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Abstrakt 
Avdelningen Forestry på Consultants to Government and Industry (CGI) i Gävle 

utvecklar många olika programvaror som används i skogsindustrin. Med tiden har 

det uppstått ett behov av ett förenklat program som kan användas i mobiltelefoner. 

CGI ville att en prototyp tas fram för utvärdering, samt att en förenklad 

undersökning görs med avseende på vad som är lämpligast emellan en mobil 

applikation (s.k. ”app”) eller en mobilanpassad webbapplikation (webbapp). Vid 

projektets slut har en Windows 8 mobilapp utvecklats samt en mindre undersökning 

fullgjorts. Undersökningen visar att en webbapp är det ekonomiska alternativet, men 

att mobila appar utvecklade för sin specifika plattform uppnår högre kvalité. 

Nyckelord: WP8, Windows Phone 8, app, webbapp, skogsindustri, köpstöd, 

mobilt. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

Skogsindustrin i Sverige ger direkt eller indirekt arbete åt ca 200 000 människor och 

är en betydande del av Sveriges ekonomi [1]. Med skogsindustri avses bl. a företag 

inom massa- och pappersindustrin samt den trämekaniska industrin. Den största 

råvaran i skogsindustrin är föga förvånande träd. Processen från att plantera ett träd till 

att avverka skogen är lång och kräver noggrann planering. Med tiden har industrin fått 

ett ökat behov av IT-stöd för att kunna driva verksamheten på ett effektivt sätt. 

Consultants to Government and Industry (CGI)  i Gävle utvecklar och underhåller en 

uppsättning programvaror vars syfte är att underlätta, förbättra och optimera det 

dagliga arbetet i skogsindustrin. Dessa programvaror går under samlingsnamnet Fagus 

Forest. 

Värdering och Skoglig Operativ Planering (VSOP) är en programvara som ingår 

i Fagus Forest och används för operativ planering och köpstöd i skogsindustrin. 

Köpstöd innebär att de virkesköpare som är ute och ska köpa tillåtelse att avverka 

skog på fastigheter kan använda VSOP för att se tidigare avtal, närliggande skog och 

annan relevant information för att underlätta beslutsfattandet. VSOP är dock ett 

väldigt stort program som måste köras på en PC. I dagsläget kör virkesköpare 

mestadels på ”papper och penna” ute på fältet för att sedan använda VSOP när de är 

tillbaka på kontoret. Mot denna bakgrund har det uppstått ett behov av ett mobilt 

program som erbjuder en del av de tjänster som VSOP erbjuder samtidigt som 

programmet använder samma databas som VSOP. Detta mobila program kallas för 

MOKS (MObilt KöptStöd). Med MOKS skall virkesköpare kunna använda sin 

mobiltelefon för att underlätta deras arbete ute på fältet såväl som på kontoret. 

1.2 Skogliga termer 

Denna rapport innehåller en del skogliga termer. Här kommer en lista över mycket 

förekommande termer. 

 Virkesköpare: Person som är ute på fältet och avtalar med leverantörer om 

skog som ska avverkas. 

 Leverantör: Fastighetsägare som säljer skog. 

 Trakt: Avtalat geografiskt område. Kan vara en del av en fastighet eller 

innefatta flera fastigheter. 

 Fastighetsägare: Ägare av en fastighet. Kan, men behöver inte vara leverantör. 

1.3 Uppdrag 

Uppdraget består av två delar. Den första delen är att utveckla en Windows Phone 8 

(WP8) app som uppfyller kravspecifikationen 1.4. Den andra delen är att jämföra 

MOKS som WP8 app respektive webbapp. Jämförelsen skall lista för- och nackdelar 

med respektive teknikval. Webbappen utvecklas inte av mig utan av en annan 

systemutvecklare på CGI. 

