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FÖRORD 
Detta arbete har utförts på uppdrag av Visma Spcs AB. Uppdraget bestod i att skapa en 
mobilapplikation för Windows Phone®. Alla färger som använts i applikationen följer de 
standardfärger som satts upp i ramverket för UI (User Interface) inom Visma-koncernen.  
 
Jag vill tacka Visma Spcs AB för möjligheten att skapa denna mobilapplikation samt 
möjligheten att utvecklas vidare och få mer kunskap inom programmering och utveckling. 
 
Patric Sjöö  
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SAMMANFATTNING 
Återanvändning av programkod inom programutvecklingen idag finns i många olika nivåer 
och hjälper till att skapa en bred programutveckling. Med hjälp av objekt-orientering och arv 
skapas möjligheten att dela information mellan olika projekt och applikationer för att 
minimera risken att samma kod skrivs flera gånger. Syftet med detta arbete är att utreda vilka 
för- och nackdelar som finns vid återanvändning av programkod vid utveckling av en 
mobilapplikation. Vid utvecklandet av denna applikation till Windows Phone® har ett delat 
kodbibliotek kallat Portable Class Library (PCL) använts. För att utreda de för- och nackdelar 
som kan finnas med återanvändning, kommer programkod från en applikation för Windows 
Store® finnas tillhands. I arbetets gång så har Reflection in action varit de arbetssätt som har 
hjälpt till att skapa de reflektioner som blivit arbetets resultat. Med hjälp av återanvändning 
och Reflection in action, kunde mobilapplikationen återanvända mycket befintlig programkod 
som fanns tillhands vilket underlättade arbetet på många sätt. 
 
Nyckelord: Återanvändning, Mobilapplikation, Windows Phone®.  
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ABSTRACT 
Reuse of code in software development is today available in many different levels and helps 
to create a broad program development. Using object orientation and inheritance creates the 
ability to share information between different projects and applications to minimize the risk 
that the same code is written several times. The purpose of this work is to investigate the 
advantages and disadvantages of the reuse of programming code when developing a mobile 
application. In the development of this application to the Windows Phone® have a shared 
code library called Portable Class Library (PCL) used. To investigate the advantages and 
disadvantages that can be reuse, the program code of an application for Windows Store® be 
available. In this work Reflection in action has been the approach that has helped create the 
reflections becomes work results. Reusing code and Reflection in action helped the mobile 
application reusing existing code that was available, which facilitated the work in many 
ways. 
 
Keyword: Reuse, Mobile application, Windows Phone®. 
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1. INLEDNING 
När Apple år 2007 lanserade en mobiltelefon, hade nog ingen kunnat ana att den nya 
versionen av mobiltelefon skulle få en stor del av mänskligheten att ändra levnadssätt. 
Genom att gå från bara ringa och skicka meddelande till att surfa på internet, spela spel och 
sköta hela företaget. Apples iPhone® fick inte bara människan att ändra sitt levnadssätt, det 
började ställas nya krav på mjukvaran för att kunna integrera med människan så mycket som 
möjligt. En helt ny bransch startade, Appindustrin (Hinman, 2012). Allt fler företag skapar 
idag mobilapplikationer som riktas till andra företagare för att underlätta deras vardag, vilket 
också kan vara en konkurrensfördel mot andra företag som utvecklar liknande lösningar 
(McWherter & Inc, 2012). 
 
Återanvändning bygger på att exempelvis programkod i objekt-orienterad utveckling kan 
användas på flera olika ställen i applikationen utan att behöva ändra i programkoden. 
Återanvändningen gör att hjulet inte behöver uppfinnas på nytt varje gång en ny del i 
programmet ska utvecklas eller att ett nytt program utvecklas. Återanvändning av material 
eller kod har mycket av sin bas i den objekt-orienterade världen. Återanvändning har funnits 
med sen lång tid tillbaka när programspråk som C och Fortran var populära. Det var i 
samband med att Java, C++ som objekt-orienteringen blev ett modernt sätt att utveckla 
(Bennet, McRobb, & Farmer, 2010). Några av grundorsakerna till att återanvändning har 
blivit mer fokuserat är bland annat ekonomiska skäl, kvalité och företagsflexibilitet. 
Ekonomin kan besparas tack vare att en eller flera klasser redan finns uppbyggda och arbetet 
kan komma igång snabbt och smidigt. Objekt-orienteringen hjälper till att bygga en kvalité i 
den skrivna koden. Med företagsflexibilitet menas att om all information hade skrivits i 
samma klass, hade det varit svårt för flera utvecklare att jobba med samma program eller 
informationssystem utan att den ene skriver över något som den andre arbetar med. Objekt-
orienteringen och återanvändningen gör att flera utvecklare jobba samtidigt och återanvända 
kod som någon annan redan skrivit. Ett företag som utvecklar flera olika program eller 
lösningar, kan redan ha samma lösning, delvis- eller helt färdig, i ett annat system. Eftersom 
denna kod redan är testad och redan körs hos kunden, vet utvecklarna att inga större problem 
bör dyka upp (Bennet, McRobb, & Farmer, 2010). 

 Problemdiskussion 1.1.
I en perfekt värld skulle de olika mobiltillverkarna använt samma operativsystem för 
utvecklande av applikationer. Idag finns de tre stora plattformar för mobil utveckling, iOS®, 
Android® och Windows Phone®. Alla tre använder olika programmeringsspråk och kan inte 
återanvända någon programkod däremellan (McWherter & Inc, 2012). Microsoft lanserade i 
samband med Windows 8® möjligheten att skapa liknande mobilapplikationer, fast till 
vanliga datorer och surfplattor (Deitel & Deitel, 2014). Det går dock inte att använda sig av 
denna applikation rakt av för att passa till Windows Phone® utan att granska och ändra de 
skillnader som är specifikt i koden för plattformarna. 
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Det finns många områden där objekt-orienterad kod hjälper utvecklaren att hitta väg för att 
forma nya funktioner i applikationen. Utvecklaren får en bra och uppsorterad kod vilket kan 
hjälpa till att finna de problem som uppstår och där behov av felsökning finns. Eftersom 
koden sorteras in efter behov och programmets idé, finns det ingen regelbok som säger exakt 
hur just den kodklassen skall se ut. Det finns bra guider som hjälper till att visa hur en bra 
klass kan se ut och hur effektiv den kan bli. Kodningen av en sådan klass kan dock också bli 
enorm, samt att all kod kanske bara skulle användas en gång. Bennet, McRobb & Farmer 
(2010) beskriver hur själva objektet av klassen är det viktigaste inom objekt-orientering. 
Oavsett hur komplicerad och strukturerad koden i klassen blivit, är det i slutpunkten själva 
objektet som används för att bestämma vilka delar av klassen som ska användas. Eftersom 
varje objekt som vi skapar är oberoende av de andra kan själva informationen som matas in 
jobba ostört och ovetande om vad det andra objektet gör. Idag finns det en mängd olika 
ramverk för hur struktureringen ska utföras (Polančič, Heričko, & Pavlič, 2011). Med hjälp 
av olika ramverk kan utvecklaren på ett smidigt sätt få koden samt de olika delarna av 
designen separerade från varandra utan egentligen påverka varken respons eller funktionalitet 
för slutanvändaren. Själva uppbyggnaden av ramverken eller själva utformningen kan dock 
göra att det läggs för mycket tid på att ”snygga till” koden i bakgrunden.  
 
