Figur 16 Aktivitetsdiagram över en handläggares val 

 

Figur 17 Aktivitersdiagram över en återförsäljares val 
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Figur 18. Sekvens diagram över hur en vy bytts från en lista till en ansökan. 