1.4 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen består av en programflödesbeskrivning och en lista över 

funktioner programmet ska uppfylla. Hur programmet ser ut rent grafiskt har inte 

diskuterats i någon större utsträckning eftersom appen använder WP8 

standardkomponenter och vyer, vilka har ett färdigt utseende. 
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1.4.1 Programflöde 

 

Figur 1 - Programflöde 

 

I Figur 1 ovan ser vi det förväntade programflödet. Med utgångspunkt i Start kan 

användaren välja mellan tre olika flöden. Om användaren väljer Leverantörer får 

denne välja Köpområde innan valet av en riktig Leverantör är möjligt. Detta beror på 

att Leverantörerna är grupperade i olika köpområden. Beroende på vilken användare 

man är inloggad som har man tillgång till olika köpområden. Väljer man istället Sök 

Leverantör söker man automatiskt igenom de leverantörer som finns tillgängliga bland 

de köpområden man har åtkomst till. Sedan från Leverantör kan man gå vidare till 

Kontrakt för den valda leverantören. Det tredje flödet som utgår från Start är 

Fastigheter. Väljer man Fastigheter och en specifik fastighet så hamnar man på 

Fastighet. En fastighet kan ha en ägare eller flera delägare. Beroende på om delägaren 

också är en leverantör kan man från Delägare gå till Leverantör. Detta är inte alltid 

möjligt, varför pilen där emellan är streckad. 

1.4.2 Funktionsbeskrivning 

Följande funktionsbeskrivning talar om vad en användare skall kunna göra med 

MOKS. 

 

 Inställningar. 

o Välja och ändra användarnamn och lösenord. 

o Logga in. 

 Leverantörer. 

o Välja köpområde och se leverantörer för det valda köpområdet. 

o Se grunddata för vald leverantör. 

o Se avverkningskontrakt för vald leverantör. 

o Se bankkonton för vald leverantör. 

o Välja ett avverkningskontrakt för vald leverantör. 

o Se grunddata för valt avverkningskontrakt. 

o Se karta över trakten det valda avverkningskontraktet avser. 

o Söka och bläddra bland leverantörer baserat på förnamn, efternamn och ort. 

o Välja leverantör från söklistan. 
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 Fastigheter. 

o Söka fastighet. 

 Via koordinater från GPS. 

 Via fastighetsbeteckning. 

o Visa fastighetsinfo inkl. fastighetsägarinformation. 

o Om fastighetsägaren även är en leverantör skall det finnas en länk till 

leverantörsidan. 

o Visa karta över fastigheten. 

2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Back-end 

Datat som skall presenteras i MOKS, t ex information om leverantörer eller 

avverkningskontrakt, hämtas från samma databas som VSOP går mot. Detta innebär 

dock inte att MOKS direkt skall ha åtkomst till databasen. För att få större kontroll 

över en databas är det vanligt att någon sorts mellansteg används. I detta fall skall 

MOKS kommunicera med databasen via ett webb-API. Väldigt förenklat skall MOKS 

anropa någon metod i API:et, varefter API:et hämtar data från databasen, formaterar, 

paketerar och skickar tillbaka datat som ett objekt eller en lista av objekt. MOKS 

presenterar sedan datat för användaren.  

Utveckling av webb-API:et har inte ingått i detta examensarbete. En grupp 

systemutvecklare på CGI har förberett ett webb-API med metoder MOKS kommer att 

behöva. Däremot krävs det kunskap om hur webb-API:et är uppbyggt för att veta hur 

datat som skickas in ska formateras och hur svaret ser ut. Felsökning av webb-API:et 

kan behövas.  

2.2 Språk och miljö 

Appen är skriven i programmeringsspråket C# och utvecklingsmiljön är Microsoft 

Visual Studio 2012. För att utveckla WP8 appar måste operativsystemet vara 

Windows 8. Här uppstod ett problem eftersom CGIs datorer endast kör Windows 7. 

För att gå runt problemet har ett virtuellt Windows 8 körts ovanpå Windows 7 i 

VMWare Player. WMWare Player är en programvara med vilken det är möjligt att 

köra virtuella operativsystem ovanpå ett annat operativsystem. MS Visual Studio 2012 

kördes sedan ovanpå det virtuella Windows 8. För att testa appen har i huvudsak en 

WP8 emulator använts, och vid ett fåtal tillfällen har en riktig telefon använts. WP8 

emulatorn kördes alltså på det virtuella Windows 8. Detta led av virtuella 

operativsystem resulterade i hög belastning på datorn och ibland långa väntetider eller 

oväntade fel och kraschar. 