Stefanov & Kumar (2013) menar att återanvändning av kod är en viktig del av arbetet med att 
effektivisera både i existerande och framtida projekt. Grunden i återanvändande av kod ligger 
i arv och hierarkin i koden som är skriven. Återanvändandet av kod bygger mycket på att 
egenskaper ärvs från klasser som tidigare har kodats. Dessa klasser behöver inte vara 
självkodade utan kan hämtas från gemensamma kodbibliotek som andra utvecklare har 
skrivit. I dagens utveckling kan det vara svårt att undvika att inte återanvända kod, eftersom 
många ramverk idag kräver det. 

 Syfte 1.2.
Syftet är att utreda vilka för- och nackdelar som finns vid återanvändning av programkod vid 
utvecklande av en mobilapplikation för Windows Phone®. 

 Avgränsning 1.3.
Detta arbete fokuseras på utveckling och återanvändning av en Windows Phone® -applikation. 
Gemensamt kodbibliotek för de funktioner som finns i applikationen för Windows Store® 
finns utvecklat.   
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2. TEORI 
De teorier som visas ligger till grund för vad arbetet kommer handla om. Med hjälp av dessa 
teorier skapas möjliga förklaringar till arbetets område och ökar förståelsen av innehållet till 
den metod som kommer genomföras. 

 Design 2.1.
I flera decennier så har det pratats om GUI (Graphical User Interface) och hur Pc-världen 
förändrades när vi med hjälp av en Pc-mus kunde navigera oss direkt på en skärm, utan att 
mata in ett kommando av vad som skulle ske. Sedan starten av GUI:t så har programmen 
blivit allt mer användarvänliga och gjort sättet att arbeta med program allt kvickare. När de 
första handdatorerna kom, så ändrades inte direkt arbetssättet, utan en penna blev tillagd som 
verktyg för att trycka på skärmen och för att navigera fram på ett liknande sätt som används 
på datorn. Nu när mobiltelefonen har blivit allt smartare (kallat smartphone) så måste själva 
tänkandet ske på ett annat sätt för att informationen på en mindre skärm ska kunna ge samma 
interaktion som den har kunnat ge på en dator. 

Hinman (2012) pratar om ny paradigm NUI (Natural User Interface) som betyder ”What you 
do is what you get”, i jämförelse med GUI där talespråket är ”What you see is what you get”. 
Med NUI så menar Hinman (2012) att synen på hur utvecklaren måste tänka om angående 
om hur informationen ska levereras till själva användaren. Eftersom utvecklaren på en Pc- 
skärm kunde trycka in så mycket information som möjligt, så kunde användaren stöta på 
problem genom att de inte hittade rätt funktion utan att behöva leta. Samtidigt gällde om att 
för lite information trycktes in på skärmen, så kunde programmet kännas väldigt simpelt och 
kanske rent av sämre. Med NUI så måste även denna balans finnas, men också få användaren 
själv att navigera sig till rätt information.  

 Återanvändning av kod 2.2.
Återanvändande av programkod är idag ett vanligt fenomen för utvecklare världen över och 
har använts i flera år. Om en utvecklare kan återanvända en komponent eller tidigare skriven 
programkod kan tid både sparas på testning och kvalitetssäkring (Bennett, McRobb, & 
Farmer, 2010). I samband med att återanvändandet av programkod har vuxit, är utvecklaren 
bara en av väldigt många som använder en av de programbibliotek som finns att använda sig 
av inom programutvecklingen. Många större företag idag har byggt på sig en hög av 
kodbibliotek som används internt i både nyutveckling och i underhåll av befintliga produkter. 
Bennett, McRobb, & Farmer (2010) beskriver att ett mjukvaruföretag som Microsoft länge 
varit med och skapat ett av de större programbiblioteken som används, bl.a. i Windows, är 
.Net- ramverket. .Net-ramverket används på ett eller annat sätt i alla program som utvecklas 
för Windows-datorer och använder C# som programspråk. En utvecklare är inte tvungen att 
använda sig av andra utvecklares programkod, utan alla program går alltid att bygga om helt 
från början. Vanligtvis tar omskrivning av kod längre tid, men det är fortfarande inte 
omöjligt.  
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 Objekt-orientering 2.3.
Att använda sig av objekt-orientering är ett av många sätt inom utveckling för att utveckla 
både arbetssättet och för att skapa mjukvara eller ett informationssystem. Som det nämns i 
själva namnet handlar objekt-orientering om att koden som skrivits till programmet delas upp 
i olika objekt som kan anropas via olika metoder eller funktioner i programmet. Med hjälp av 
olika objekt, eller egentligen de olika klasserna som objekten symboliserar, kan samma 
kodrader användas på flera olika ställen i ditt program utan att dubblering av samma kod har 
skrivits. Samma lösningar kan användas men vid olika tillfällen. Detta kallas återanvändning 
av kod (Bennett, McRobb, & Farmer, 2010).  
 
Ett husbygge kan på ett enkelt sätt förklara hur ett objekt fungerar och hur det används av de 
olika klasser som byggs upp. När ett hus ska byggas skapas en ritning över hur ett hus ska se 
ut, detta är vår klass. I ritningen förklaras vad som ska användas till huset och vilka olika 
värden som har mätts ut för att huset till slut ska gå ihop. När ritningen är klar skapas en 
kopia av ritningen som ska användas till just detta bygge. Eftersom köparen av huset ville ha 
ett bredare badrum, så undviks det att göra ändringar i grundritningen, utan värden justeras 
och ändras på den kopierade ritningen. Detta är objektet. Tack vare att kopian skapas av vår 
grundritning, kan vi skapa ytterligare kopior av grundritningen och exempelvis ge till andra 
som ska bygga hus. Med denna verklighetsbild förenklas sättet över varför klasser och objekt 
av klasserna kan spara både tid och pengar för företag som antingen köper programmet eller 
utvecklar det. Givetvis är det inte alltid lika lätt i praktiken att få detta fungera fullt ut, utan 
ibland måste samma kod skrivas igen (Dietel & Dietel, 2011). 

 Teknik 2.4.
Vid utveckling av denna mobilapplikation till Windows Phone® används två grundtekniker, 
PCL och MVVM. Nedanstående kapitel beskrivs dessa tekniker för att förenkla förståelsen i 
kommande kapitel resultat. 

2.4.1. PCL – Portable Class Library 
För att bygga en universal applikation som ska fungera till både Windows Store® (Version 8 - 
8.1) och Windows Phone® (Version 8.0 - 8.1) kan ett PCL (Portable Class Library) användas. 
PCL skapas som ett eget projekt och läggs i samma Solution som projekten för Windows 
Store® och Windows Phone®. Med hjälp av ett PCL-projekt skapas olika klasser som ska 
delas mellan de olika projekten utan att påverka plattformsspecifika detaljer som själva vyn, 
eller ”View” som det heter för Microsoft® (Microsoft, 2015). Det är fortfarande inga problem 
att bygga egna klasser som är specifika för just den plattform som utvecklas, men fördelen att 
använda sig av ett gemensamt kodbibliotek gör att tid kan sparas in för testning av 
exempelvis webbservice-anrop. Eftersom koden för anropen till diverse webbservice redan är 
skriven, behövs ingen ytterligare kodning och testning på nytt eftersom samma anrop kan 
användas ifrån båda projekten. 



