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Handlingsplaner och diskussion – Samarbetsverktyg
Fredrik Blank 2019-06-09

Sammanfattning
Denna rapport behandlar implementeringen av ett samarbetsverktyg i form av 
handlingsplaner och diskussion till företaget ZonderaCom AB (Zondera).
Det verktyg som använts tidigare i detta syfta är oflexibelt, har svårt att uppnå 
återkommande kundkrav och behöver därför bytas ut. Applikationen är en del 
av en större helhet där användarhantering och databas redan finns på plats. I 
applikationen ska funktionalitet för aktivitetshantering, chatt/diskussion, 
dokumentuppladdning, anteckningar, delning och utskrift implementeras. För 
användare med högre behörighet ska även en administrativ översikt finnas 
tillgänglig. Applikationen implementeras med hjälp av ASP.NET Core MVC,
Entity Framework (EF) och SQL Server som databasmotor. Ett SPA-baserat 
angreppsätt används där gränssnitt laddas dynamiskt via Ajax och partial views.
Källkod för applikationen och implementering på detaljnivå har till största del 
utelämnats ur denna rapport av affärsmässiga skäl. Interface och 
databasscheman används för att visa kod- och databasstruktur.

Nyckelord: Handlingsplaner, Samarbetsverktyg, ASP.NET Core, MVC, 
HTML, SQL, EF, SPA, Async, DI, Azure
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Abstract
This report discloses the implementation of a collaboration tool in the form of 
action plans and discussion functionality in behalf of the company 
ZonderaCom AB (Zondera). The current tool used for this purpose is inflexible,
have a hard time meeting customer requirements and therefore needs to be re-
placed. The new application is part of a larger entity where user management 
and database schemas are already in place. The functionality of this application 
consists of issue management, chat/discussion, document management, notes, 
sharing and printing. For users with higher permissions a summary view will 
also be available. The application is implemented using ASP.NET Core MVC, 
Entity Framework (EF) and SQL Server as the database engine. A SPA-based 
approach is used where the UI (User Interface) is dynamically rendered and 
loaded via Ajax and partial views. The source code for the application is largely
omitted from this report due to business reasons. Interface’s and database 
schemas are used to display code and database structure.

Keywords: Action plans, Collaboration tool, ASP.NET Core, MVC, HTML, 
SQL, EF, SPA, Async, DI, Azure
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Terminologi

Akronymer/Förkortningar

API Application Programming Interface

CLI Command Line Interface

CPU Central Processing Unit

CSS Cascading Style Sheets

DI Dependency Injection

EF Entity Framework

GDPR General Data Protection Regulation

HR Human Resources

HTML Hypertext Markup Language

IO Input/Output

IoC Inversion Of Control

JS JavaScript

MVC Model View Controller

ORM Object Relational Mapping

OWASP Open Web Application Security Project

PuL Personuppgiftslagen

RSA Rivest–Shamir–Adleman

SASS Syntactically Awesome Style Sheets

SPA Single Page Application

SQL Structured Query Language

TLS Transport Layer Security

UI User Interface

VM Virtual Machine

WCAG Web Content Accessibility Guidelines

WYSIWYG What You See Is What You Get

XSS Cross-Site Scripting

6



Handlingsplaner och diskussion – Samarbetsverktyg
Fredrik Blank 2019-06-09

1 Introduktion
1.1 Bakgrund och problemmotivering

En applikation för samarbete i form av handlingsplaner och diskussion ska 
utvecklas för företaget ZonderaCom AB (Zondera). 
Zondera hjälper företag, kommuner, organisationer och myndigheter med 
medarbetarundersökningar.

Processen börjar med att projektansvarig på Zondera och HR-personal hos kund
via ett uppstartsmöte tar fram ett frågeformulär som är relevant för företaget i 
fråga. Därefter skickas enkäter ut till företagets anställda som anonymt besvarar
frågorna via Zonderas webbapplikation.

När svarstiden löpt ut aggregeras och analyseras resultatet på gruppnivå eller 
chefsnivå för att säkerställa anonymiteten. Därefter skickas 
inloggningsuppgifter ut till alla chefer för att ta del av resultatet.

Beroende på utfallet av medarbetarundersökningen kan kunden även välja att 
göra handlingsplaner via Zondera. Verktyget som används för handlingsplaner  
idag är oflexibelt och behöver bytas ut. Tanken är att skapa ett mer 
anpassningsbart verktyg, där kunderna själva ska kunna lägga till de fält och 
attribut som är användbara för just dem.