2.3 Versionshantering 

För versionshantering har programmet SourceSafe använts. SourceSafe är ett relativt 

enkelt program i jämförelse med andra system för versionshantering. I princip 

fungerar det genom att filen som ska redigeras måste checkas ut innan redigering är 

möjlig. Endast en person kan checka ut en fil i taget. När redigeringen är färdig 

checkas filen in och andra programmerare kan uppdatera sin version av filen. 

2.4 Kodstruktur 

Ett par veckor in i projektet angavs tydliga riktlinjer för hur programkoden ska vara 

strukturerad. Eftersom CGI har väldigt många olika system som utvecklas och 
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underhålls är det viktigt att programmen följer samma kodstruktur. Genom att följa 

samma struktur blir det enklare för systemutvecklare på CGI att sätta sig in i nya 

projekt. Med kodstruktur avses vilken funktion klasser förväntas ha, interaktionen 

mellan dessa klasser samt vilka mappar klasserna ska ligga i. I figuren nedan ser vi 

projektstrukturen. 

 

 

Figur 2- Projektstrukur 

 

Bland de viktigare mapparna är Exceptions, Model och View. I mappen 

Exceptions ligger alla klasser relaterade till felhantering. I mappen Model ligger alla 

dataklasser som hämtas från webb-API:et och presenteras för användaren. I mappen 

View ligger alla olika vyer som ansvarar för att presentera klasserna i Model.  

2.5 XAML & data binding 

XAML är en XML-variant som används för att skapa användargränssnitt i windows-

applikationer [2]. XAML används till både ”vanliga” WPF program men även till 

nyare WP8 program. Användargränssnitt kan även skapas i C# men XAML är till för 

att förenkla processen.  

Varje sida som skapas har per automatik en XAML-fil och en C# fil. XAML-filen 

definierar knappar, textfält, listor etc. C#-filen som tillhör sidan kallas även för code-

behind. Det är i code-behind som faktisk data binds till användargränssnittet. I fallet 

för denna app har det inneburit att göra ett anrop till webb-API:et, vänta på respons 

och sedan binda det hämtade data till användargränssnittet. 

Bindningen av data sker med data binding. Det innebär att programmeraren i 

XAML-filen anger namnen på de attribut som ska presenteras. Till exempel: Ett 

textfält ska visa namnet på en person. I XAML-filen binder man datat för textfältet till 

ett attribut vid namn ”förnamn”. I code-behind laddar man in datat och sätter en 

instans av klassen Person som kontext för sidan. Om Person har en medlem som heter 

”förnamn” kommer värdet automatiskt att plockas ut och visas i användargränssnittet. 

Det går även att ändra förnamnet via användargränssnittet samtidigt som ändringen 

slår igenom till den bakomliggande instansen av Person. Kontentan är alltså att 

programmeraren slipper skriva stora mängder kod för att fylla gränssnittet med data. 

Alla sidor i MOKS är gjorda med XAML och data binding. 
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2.6 MVVM 

MVVM står för Model-View-ViewModel. Det är ett designmönster som bygger på det 

mer kända MVC: Model-View-Controller. M och V är detsamma som i MVC. Model 

är dataklassen. Som i exemplet i stycke 3.4 skulle det kunna vara klassen Person. 

View är användargränssnittet – XAML-filen i detta fall. Slutligen har vi ViewModel. 

ViewModel är, metaforiskt talat, klistret mellan mellan Model och View. ViewModel 

skapar instanser av dataklasserna, hämtar instanser från ett webb-API, eller på något 

annat sätt skapar dataobjekten. Till skillnad från Controller så meddelar inte 

ViewModel View direkt utan gör istället sitt data tillgängligt så att View kan hämta 

det vid behov [3]. Se figur 3. Microsoft rekommenderar MVVM vid utveckling av 

WP8-appar, varför MOKS använder MVVM-mönstret.  