 
 

5 

2.4.2. MVVM - Model-View-ViewModel 
Microsofts grundstruktur när applikationen skapas är MVVM (Model-View-ViewModel) 
vilket bygger på samma logik som MVC (Model-View-Controller) som är ett välkänt yttryck 
inom webb- och programutveckling. Tanken med denna struktur är att beroende på vilken del 
det är som utvecklas inom projektet, delas de upp i tre olika områden. I Model-klasserna, som 
är data-modellen, läggs all grundlogik om hur data ska lagras. Dessa klasser kan vara 
uppbyggda på exempelvis vilken data som ska användas och hur den ska lagras. Hur en 
speciell sida ska se ut och vilka egenskaper som just den sidan ska ha, är en Vy. Tankesättet 
med MVVM och MVC är att själva vy-klassen aldrig få data från modell-klassen utan det är 
vy-modellen som sköter kommunikationen däremellan. Detta hjälper till att ha en säkerhet 
och att ingen felaktig kommunikation kommer att finnas. 
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3. METOD  
I detta kapitel redovisas hur arbetet har genomförts från start till slut. Företaget bakom detta 
uppdrag, att skapa en mobilapplikation, har inte tagit fram en kravspecifikation på vad som 
ska finnas med i applikationen. Detta har tagits reda på genom observation och testning samt 
utforskande av existerande mobilapplikationer som finns till resterande mobilplattformar. 
Alla de bilder som använts i arbetet är skärmbilder tagna direkt på de olika enheterna eller 
bilder skapade av mig själv. Alla bilder som har använts är godkända av Visma Spcs att 
använda i detta arbete då ingen känslig information visas i bilderna. 

 Undersökningsansats 3.1.
Insamling av data kan ske utifrån en undersökningsansats. En undersökningsansats bygger på 
att den undersökning som görs ska med hjälp av olika teorier vara grunden till utfört arbete. 
Denna grund ska kunna hjälpa nästkommande utvecklare inom samma område att utveckla 
en applikation med samma metod. För att få en bredare och mer utforskande vinkel används 
en explorativ ansats. En explorativ ansats är till hjälp då syftet är att få en djup kunskap om 
det forskade ämnet. Arbetet har gjorts enligt ett kvalitativt konstruktionsarbete som har varit 
av utforskande karaktär. Utifrån ett kvalitativt konstruktionsarbete kan forskaren få en ökad 
förståelse för hur återanvändning av programkod kan användas. En kvalitativ forskning 
valdes då den besvarande framlagt syfte.  

 Metodupplägg 3.2.
För att få ett bra flöde i detta arbete har arbetsmetoden utformats på följande sätt: 

• Observation och testning av befintliga applikationer 
• Domänkunskap 
• Utveckling 
• Testning 
• Analysmetod 

För att följa ett agilt utvecklingssätt kommer varje funktion att utvecklas och testas, innan 
nästa funktion påbörjas. 
 

 Observation och testning av befintliga applikationer 3.3.
Eftersom denna mobilapplikation som utvecklats finns för iOS® (Apple, 2014) och Android® 
(Google, 2015) har inspiration kunnat plockas från dessa två applikationer. Ingen kopiering 
av kod eller återanvändning av kod har kunnat ske då iOS® använder sig av Objective-C och 
Swift som programspråk, medan Android® använder sig av Java. Arbetet började med att 
testa och jämföra hur dessa två plattformars applikation fungerar och hur applikationen för 
Windows Phone® skulle kunna vara unik på sitt sätt. Eftersom applikation även finns för 
Windows 8®-datorer har detta projekt genomgåtts grundligt. 
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 Domänkunskap 3.4.
För att utveckla kunskapen över hur mobilapplikationer för Windows Phone® ska utvecklas 
finns de mängder av bra videoguider att se och lära sig av. En video-guide av Microsoft som 
har använts är en guide som går igenom allt från att från att skapa en applikation från grunden 
till att använda olika funktioner på diverse sätt. Denna guide har varit en grund till 
upplärningen inom mobilutveckling för Windows Phone®. Fler idéer och förslag har använts 
från Visual C# 2012: How to Program (2014). 

3.4.1. Återanvändning 
För att få en uppfattning av hur Windows Store®-applikationen har använt sig av det delade 
kodbiblioteket har applikationens delar stegvis gåtts igenom. För att förstå logiken bakom 
Windows Store® -applikationen, har möten med utvecklaren, som skapade applikationen, 
skett. Mötena hjälpte till att få klarhet hur utvecklaren hade tänkt och förklarade hur han hade 
byggt upp och använt sig av det delade kodbiblioteket. 

3.4.2. Källkritik mot Internetkällor 
I detta arbete har referenser från internet använts. När information ska användas från internet 
är det viktigt att den är granskad för att styrka tillförlitligheten i materialet. Då arbetet är ett 
konstruktivt arbete som rör mobilapplikationsutveckling måste senaste möjliga information, 
som är tillförlitlig, användas. Information om utveckling förändras i snabb takt vilket gör att 
det måste utvärderas och utredas om den är användbar och inte föråldrad. De referenser som 
hämtats från internet gällande programkod och utvecklings-metoder kommer i första hand 
från huvudkällan självt. Detta är för att undvika omskrivningar och feltolkningar av 
grundinformationen. 

 Utveckling 3.5.
För att få en bra start av arbetet började jag att skriva ner vilka huvudsidor som finns av 
applikationen till iOS® och Android®. Eftersom applikationen till Windows 8® inte innehöll 
samma grundfunktioner som mobilapplikationerna, valdes denna bort i första steget. De 
huvudsidor som identifierades var: 

• Inloggning 
• Stämpla in/ut 
• Registreringar 
• Saldo 
• Medarbetare 

Dessa huvudsidor valdes att även finnas till den mobilapplikation som skulle utvecklas i detta 
arbete. Varje huvudsida testades sedan grundligt för att identifiera eventuella undersidor som 
skulle behövas utvecklas i ett senare skede. En skillnad som hittades var att Windows Store® 
-applikationen saknade huvudsidan Registreringar. Resterande huvudsidor fanns utvecklade 
och redo för att återanvända programkoden till även denna mobilapplikation som 
utvecklades. 
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3.5.1. Utveckling av huvudsidor från befintligt kodbibliotek 
Starten av utvecklandet började med att skapa inloggningssidan, då all data som skulle 
hämtas kräver ett unikt id för att identifiera just den användaren. Detta kändes som ett logiskt 
val som utgångspunkt. Valet av textfält och knappar gjordes i början som provisoriskt val, 
just för att se att kommunikationen till det delade kodbiblioteket fungerade som tänkt, samt 
att vid namngivning av objekt valde jag att följa de namn som fanns i Windows Store® -
applikationens projekt. Resterande huvudsidor, förutom Registreringar, valdes att slutföras 
först innan upp-byggnaden av undersidor påbörjades. Eftersom huvudsidan Registreringar 
krävde komplettering och nyutveckling av det gemensamma kodbiblioteket, valdes detta att 
genomföras sist.  