 

 

Figur 3- MVVM 

3 Metod och genomförande 

Metoden har bestått av att jag har gjort en litteraturstudie genom att se Microsoft 

officiella videofilmer på hur man utvecklar WP8-appar [4]. Därefter har jag utvecklat 

små testappar för att implementera delar jag troligtvis skulle behöva, t ex listor. När 

jag hade gjort ett par test-appar började jag på en skarp version av MOKS. 

3.1 Inloggning 

När man startar appen så kontrolleras det ifall inloggningsuppgifter finns sparade. 

Finns de inte sparade uppmanas användaren ange användarnamn och lösenord i ett 

fönster som ser ut som Figur 4.  
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Figur 4- Inloggning 

 

 

Efter att uppgifter har matats in och knappen ”Logga In” har tryckts anropas en metod 

i webb-API:et som heter InitApp(). Metoden gör egentligen ingenting alls förutom att 

returnera en boolesk variabel. Inloggningsuppgifterna placeras i headern i webb-

anropet och autentiseringen sker automatiskt i webb-API:et. Om 

inloggningsuppgifterna är fel kommer ett fel returneras. Om servern ligger nere 

kommer ett annat fel att returneras. På klientsidan, dvs appen, kontrolleras svaret. 

Innehåller svaret ett fel kontrolleras feltypen och användaren informeras. Det kan vara 

antingen att servern är oåtkomlig, inloggningsuppgifterna är fel eller något annat 

oväntat fel. Om inget fel uppstår och det booleska värdet sant returneras har 

inloggningen lyckats och huvudmenyn visas. 

3.2 Huvudmeny 

Huvudmenyn består av tre knappar, en för vardera menyalternativ. Knapparna ligger i 

behållare som är scrollbar så att fler menyalternativ i framtiden enkelt kan läggas till. 

Längst ner finns också en specialmeny tänkt att användas för mindre vanliga 

funktioner, som att ändra användarnamn och lösenord. Klickar man på de tre 

punkterna längst ner visas en meny där man kan klicka på knappen inställningar. Se 

Figur 5.  
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Figur 5- Huvudmeny och inställningar 

3.3 Inställningar 

Denna vy tillåter användaren att ändra det användarnamn och lösenord användaren är 

inloggad som. När nya uppgifter har fyllts i och användaren klickar på knappen Spara 

sparas uppgifterna och inloggningsprocessen börjar om från början. Att ändra 

användarnamn och lösenord hade kunnat göras på ett enklare sätt utan en egen sida 

men detta tillåter framtida utvecklare att enkelt kunna lägga till fler inställningar. Se 

figur 6. 

 

 
 

Figur 6 - Inställningar 
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3.4 Köpområden 

När användaren från huvudmenyn väljer ”Leverantörer” så anropas en metod i webb-

API:et som hämtar de köpområden som finns tillgängliga för användaren. Finns det 

inga köpområden visas en pop-up som talar om att användaren inte kan se några 

Leverantörer. Finns det exakt ett köpområde anropas ännu en metod i webb-API:et 

som hämtar Leverantörer för köpområdet. Finns det fler än ett köpområde uppmanas 

användaren välja köpområde i en lista. När valet är gjort hämtas leverantörer för det 

valda köpområdet. Sammanfattat: 

 Inga köpområden => Tillbaka till huvudmenyn med felmeddelande 

 Exakt ett köpområde => Visa Leverantörer 

 Fler köpområden => Visa Köpområden 

 

Om listan av köpområden visas, vilket är det vanligaste utfallet, ser listan ut som 

Figur 7. 

 

 

3.5 Leverantörer 

Leverantörelistan ser ut som en vanlig lista men är i själva verket relativt komplex. 