3.5.2. Utveckling av huvudsida med nyutveckling i kodbibliotek 
Vid skapandet av huvudsidan Registreringar fanns ingen programkod i det delade 
kodbiblioteket som gick och använda rakt av. Vid själva uppbyggnaden av hämtning av data 
och hur data skickades vidare till Registreringar, kunde inspiration hämtas från 
uppbyggnaden av de andra huvudsidorna. Själva beteendet över hur data hämtades från 
webbservicen fungerade likadant i hela mobilapplikationen förutom att olika data hämtades, 
vilket underlättade arbetet att nyutveckla den kod som behövdes till Registreringar. 

3.5.3. Bortvalda funktioner 
Vid utveckling av mobilapplikationen valdes vissa funktioner bort, då tiden för utveckling 
och kodning började ta slut och för att testning ska hinnas med. Dessa funktioner var bl.a. 
annat möjligheten att klarrapportera användarens tidrapport för månaden som gått. 
Funktionen går att använda via webbsidan för tjänsten, vilket gör att användaren fortfarande 
kan lösa uppgiften. Andra funktioner som kan ha genomförts noggrannare är felmeddelande-
hanteringen som ger användaren de viktigaste felmeddelandena. Om de dyker upp ett fel i 
applikationen som inte har hanterats, finns en inbyggd UnhandledException-funktion i 
operativsystemet. Denna funktion kommer automatiskt att avsluta mobilapplikationen för att 
inte riskera att fel uppstår i mobiltelefonen operativsystem.  

 Testning 3.6.
Under hela utvecklandet av mobilapplikationen, har debugging utförts som är ett mindre test 
över hur nya funktioner fungerar. Detta har hjälpt till att få bekräftelse på att koden fungerar. 
För att undvika ”mystiska” fel har testningen av koden genomförts både på inbyggda 
emulatorn i utvecklingsmiljön, men också på en vanlig mobiltelefon. Eftersom en emulator 
använder datorns funktioner och möjligheter, kan tester för mobiltäckningen och dess 
problem vara svåra att upptäcka utan testning på en vanlig mobiltelefon. 

3.6.1. Av andra testare 
För att uppnå bra kvalité, har användare testat mobilapplikationen som en ”test-version”. 
Detta har hjälp till att hitta buggar i applikationen som annars hade missats. De buggar som 
har hittats under testningen, värderas alltid om de är viktiga nog att rätta till innan 
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applikationen publiceras. Om användare deltar i testning av applikationen kan mycket idéer 
skapas vid själva testningen, om man samtidigt bevakar eller observerar, vilket har gjorts. 

 Arbetssätt och Analysmetod 3.7.
Reflection in action är ett arbetssätt som innebär en medvetenhet över det val som tas. 
Eftersom reflektioner skapas under hela arbetets gång, hjälper det till att utveckla det egna 
lärandet, även kallat continouous learning, vilket utvecklar förmågan att ständigt blir mer 
medveten över de valt som ska tas (Schön, 2003). Detta arbetssätt har hjälpt mig att utveckla 
en mobilapplikation och fått mina tankar och idéer att tänkas igenom ytterligare en gång 
innan de har implementerats i mobilapplikationen. Varje ny funktion som implementerats har 
utvärderats om den ska kunna återanvändas eller inte. Med hjälp av extra eftertanke skapas en 
betydelse för det slutgiltiga resultatet. 
 
För att analysera de resultat som skapats, har tidigare nämnt Reflection in action använts. 
Även om denna metod är mer ett arbetssätt än analysmetod har det hjälp mig att reflektera 
över mitt resultat och mina val. Analysen har besvarat hur olika delar av koden har olika 
prioritet och relevans. Denna analys kan i senare skede användas till att underhålla 
applikationen och utreda möjligheten att återanvända mer programkod. Möjligheten att rensa 
bort onödig- eller dubblerad kod har då skapats. Analysen besvarade följande frågor: 
• Kommer återanvändning av programkod att kunna användas? 
• Kunde strukturen för programkoden kunnat läggas upp på annat sätt? 
• Ska funktionen kunna återanvändas?  
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4. RESULTAT 
Detta kapitel beskriver arbetets resultat. Det företag som har beställt mobilapplikationen heter 
Visma Spcs AB. Visma Spcs beställning är en mobilapplikation för deras tjänst Visma 
Stämpla som idag finns till iOS®, Android®, Windows 8®-datorer och som webbtjänst. För att 
öka sin användarkrets hos mobila plattformar har ett beslut tagits om att även utveckla 
applikationen till Windows Phone®. Resultatet av hur mobilapplikationen skapades med hjälp 
av återanvändning av programkod från Windows Store®-applikationen beskrivs nedan. 

 Tjänsten Visma Stämpla 4.1.
Namnet på den tjänst som mobilapplikationen har utvecklats för heter Visma Stämpla. Visma 
Stämpla är en tjänst för företag som vill ha hjälp med sina anställdas arbetstider och sina in- 
och ut-stämplingar. Efter varje månad, överförs de registreringar som gjorts från Visma 
Stämpla till företagets löneprogram som sedan sammanställer de anställdas löneuppgifter. I 
Visma Stämpla kan den anställde själv se sitt saldo över semesterdagar, intjänad flextid och 
komp. I tjänsten kan användaren även se sina medarbetare och dess kontaktuppgifter, samt 
sköta sina registreringar för frånvaro (Visma Spcs AB, 2015).  

 Observation och testning 4.2.
Vid observation av de befintliga applikationer som finns för Visma Stämpla, finns ett tydligt 
tecken på att applikationen har samma utseende och funktioner även om plattformens egen 
design skiljer. Användaren möts alltid av en inloggningsskärm ifall den inte tidigare varit 
inloggad i applikationen. Är användaren inloggad sedan tidigare möts användaren av in- och 
utstämplingssidan som visas i figur 1. 
 

 
Figur 1. Stämpla in och ut i iPhone®- applikationen. (Skärmbild) 

 
På in- och utstämplingssidan ser användaren klockan samt två knappar för att kunna stämpla 
in och ut. Är användaren utstämplad sedan tidigare är detta val inaktivt och knappen för att 
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stämpla in visas som aktiv i orange färg. För att användaren ska kunna göra så många olika 
aktiviteter som möjligt utan att anstränga tummen som navigeringsverktyg, är de flesta 
elementen placerade på nedre delen av skärmen. Vid en mer noggrann testning av 
applikationen, känns den snabb och enkel att använda. Det enda som kan påverka 
användningen är om mobiltäckningen är sämre, eftersom förfrågningar till webbservicen tar 
längre tid och kan ha svårt att nå varandra. Windows Store®-applikationen som visas i figur 2 
har ett annat utseende för att passa större skärmar och för vanliga datorer.  
 

 
Figur 2 visar Windows Store®-applikationen för Visma Stämpla (Skärmbild). 

Då skärmstorleken är större kan fler funktioner visas på samma gång. Windows Store®-
applikationen visa därför både in- och utstämpling och användarens saldo på samma sida. 
Däremot är den applikationen skriven i C# som programspråk vilket är till nytta i detta arbete 
för att återanvända programkod.  