Antalet leverantörer per köpområde kan vara upp till 800 st. Eftersom appen är tänkt 

att användas ute i skogen där mobilnätet är begränsat skulle 800 leverantörer ta lång 

tid att ladda ner. Som lösning på detta problem har en s.k. lazy load implementerats. I 

fallet för MOKS innebär att endast 20 st. leverantörer laddas ner. När användaren 

sedan scrollar ner och börjar närma sig slutet så hämtas ytterligare 20 st. ner, tills det 

till slut inte finns fler leverantörer att ladda ner. Detta tillvägagångssätt sparar 

bandbredd och tid för användaren. Dessutom kan det vara så att leverantören 

användaren letar efter är bland de 20 första, i vilket fall de resterande 780 leverantörer 

vore onödiga att ladda ner. Varje gång användaren scrollar ner så pass långt att fler 

leverantörer hämtas visas en ”Laddar data…” text högst upp på skärmen med 

tillhörande animation. Detta görs för att användaren inte ska tro att listan är slut utan 

istället väntar på att fler leverantörer hämtas. 

Figur 7 - Köpområden 
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En förutsättning för att lazy load överhuvudtaget var möjligt är att webb-API:et 

stödjer paging. Det innebär att när leverantörer ska hämtas kan antalet sidor och 

sidstorlek anges. 

Leverantörslistan ser ut som på Figur 8. 

 

 
 

3.6 Leverantör 

När användaren valt en specifik leverantör visas fullständig information om den valda 

leverantören. Till skillnad från föregående sidor är leverantörssidan en s.k. 

panoramavy. En panoramavy består av en eller flera enkla vyer som ligger bredvid 

varandra. Antag vyerna A, B och C. Om dessa ligger i en panoramavy visas först A. 

Längs den högra kanten kan man dock se att det finns något mer. Det man ser är 

någon millimeter av Bs vänstra sida. Detta gör det intuitivt för användaren att dra med 

fingret över skärmen, s.k. swipa, och därmed bläddra till B. Samma sak gäller mellan 

B och C. Väl vid C kan användaren se början på ännu en sida, A. Användaren kan 

alltså bläddra A=>B, B=>C och C=>A. 

Leverantörspanoraman består av tre sidor. Den första är en detaljsida som visar 

information om leverantören. Den andra är en lista med valbara kontrakt. Den tredje 

och sista är en lista över bankkonton för leverantören. Figur 9 visar alla tre sidor 

bredvid varandra.  

Detaljsidan har en del funktionalitet som anses gå utöver projektet. T ex kan 

användaren dubbelklicka på ett telefonnummer för att automatiskt kunna ringa numret 

utan att behöva slå in siffrorna för hand. 

  

Figur 8 - Leverantörslista 
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3.7 Kontrakt 

Kontraktvyn ser ut som Figur 10. Förutom att läsa datat kan användaren ev. klicka på 

knappen Karta. Beroende på om kontraktet har ett specifikt attribut eller inte visas 

eller göms knappen Karta. Majoriteten av alla kontrakt har det nämnda attributet. 

 

 

 

Figur 10 - Kontrakt 

3.8 Kontraktkarta 

Kartan som visas är en ArcGis karta från ESRI [5]. Kartan består av fem olika lager. 

Varje lager filteras på ett unikt ID som kontraktet har. Kartan är interaktiv på så vis att 

användaren kan zooma in/ut och flytta runt kartan. Det bör noteras att kartan inte är en 

standardkomponent i WP8 (även om WP8 också har en variant). Det är istället ett 

Figur 9 - Panoramavy för leverantör 
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externt bibliotek som har importerats till appen. Som visas i Figur 11 representerar det 

inringade blå området trakten kontraktet avser. De blå linjerna representerar 

fastighetsgränser. 

 

 

Figur 11- Kontraktkarta 

 

3.9 Sök Leverantör 

Det andra alternativet från huvudmenyn är Sök Leverantör. Härifrån kan användaren 

söka efter en eller flera leverantörer på förnamn, efternamn eller ort. Minst ett fält 

måste fyllas i för att en sökning ska påbörjas. När resultatet sedan erhålls visas en lista 

om resultatet innehåller fler än en leverantör. Om resultatet innehåller exakt en 

leverantör visas den leverantören direkt. Innehåller resultatet ingen leverantör visas en 

pop-up som talar om att sökningen inte gav några träffar. Sidan ser ut som Figur 12. 
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          Figur 12 - Sök Leverantör 

3.10 Fastigheter 

Från huvudmenyn kan användaren slutligen klicka på Fastigheter. Väl inne på 

Fastigheter kan användaren välja mellan att klicka på knappen ”Auto-sök via GPS” 

eller att fylla i en fastighetsbeteckning och söka på den. Se den vänstra bilden på figur 

13. 

Om användaren klickar på ”Auto-sök via GPS” kontrolleras huruvida GPS:en är 

påslagen eller inte. Om GPS:en inte är påslagen uppmanas användaren att slå på sin 

GPS och försöka igen. Är GPS:en påslagen startas en bakgrundstråd som försöker 

hämta latitude och longitude koordinater för telefonens position. Försöket får ett 

maximum av fem sekunder innan det avbryts. När koordinaterna är hämtade anropas 

en metod i webb-API:et där koordinaterna skickas in. Antingen hittas en fastighet för 

koordinaterna, varvid fastighetssidan visas, eller så visas en pop-up som talar om för 

användaren att ingen fastighet kunde hittas med de aktuella koordinaterna.  

Om användaren fyller i en fastighetsbeteckning och söker returneras en lista över 

fastigheter som matchar beteckningen. Listan ser ut som den högra bilden på figur 13. 

Även denna lista är implementerad med lazy load. När användaren sedan väljer en 

fastighet visas fastighetssidan. 
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Figur 13- Sök fastighet & välj fastighet 

 

3.11 Fastighet 

Fastighetssidan är, precis som leverantörssidan, en panoramavy. Den består av en 

överblick, en detaljvy, och en lista av delägare. Överblicken listar bara den viktigaste 

informationen, medan detaljerna tar upp sådant som areal och taxering. Listan över 

delägare visar namn, personnummer samt hur stor andel personen äger. Överblicken 

innehåller också en knapp för att visa fastigheten i en karta. Vyn ser ut som Figur 14 

nedan. 

 

 

Figur 14 - Fastighetpanorama 

3.12 Delägare 

När användaren väljer en specifik delägare från fastighetsvyn visas delägarvyn. 

Förutom att visa information om delägaren kan användaren i vissa fall klicka på 
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knappen ”Gå till Leverantör” för att gå till leverantörssidan för fastighetsägaren. Alla 

fastighetsägare är dock inte leverantörer så knappen är inte alltid tillgänglig. Se Figur 

15 för ett exempel på en fastighetsägare som också är leverantör. 

 

 

Figur 15 - Delägare 

3.13 Fastighetskarta 

Fastighetskartan visar de exakta gränserna för fastigheten. Till skillnad från kartan i 

kontraktvyn går denna karta mot en annan webadress för att visa fastighetsinformation 

istället för traktinformation. 

4 Jämförelse – MOKS som app eller webbapp 

När smartphones började bli populära ställdes utvecklare inför ett dilemma: Ska vi 

göra en varsin app för varje plattform, eller ska vi göra en mobilanpassad webbapp? 

Eftersom alla smartphones har webbläsare kan användaren helt enkelt surfa in på rätt 

webbadress istället för att ladda ner appen från respektive marknad. Debatten har 

breddats något på senare år till att även inkludera s.k. hybridappar. Hybridappar är 

appar användare kan ladda ner från respektive app-butik men som använder en 

inbäddad webbläsare och kan därmed utnyttja mobilens funktioner på ett sätt som rena 

webbappar inte kan. Detta examensarbete syftar inte till att göra en fullvärdig eller ens 

en grundläggande undersökning i den väldigt aktuella diskussionen kring app, 

webbapp eller hybridapp. Se [6] för en sådan studie. Istället ska jämförelsen handla 

specifikt om MOKS som app eller webbapp. Metoden har bestått av att testköra tre 

versioner av MOKS: dels min egna WP8-app, en Android-app och en webbapp. 

Parallellt med utvecklingen av MOKS som WP8 app har två systemutvecklare på 

CGI utvecklat MOKS på andra sätt. En systemutvecklare har utvecklat MOKS för 

Android-plattformen medan en annan har utvecklat MOKS som webbapp. 