 Utveckling 4.3.
De huvudsidor som valdes att användas i mobilapplikationen är de som visas i figur 3. Dessa 
huvudsidor finns med i iOS® och Android® -applikationerna och bör därför vara med i 
Windows Phone® -applikationen. 
 

 
Figur 3. De sidor som ska användas i applikationen. 
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De sidor som är huvudsidor är de på översta raden i figur 3. Finns det en undersida, visas den 
i samma kolumn och under sin huvudsida. För att kunna logga ut ur mobilapplikationen är 
det sidan information som användaren ska gå till. Eftersom användaren vanligtvis inte loggar 
ut ur applikationen varje gång den används, kommer denna sida att placeras i en meny på 
skärmens nedre del. 

4.3.1. Uppbyggnad av projekt. 
Eftersom PCL-projektet redan finns uppbyggt till en viss del för Windows Store®-
applikationen kommer vi enbart att skapa ett ytterligare projekt som skapas i samma Solution 
(namnet för hela projektet med underprojekt) som PCL- och Windows Store®-projektet 
ligger. Figur 4 visar de tre olika projekten som nu finns i Visual Studio. 
 

 
Figur 4. PCLs (Portable Class Library) kommunikation mellan de olika plattformarna. 

För att kunna kommunicera med PCL-projektet skapas en referens som läggs till i de 
nyskapade Windows Phone®-projektet. Eftersom det aldrig kommer ske någon 
kommunikation mellan Windows Store®- och Windows Phone®-projekten, skapas därför 
ingen referens däremellan. Tack vare denna konstruktion kan speciella funktioner 
implementeras i en av de olika vy-klasserna utan att den andra plattformen kommer att 
beröras. Men om förändringar skulle ske i vy-modellen, som vy-klassen i varje projekt 
kommunicerar med, kommer båda två plattformarna att påverkas. Det är därför viktigt att 
tänka efter hur långt ner i projektet som koden ska hamna. 

4.3.2. Vy-klassen 
Språket som Vy-klasserna använder i Visual Studio heter Xaml som är en variant av XML 
(Extensible Markup Language). Xaml ser ut som uppbyggnaden av ett HTML-dokument när 
en hemsida skapas. Varje element som läggs till i klassen sätts inom olika taggar (exempel 
<button/>) Beroende på de ord som används emellan start- och sluttaggen, genereras ett 
objekt på skärmen. I Visual Studio kan utvecklaren välja att använda sig av design-verktygen 
och/eller skriva koden för hand när nya element läggs till på mobilskärmen. Figur 5 visar hur 
xaml-koden ser ut samtidigt som hur själva sidan för mobilapplikationen kommer att se ut när 
den kommer att köras. 
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Figur 5. Resultatet visas till vänster och Xaml-koden visas till höger. 

Oavsett hur många element som läggs till i xaml-koden kommer inga aktiviteter att kopplas 
till knapparna eller textfälten länge som ingen hänvisning till programkoden bakom finns. 
Till varje xaml-dokument skapas en C#-, C++- eller Visual Basic-fil beroende på vilket språk 
som valts. I detta projekt och hela applikationen har C# valts som programmeringsspråk. 
Underliggande cs-fil, som även kallas code-behind, finns alltid med när en ny xaml-fil läggs 
till i projektet. I denna cs-fil läggs alla händelser som ska ske vid exempelvis en 
knapptryckning.  
 
När användaren i detta exempel, som figur 5 visar, trycker på knappen Log in kommer 
händelsen LogIn_Button_Tap att aktiveras och exekvera den koden som finns inuti.  
 

 
Figur 6. När användaren trycker på knappen Log in (Skärmbild) 

Det första som sker i metoden är att applikationen kontrollerar ifall användaren har fyllt i ett 
värde i användarnamn- och lösenordstextrutan. Är dessa villkor uppfyllda kommer nästa 
metod att utföras och skicka iväg uppgifterna. Figur 6 visar händelseförloppet i C#-koden. I 
detta exempel har de olika felmeddelandena som visas, om kunden inte har slagit in ett 
användarnamn eller sitt lösenord, skrivits i klartext. I vanliga fall används resurs-filer som 
hanterar de olika språken som används till applikationen. Istället för att använda 
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meddelandena i klartext, kommer dessa att bytas ut mot koder som hänvisas till projektets 
resurs-filer. 

4.3.3. Kommunikation mellan vy, vy-modell och modell 
Det som ännu inte har visats är hur vy-klassen nu kommer att kommunicera med vy-
modellen och de modeller som finns i det delade kodbiblioteket som är vårt PCL-projekt. När 
applikationen känner av att knappens händelse aktiveras och användarens epost och lösenord 
är angivet aktiveras metoden SendLogin. SendLogin aktiverar sedan metoden 
TimeClock_Login som ligger i vy-modellen Login_VM i PCL-projektet. Denna metod 
används för båda plattformarna eftersom samma sak ska ske i båda fallen. Eftersom denna 
metod redan är färdigskriven av tidigare utvecklare behövs ingen ytterligare kod skrivas eller 
tilläggas. TimeClock_Login kommer nu att skicka iväg användarens inloggnings-uppgifter till 
modellen TimeClockClient som hanterar all kommunikation med webbservicen för tjänsten 
Visma Stämpla. Figur 7 visar hur tjänstens svar kommer tillbaka till TimeClockClient och ett 
event HandleLoginResponse i Login_VM, som hanterar svaret, kommer att aktiveras. Om 
svaret är godkänt kommer tjänsten att skicka en unik nyckel till metoden UpdateLogin, som 
finns i vy-klassen, som en bekräftelse på att användaren är godkänd och knuten till ett visst 
företag. Skulle inte användaren vara godkänd genom att felaktig epost eller lösenord har 
angivits eller att användaren inte har tillgång till tjänsten, kommer ett felmeddelande att 
skickas tillbaka för användaren och kommer inte förbi inloggningssidan Login_V. 
 

 
Figur 7. Processen när användaren klickar på login-knappen till navigering av rätt sida. 

Det enda som är skillnaden i denna kommunikation i jämförelse med Windows Store®-
applikationen är vad som görs i respektive applikationsprojekt. Det som sker i projektet 
TimeClock.Portable, som är PCL-projektet, är detsamma. 
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4.3.4. Utveckling av huvudsidor från befintligt kodbibliotek 
I kapitel 4.3.3 beskrivs hur huvudsidan inloggning kommunicerar med det delade kod-
biblioteket. Den kod som har kompletterats för att skapa samma sida till Windows Phone®-
projektet är skapandet av element som visas på skärmen och skriva de kopplingar som 
behövs när användaren trycker på knappen Log in. Koden som finns i metoderna SendLogin 
och UpdateLogin i vy-klassen har i stort sett kunnat återanvändas helt från Windows Store®-
projektet, eftersom ingen plattformsspecifik kod används i detta fall. Däremot när mobil-
applikationen ska spara den unika nyckel som vi fick tillbaka av Visma Stämpla, krävs helt 
ny programkod för att kunna lagra den undertiden som användaren är inloggad. Som säkerhet 
krypteras även denna nyckel. 
 
Samma arbete ha skett för huvudsidorna In- och utstämpling, Saldo, Medarbetare och 
Information. Efter varje ny sida utvecklats har även denna testats att all funktionalitet 
fungerar som den är tänkt. När testningen för varje sida är klar börjas utvecklingen av nästa i 
ovanstående ordning. När en ny sida ska utvecklas testas den ytterligare en gång hur den 
fungerar i iOS®-, Android®- och Windows Store®-applikationen. Alla vy-klassers element 
måste alltid skapas på nytt, men programkoden i code-behind-filen värderas för möjligheten 
till åter-användning av redan befintlig kod. I figur 8 (a-c) visas hur de skapade huvudsidorna 
blev i färdigt skick.  

 
Figur 8 (a-c). Huvudsidorna In- och utstämpling, Saldo och Medarbetare (Skärmbilder). 

Menyn i Windows Phone® är placerad längst ner på skärmen. De flesta funktioner som 
användaren kan välja är placerade på nedre delen av skärmen. Enda undantaget är i figur 8c 
där medarbetare har ett textfält och sök knapp högre upp på skärmen. Samtliga sidor har 
använt en stod mängd av programkod som kunnat återanvändas från Windows Store®-
projektet, utöver det delade kodbibliotek som finns i PCL-projektet. 

4.3.5. Utveckling av huvudsida med nyutveckling i kodbibliotek 
I detta skede av applikationen var det bara en huvudsida kvar att skapa. Skillnaden på denna 
huvudsida från de beskrivna i kapitel 4.3.4 är att ingen programkod i PCL-projektet kan 
återanvändas. Eftersom huvudsidan Registreringar inte finns i Windows Store®-
applikationen och därmed har inte någon programkod skrivits. Skillnaden på denna sida är 
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också att detta är den enda sidan som inte bara hämtar information från Visma Stämpla. 
Sidan Registreringar ger även möjligheten för användaren att registrera egna arbetade tider 
eller frånvaro som skett. Följande funktioner som användaren ska kunna göra är: 

• Registrera ny arbetstid, frånvaro. 
• Visa en befintlig tidsregistrering. 
• Ändra en befintlig tidsregistrering. 
• Radera en befintlig tidsregistrering. 

Eftersom befintliga huvudsidor som är skapade hade funktionen att visa data, valdes denna 
funktion att börja med. Först kontrollerades vilka förfrågningar som skulle skickas till 
webbservicen. Eftersom förfrågning för att hämta data liknade resterande förfrågning till de 
andra sidorna följdes samma uppbyggnad. En klass för de olika egenskaperna som 
tidsregistreringen hade skapades. Samma struktur på vy-modellen valdes eftersom sidan 
Registreringar skulle kunna användas till applikationen för Windows Store®.  
 
För att få en liknande design och funktion som Registreringar hade på iOS® och Android® 
gjordes en ny testning av funktionen på de olika mobila plattformarna.  
 

 
Figur 9. Sidan Registreringar på iOS®-enhet (Skärmbild). 

Figur 9 visar hur sidan ser ut på en iOS®-enhet. Sidan ska i grunden visa de registreringar 
som användaren har gjort på det valda datumet. Går användaren i sidled, kommer datum att 
ändras fram eller bakåt beroende på vilket håll användaren väljer. Längst ner på skärmen 
visas bl.a. den registrerade tiden.  
 
När sidan Registreringar blivit klar för Windows Phone® blev resultatet enligt figur 10. 
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Figur 10. Sidan Registreringar i Windows Phone (Skärmbild). 

Designen följer de ramar som Windows Phone® använder gällande rubriker och texter. I 
Windows Phone® används små bokstäver i en större skala än i iOS® och i Android®. 
Eftersom hämtning av data till denna sida liknade resterande sidor i programkoden, kunde 
mycket inspiration hämtas därifrån. 
 
Nästa funktion som valdes att utvecklas blev nyregistrering-, ändring- och radering av en 
tidsregistrering, vilket är de tre resterande funktionerna. Anledning till att dessa tre skapades 
samtidigt är för att de funktionerna ungefär fungerar likadant, med skillnaden att resultatet 
skiljer. Tanken var att skapa en undersida för alla tre funktionerna, men beroende på vad som 
skickas in eller vad som exekverar händelsen kommer användaren få sitt val därefter. 
Eftersom programkoden för att skapa en ny tidsregistrering inte kommer att skicka in 
befintlig data till undersidan, valdes därför den att skapas först. Vid observerandet och 
testningen av undersidan till Registreringar, som heter Ny Registrering, noterades det att de 
enda värde som följde med från huvudsidan var datumet. Valet av tid, typ av händelse och 
kommentar fylls i av användaren på sidan. I figur 11(a-b) visas hur sidan Ny Registrering ser 
ut på iOS® och hur den blev på Windows Phone®. 
 

 
Figur 11 (a-b) Ny Registrering för iOS® och Windows Phone® (Skärmbild). 
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Utvecklandet i det delade kodbiblioteket för sidan Registreringar blev mindre jobb än väntat 
då mycket av arbetssättet gick att återanvända. Programkoden gick inte att återanvända från 
de redan skapade vy-modellerna som hängde ihop med resterande sidor, men själva 
tankesättet var detsamma.  

 Testning 4.4.
Alla sidor är nu utvecklade och testade var och en för sig. Det har dock inte blivit testade som 
en och samma mobilapplikation. Utöver de tester som gjorts via emulatorn i Visual Studio, 
där de vanligaste felen kan hittas, är det bra att testa med en riktig mobiltelefon. I mina tester 
har två olika telefoner använts. En Nokia Lumia 630 med 4,5” skärm och Windows 10® 
(Technical preview) och en Nokia Lumia 930 med 5” skärm och Windows Phone 8.1®. För 
att säkerhetsställa att applikationen fungerar smärtfritt i nästkommande operativsystem 
använder därför en av telefonerna en Technical Preview-variant av Windows 10®. 

4.4.1. Externa testare 
I samband med att testningen av applikationen satte igång har ett meddelande gått ut till alla 
anställda på Visma Spcs att alla de som äger en Windows Phone® och vill testa den nya 
mobilapplikationen för tjänsten Stämpla nu kan anmäla sig för en större testning. Figur 12 
visar hur mobilapplikationen finns att ladda ner för testning. 
 

 
Figur 12. Visma Stämpla för Windows Phone® finns nu att ladda ner (Skärmbild). 

Figuren visar möjligheten att se på skärmbilder från mobilapplikationen. Även om 
mobilapplikationen nu finns uppladdad hos Microsofts applikationsbutik för Windows 
Phone® för testning, kan inte vem som helst ladda ner och installera den utan att vara 
godkänd av Visma Spcs. Det krävs en godkänd e-postadress som väljs ut vid uppladdningen 
av mobilapplikationen.  
 
Den stora testningen kommer innebära att vanliga användare ska kunna använda 
applikationen i sitt dagliga arbete och rapportera in fel som de hittar eller stöter på i samband 
med detta. Tyvärr är antalet av Windows-telefoner inte jättestort på Visma Spcs, vilket gör att 
utvecklarens egen testning kommer vara av större betydelse.  
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5.  REFLEKTION ÖVER DESIGNPROCESSEN 
Den analys som har skett för denna mobilapplikation är med hjälp av Reflection in action 
som är nämnt tidigare i detta arbete. Arbetets olika huvudsidor kommer att analyseras var för 
sig och besvara de frågor som analysmetoden angett.  
 