Utvecklingstiden för webbappen var mindre än utvecklingstiden för både 

android-appen och WP8-appen. Eftersom webbappen är plattformsoberoende innebär 

det att kostnaden för att utveckla en webbapp är avsevärt mindre i jämförelse med att 

utveckla en app för de tre plattformerna Android, WP8 och iOS. Webbappen gjordes 

med jQuery Mobile, vilket är ett ramverk för utveckling av mobila webapplikationer. 
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Webb-appen har dock inte lika bra flyt som de andra två apparna. Förutom en 

känsla av smidighet är de andra apparna snyggare än webbappen. Detta beror på att 

det är enkelt att utveckla gränsnitt till Android and WP8. Dessutom följer Android-

appen riktlinjer för hur Android-appar ska se ut [7], WP8-appen följer riktlinjer för hur 

WP8-appar ska se ut [8], medan webappen försöker se ut som en iPhone version. 

Även detta bidrar till en känsla av professionalism som webappen inte uppnår. Vidare 

uppvisade webb-appen flertalet buggar i gränssnittet. T ex uppkom konstiga punkter 

och mellanrum i vissa webbläsare, se bilaga 1. Inga motsvarande buggar fanns på 

Android och WP8 apparna. 

5 Resultat 

Den första delen av uppgiften var att utveckla en WP8 som uppfyller 

kravspecifikationen 1.4. Det målet har uppfyllts nästan till fullo. Programflödet 

fungerar precis som i kravspecifikationen. Funktionsbeskrivningen är nästan helt 

uppfylld. Den enda delen som inte fungerar helt och hållet är kartan över fastigheter. 

Istället för att enbart se den valda fastigheten ser användaren alla fastigheter. Med 

andra ord fungerar inte filtreringen på den valda fastigheten. Bokstavligt tolkat är hela 

funktionsbeskrivningen uppfylld eftersom det inte står att användaren inte ska kunna 

se de andra fastigheterna samtidigt. Det är dock rimligt att anta att CGI förväntade sig 

att man enbart skall se den valda fastigheten. Detta problem kunde inte åtgärdas pga. 

tidsbrist. 

Den andra delen av uppgiften var att göra en jämförelse av MOKS som WP8 app 

och MOKS som webbapp. Även detta mål har uppfyllts, men på en ytlig nivå. Tiden 

det tog för att utveckla WP8 appen gjorde att det inte blev mycket tid över till 

jämförelsen. 

 

6 Diskussion 

6.1 Plattformens mognad 

Att utveckla appar i till WP8 är väldigt underlättat av den gedigna utvecklingsmiljö 

Microsoft erbjuder: Microsoft Visual Studio 2012. Allt från gränssnitt till webb-anrop 

är för det mesta enkelt att implementera. Dock kan det påpekas att en stor nackdel med 

utveckling till just WP8 i jämförelse med andra plattformar är den brist på information 

som råder på nätet. På grund av att det är väldigt få utvecklare som gör appar till WP8 

i jämförelse med Android och iPhone finns det inte lika mycket material på webben. 

Microsoft har naturligtvis sin officiella dokumentation, men vanliga Q&A sidor som 

StackOverflow.com innehåller avsevärt mindre information om WP8 än Android och 

iPhone. Detta innebär att när det väl kör ihop sig så har man ingen annan att tillgå än 

sig själv. 

6.2 Vidareutveckling 

6.2.1 Lösenordshantering 

Som MOKS är byggt nu sparas användarens lösenord utan kryptering. Problemet med 

detta är att det finns en risk för att för att obehöriga kommer över användarens 

lösenord. För att förtydliga: lösenordet går inte att läsa i klartext inifrån appen, men 

om obehöriga får tag i filen som lösenordet sparas till skulle de kunna ta reda på 

lösenordet. En lösning på detta, som i många andra fall där lösenord ska hanteras, är 

att appen inte sparar lösenordet överhuvudtaget, utan istället använder en hash-

funktion tillsammans med ett salt-värde. Se [9] för vidare information. 
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6.2.2 Tabeller 

Datat som presenteras i MOKS kan i vissa fall se ut att ligga in en tabell. Så är inte 

fallet. Datat ligger istället i manuellt inlagda rader och kolumner. Detta är pga. 

tidsbrist. Ett byte till tabeller hade inte påverkat utseendet eller funktionalitet något, 

men koden skulle vara aningen mer strukturerad. 