Vid skapandet av första sidan Inloggning, som var den första sidan som skapades, fanns 
enligt observation och testning mycket programkod att återanvändas. Eftersom denna sida 
redan fanns i Windows Store®-projektet kunde även struktur för denna sida återanvändas, då 
den enda skillnaden var designen för hur utseendet skulle se ut. För att förenkla arbetet, 
valdes samma namn på elementen i Windows Phone®-projektet som i Windows Store®-
projektet. Eftersom denna funktion redan gick återanvända och ingen ny programkod 
behövdes kompletteras i vy-modellen för Inloggning, behövdes ingen reflektion för 
återanvändning av ny programkod ske. 
 
Vid skapandet av sidan Saldo blev reflektionerna kring utvecklandet ungefär liknande. Saldo 
är en rätt simpel sida att visa då bara tabellvärden hämtas och ska visas. Eftersom Saldo gick 
att återanvända stort sett rakt igenom, dök reflektioner upp angående hur värdena kunde tas 
emot på ett bättre sätt i vy-modellen. Det hade kunnat skapa en bättre struktur av värdena. 
Problemet som dök upp var det som skickades från webbservicen hämtades i klartext på 
svenska. Det skapade mer arbete i designen att visa detta på ett bra sätt. Nackdelen blir också 
för de användare som använder den engelska varianten av mobilapplikationen eftersom 
saldotyperna visas på svenska. Detta problem är rapporterat till utvecklingsteamet som skapat 
tjänsten att förbättra framåt. 
 
Utseende för sidan Medarbetare fick göras om i vy-klassen för att passa en mobiltelefon på 
ett bättre sätt. Själva vy-modellen som hämtar data om medarbetare fungerar likadant och 
kunde återanvändas helt från Windows Store®-projektet. Sättet hur data skulle visas 
fungerade lite olika för de olika plattformarna eftersom samma element inte kunde användas. 
Strukturen i vy-klassens cs-fil kunde delvis återanvändas, men formades om för att passa 
Windows Phone®. Återanvändningen av programkod från det delade kodbiblioteket gick att 
använda helt. 
 
Sista sidan som fanns utvecklad i Windows Store®-applikationen var Information. Eftersom 
denna sida inte hämtar någon data från tjänsten Visma Stämpla, har ingen programkod från 
det delade kodbiblioteket kunnat återanvändas. Däremot kunde återanvändning av strukturen 
från vy-klassen användas. Skillnaden i strukturen mellan Windows Phone®-projektet och 
Windows Store®-projektet var att texterna även översattes och placerades i resursfiler, vilket 
inte fanns i Windows Store®-projektet. Tack vare det upplägget kan nu även Windows 
Store®-projektet återanvända samma resursfiler som till Windows Phone® och automatiskt få 
applikationen att fungera för engelskspråkiga användare. Vid radering av unika nyckeln sker 
ingen kommunikation till tjänsten, utan informationen raderas i telefonen och skickar 
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användaren tillbaka till Inloggningssidan. Åtgärden kunde inte återanvända programkod då 
lagringshanteringen mellan de olika applikationerna fungera olika. 
 
Alla sidor som har utvecklats hittills har till största del kunna återanvända det mesta av 
funktionerna. Utvecklingen med sidan Registreringar har krävt mer reflektioner kring hur 
denna sida skulle kunna återanvändas maximalt, vid en eventuell implementering till 
Windows Store®-projektet. Strukturen valdes att försöka vara så generell som möjligt just för 
att underlätta nästa utvecklares möjligheter för återanvändning. I vy-klassen har många 
element som använts dock varit väldigt specifika just för Windows Phone®. Vilket kommer 
behöva struktureras och designas om för Windows Store®-applikationen.  
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6. DISKUSSION 
Hinman (2012) hänvisar i sina förslag kring utseende att du bör försöka att reducera antalet 
objekt på skärmen. Antalet färger bör vara få, vilket ger användaren en tydligare bild över 
vilka funktioner som finns att tillgå och vad som kan användas i applikationen. Valet av 
färger i applikationen har från början till slut följt ramverket för UI (User Interface)-design 
från Visma Spcs (Visma Spcs AB, 2015). I jämförelse med hemsidor som kan ha en förmåga 
att trycka in så mycket information och reklam möjligt på skärmen. Hinman (2012) föreslår 
ett minskande av antal objekt som tar användarens fokus. Ett exempel är att om rörliga bilder 
används, kommer mycket av användarens fokus dras dit istället för själva applikationen eller 
hemsida. 

 Utveckling 6.1.
I all utveckling idag är viktigt att tänka på långsiktiga lösningar och försöka undvika mindre 
tillfälliga lösningar för att skapa en bred och säker programkod. I utveckling i samband med 
objekt-orientering är det svårt att undvika att tänka ur ett generellare perspektiv då all vinning 
av tidigare programkod kan spara mängder av tid för ett företag. Bennett, McRobb & Farmer 
(2010) beskriver hur objektet i en objekt-orienterad applikation utgör en viktig del av hela 
utvecklingen. Vid skapandet av en mobilapplikation till Windows Phone® går det inte att 
undvika ett objekt-orienterat arbete. Eftersom själva MVVM- modellen bygger på en struktur 
av programkoden. Om en utvecklare hade försökt att slå ihop all programkod på en och 
samma sida hade inte bara koden slutat att fungera, koden hade även blivit svårläst och helt 
omöjlig att följa. Troligen kommer flera olika utvecklare att forma applikationen under dess 
livslängd, vilket kommet att försvåra arbetet för nästkommande utvecklare att påbörja arbete 
utan att gräva igenom helt oförståelig programkod. Bennett, McRobb, & Farmer (2010) 
rekommenderar att någon form av kodstandard ska finnas för att både nuvarande utvecklare 
och nya utvecklare snabbt ska förstå skillnaden på om det är en klass, objekt, variabel som 
används i koden. Vanligtvis finns s.k. stylecops, som är ett programtillägg för Visual Studio, 
som hjälper utvecklaren att få en mer lättläst programkod. I applikationen har Visma Spcs 
egen stylecop använts som ett komplement till den standardiserade som finns att installera i 
utvecklingsmiljön. Med hjälp av dessa kod- standarder kommer den skrivna programkoden i 
denna applikation att kunna tolkas på ett lättare sätt av nästa utvecklare som ska underhålla 
applikationen. De standarder som föreslås är vanliga och används flitigt redan idag. Ifall en 
utvecklare använder enstaka eller slump-mässigt valda namn på klasser eller variabler 
kommer utvecklaren tillslut att glömma bort vad just den klassen, metoden eller variabeln har 
för egenskaper. Detta menar Bennett, McRobb, & Farmer (2010) gör att nästkommande 
utvecklares arbete blir mer komplicerat. För att minska risken för missförstånd i 
programkoden har detta funnits i åtanke under arbetet.  

 Återanvändning 6.2.
Haefliger, von Krogh och Spaeth (2008) ger tipset att all kod ska vägas om det finns en 
mening att bygga upp en massa delad kod och om den kommer användas i ett senare skede. 
Även om det kan kännas onödigt att göra programkoden mer generell kan det komma en 
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punkt senare i applikationens livslängd där en återanvändning av tidigare kod hade minimerat 
tiden för nuvarande utvecklare. Till en början kändes det som all kod skulle kunna 
återanvändas från befintlig applikation utan att behöva anstränga sig så värst mycket, men så 
var dock inte fallet. I den version som valdes av Windows Phone® var det flera av de API:er 
som senare har bytts ut och numera delas emellan Windows Phone®- och Windows Store®-
applikationerna. Bennett, McRobb, & Farmer (2010) pratar om att många utvecklingsteam 
planerar alldeles försent vad som ska kunna återanvändas ur tidigare applikationer och vad 
ska kunna återanvändas från denna applikation. Med hjälp av Reflection in action lyftes 
reflektioner kring återanvändning tidigt, vilket hjälpte till att återanvändningen inte glömdes 
bort. Tack vare en tidig reflektion i utvecklandet menar Donald Shön (2003) att varje 
handling i arbetet blev mer genomtänkt. 

 Testning 6.3.
Även om den viktigaste testningen sker i samband med är det många utvecklare som tycker 
testningen är tråkig och gärna låter de vanliga testarna utföra arbetet. För försöka minimera 
testningen av denna utvecklade applikation har testningen utgått ifrån ett agilt arbetssätt. Vid 
agilt arbetssätt ska utvecklingen plockas ner i mindre bitar och testas för varje bit som har 
utvecklats (Agile, 2013). Många tycker testningen kan vara onödig och anser att välskriven 
kod inte ska behöva testas. Oavsett hur bra koden skrivs finns alltid risken att något går snett 
eller att alla delar som behöver utvecklas inte har blivit helt utvecklade (Black, van 
Veenendaal & Graham, 2012). Detta arbete har haft ett högt fokus på testning som en viktig 
del i arbetet. Eftersom alldeles för många vill producera och slänga ut applikationer till 
marknaden väljer många hellre att lägga till en extra funktion än att testa lite mer på de 
funktioner som redan har implementerats. Black, van Veenendaal & Graham (2012) menar 
att eftersom människan inte är ofelbar kommer inte heller mjukvaran eller programmet att 
vara ofelbar. Vissa fel kommer dock alltid finnas i applikationen och ska även kunna hanteras 
i applikationen. För fel som dyker upp i en applikation behöver nödvändigtvis inte vara 
orsakade i just denna applikation utan kan bero på att den kopplade webbservicen just då har 
problem eller att internetkopplingen har slutat att fungera. I sådana fall måste applikationen 
kunna hantera dessa fel utan att den kraschar. En viktig del i testandet är att försöka hitta alla 
dessa scenarion innan applikationen släpps och en användare dyker på det. 

 Metoddiskussion 6.4.
När arbetet först startades fanns det tankar om tiden verkligen skulle räcka till. I början var 
det heller inte riktigt bestämt om den nya mobilapplikationen skulle innehålla sidan 
Registreringar då Windows Store®- applikationen inte har den funktionen idag. Det var inte 
heller riktigt bestämt om vilken version av operativsystemet som applikationen skulle 
utvecklas till. Eftersom Microsoft i skrivande stund håller på att utveckla Windows 10 till 
både datorer, läsplattor och mobiltelefoner, var det fortfarande osäkert om Visma Spcs skulle 
vänta in det eller använda nuvarande version. Eftersom applikationen för Windows Store® 
använder Windows 8.0 som lägsta krav, valdes samma version till mobiltelefonen. Nackdelen 
i detta val var att version 8.0 för mobiltelefoner skulle få använda Silverlight® i 
grundplattformen vilket Microsoft tog bort till Windows Phone 8.1®. Hade man utgått från 
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version 8.1 hade mer av vyerna från Windows Store® kunnat återanvändas då fler 
gemensamma API:er mellan plattformarna används. Motsvarande lösningar fanns dock för 
Silverlight®-strukturen (Microsoft, 2015). 
 
Valet av att använda Reflection in action samt Agile under arbetets gång var en kombination 
som fungerade bra. Reflection in action blev en bra grund i arbetet eftersom de lyfte upp mina 
tankar och fick mig att tänka till flera gånger under utvecklingen. Även om metoden känns 
väldigt simpel, blev mina handlingar i utvecklandet mer motiverade vilket är själva poängen 
med Reflection in Action (Schön, 2003). Agile som utvecklingsätt kombinerade Reflection in 
action på så sätt att när väl mina reflektioner var färdiga att implementeras var det lättare att 
planera utvecklandet och testningen därefter. Agile är väldigt lätt att följa och får själva 
utvecklandet att flyta på ett smidigt sätt (Agile, 2013). Det som dock märktes väldigt tydligt 
var att oavsett vilken/vilka metoder som används i utveckling, krävs ett visst förhandsarbete 
med design och planering för att hela arbetet ska fungera. Som tidigare nämnt hade ett val av 
Windows Phone 8.1® gynnat återanvändningen av programkod ytterligare ett steg. Eftersom 
detta inte utreddes tillräckligt blev det lite mer arbete för att få det att fungera.  
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7. SLUTSATS 
Vid utveckling av en mobilapplikation till Windows Phone® har det visat sig att det är svårt 
att undvika återanvändning av programkod. I Microsofts handledning för att skapa 
universella applikationer mellan Windows Store® och Windows Phone® rekommenderas det 
att dela upp all kod som ska användas till båda applikationerna för att programkoden ska 
kunna användas i så stor mån som möjligt. När mobilapplikationen ska komplettera en redan 
existerande applikation kommer vissa uppdateringar och justeringar behöva göras för att 
komplettera funktioner som den existerande applikationen saknar. Beroende på hur bra den 
skrivna koden är och hur generellt upplagd den är avgör hur mycket som kan återanvändas av 
program-koden. Tack vare den återanvändning som har kunnat göras till denna Windows 
Phone®-applikation från redan existerande Windows Store®-applikation och delade 
kodbibliotek har arbetsinsatsen minimerats mycket. Om inte dessa två projekt funnits, hade 
det krävts ett mycket större jobb på att genomföra detta.  
 
Däremot så finns det programkod som aldrig kommer att kunna återanvändas mellan de olika 
projekten, som i detta fall när det sker lagring av data till den specifika enheten. En viktig del 
i förhandsarbetet vid utveckling av applikationer till flera plattformar är att utreda möjlig-
heten att använda så många samma API:er som möjligt. Vilket kommer kunna skapa fler 
möjligheter till återanvändning. Eftersom ingången i detta arbete hade en stor del av det 
delade kodbiblioteket utvecklat, minimerades arbetsinsatsen.  

 Fortsatt forskning inom ämnet 7.1.
Valet av plattform för denna mobilapplikation skulle utvärderats mer noggrant innan arbetet 
påbörjades. Med tanke på att en senare version av operativsystemet hade fler delade API:er 
som kunde ha nyttjats, hade ett mindre arbete för att hitta motsvarande lösning behövts göras. 
Mer information angående webbservicen som kommunicerar med stämplatjänsten hade 
kunnat samlas in för att få en bättre förberedelse inför det arbete som skulle påbörjas. 
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