6.2.3 InitApp 

Som tidigare nämnt i 3.1 anropas en metod i webb-API:et vid namn InitApp när appen 

startar och användaren ska logga in. För närvarande returnerar metoden ett booleskt 

värde. Eftersom en metod i webb-API:et anropas skulle metoden lika gärna kunna 

returnera användarbar data istället för enbart ett booleskt värde. Förslagsvis skulle 

köpområden kunna hämtas för användaren. När användaren sedan klickar på 

Leverantörer finns redan data lagrat på telefonen istället för att göra ytterligare ett 

webb-API anrop. 

6.2.4 Fler verktyg 

Detta är kanske det mest intuitiva förbättringsförlaget. Webb-API:et skulle kunna 

utökas till att erbjuda fler tjänster eftersom databasen innehåller mycket mer 

information än vad MOKS använder för tillfället. Därefter skulle fler verktyg kunna 

läggas till i MOKS.  

7 Slutsats 

Vid projektets slut har en väl fungerande WP8 utvecklats. I jämförelse med utveckling 

av en webbapp konstateras att utvecklingskostnaderna för en webbapp är mycket 

mindre än utveckling av en varsin app för de tre plattformarna Android, iOS, WP8. 

Resultatet blir dock inte lika bra med en webbapp som när apparna görs specifikt för 

respektive plattform. I slutändan är det en fråga om kostnad och behov. Det kan tänkas 

att väldigt enkla appar skulle kunna komma undan som webbapp men vid mer 

avancerade idéer bör apparna utvecklas specifikt för varsin plattform, åtminstone om 

kvalitén är prioriterad. 

  



 

  17             

 

8 Referenser 

[1] Skogsindustrierna, 2013. 

http://www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta (Besökt 2013-05-16) 

 

[2] XAML Overview. 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752059.aspx (Besökt 2013-05-20) 

 

[3] MVVM – Using the MVVM pattern in Windows 8. 

 http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/jj651572.aspx (Besökt 2013-06-06) 

 

[4] Building Apps for Windows Phone 8 Jump Start. 

http://channel9.msdn.com/Series/Building-Apps-for-Windows-Phone-8-Jump-

Start (Besökt 2013-04-02) 

 

[5] ESRI. 

 http://www.esri.com/software/arcgis (Besökt 2013-05-22) 

 

[6] Mobile web apps as an alternative to native mobile apps, 2013. 

https://theseus17-

kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/56797/Examensarbetet_kimhellbom.pdf

?sequence=1 (Besökt 2013-05-28) 

 

[7] User Interface Guidelines. 

http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/index.html (Besökt 

2013-05-28) 

 

[8] User interface for Windows Phone, 2013. 

http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/windowsphone/develop/ff967556(v=vs.105).aspx (Besökt 2013-05-28) 

 

[9] Cryptographic hash function, 2013. 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function (Besökt 2013-05-27) 

  

http://www.skogsindustrierna.org/branschen/branschfakta
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms752059.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/jj651572.aspx
http://channel9.msdn.com/Series/Building-Apps-for-Windows-Phone-8-Jump-Start
http://channel9.msdn.com/Series/Building-Apps-for-Windows-Phone-8-Jump-Start
http://www.esri.com/software/arcgis
https://theseus17-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/56797/Examensarbetet_kimhellbom.pdf?sequence=1
https://theseus17-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/56797/Examensarbetet_kimhellbom.pdf?sequence=1
https://theseus17-kk.lib.helsinki.fi/bitstream/handle/10024/56797/Examensarbetet_kimhellbom.pdf?sequence=1
http://developer.android.com/guide/practices/ui_guidelines/index.html
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/ff967556(v=vs.105).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windowsphone/develop/ff967556(v=vs.105).aspx
https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_hash_function


 

  18             

 

9 Bilagor 

Bilaga 1 – MOKS som webbapp layoutbugg 

 

 