1.2 Övergripande syfte

Applikationen för handlingsplaner och diskussion ska hjälpa Zonderas kunder 
att jobba med resultatet för en avslutad undersökning. Genom att erbjuda en 
plattform där resultatanalys knyts ihop med verktyg för efterarbete kan Zondera
skapa mervärde för kunden.
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1.3 Detaljerad problemformulering och mål

I applikationen för handlingsplan och diskussion ska det vara möjligt att skapa 
aktiviteter med valfritt antal fält/attribut samt datum för deadline och när 
aktiviteten är genomförd. Det ska också vara möjligt att välja till påminnelse 
via epost när deadline för en viss aktivitet närmar sig. Aktiviteterna och 
attributen ska ha stöd för språkhantering. Det ska även implementeras live-
chatt, editor för kommentarer/anteckningar samt funktionalitet för uppladdning 
av dokument. En användare ska också kunna bjuda in och dela sin/sina 
handlingsplaner med andra användare för att på så sätt skapa ett ”arbetsrum” för
samarbete.

En eller flera administratörer hos kund ska ha särskild behörighet och 
funktionalitet i form av en översiktsmodul där dessa ska kunna se och följa alla 
användares aktivitet i systemet löpande.

När en handlingsplan är klar ska det vara möjligt att skriva ut denna i form av 
ett PDF-dokument. Alla aktiviteter, anteckningar, dokument och meddelanden 
ska då bifogas.

Denna applikation blir en del av en redan befintlig applikation skriven i 
ASP.NET Core med SQL-Server som databasmotor. Det är sålunda naturligt att 
denna del också implementeras med samma ramverk. Databastabellerna som 
ska definieras kommer även dessa att ha kopplingar till en befintlig struktur 
(kund och användare etc).

Layouten ska vara responsiv och fungera både på PC/Desktop och mobila 
enheter. För att uppnå detta ska CSS-ramverket Bootstrap utnyttjas då det redan
används av andra applikationer i Zonderas ekosystem.

Applikationen ska i slutändan vara användbar, tillgänglig och till en början 
minst tillgodose riktlinjerna för WCAG 2.0 (Level AA). I linje med detta ska 
även användarvänlighet prioriteras då datorvana varierar bland Zonderas 
kunder. 

Säkerhetsaspekter ska tas i beaktning och alla applikationer Zonderas regi, så 
även denna del ska tillgodose riktlinjerna som OWASP tagit fram.
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2 Teori
2.1 .NET Core 

.NET Core är nästa steg utifrån .NET Framework som länge varit 
Microsofts utvecklingsplattform för C# och Visual Basic. Till skillnad 
från .NET Framework som endast kan köras under Windows-miljö är 
.NET Core plattformsoberoende (cross platform) och kan köras såväl under 
Linux som macOS [1]. 

Microsoft utvecklar .NET Core via GitHub och öppen källkod (open source) 
och tar in relativt mycket kod i form av ”pull requests” från företag och 
privatpersoner som är i intresse av att föra utvecklingen av ramverket framåt
[2].

Via Build 2019 (Microsofts årliga konferens för utvecklare), annonserade 
Microsoft att .NET Core och .NET Framework i framtiden blir ett förenat  
ramverk och byter namn till .NET 5 [3].

2.2 ASP.NET Core + MVC

ASP.NET Core är ett högpresterande webbramverk som bygger på det 
underliggande ramverket .NET Core och är således också plattformsoberoende. 
Och precis som .NET Core bygger ASP.NET Core på öppen källkod och 
utvecklas i det öppna via GitHub.

I MVC-arkitekturen delas en applikation upp i tre huvudgrupper av 
komponenter: Models, Views och Controllers. På detta sätt uppnås ”separation 
of concerns” vilket innebär att en del av applikationen har ett specifikt ansvar. 
På så sätt finns det goda förutsättningar att underhålla applikationskod under en 
längre tid [5].

För att bygga vyer (views) i ASP.NET Core MVC används Razor-syntaxen, 
vilket är ett språk för att interagera med C# och HTML på samma gång [4].

MVC (Model View Controller) är ett arkitekturmönster som har sina rötter i 
Smalltalk-76 och har under årtiondena blivit ett populärt sätt att dela upp och 
strukturera applikationer med [6].
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2.3 SQL-Server och EF Core

SQL-Server är Microsofts databasmotor som många datadrivna 
.NET-applikationer använder. SQL-språket/dialekten som används i SQL-
Server kallas T-SQL (Transact-SQL) och är ett tillägg till SQL- standarden 
(Structured Query Language) som bland annat tillhandahåller funktionalitet för 
lokala variabler och procedurell programmering [7].

Entity Framework Core är en s.k. ORM (Object Relational Mapper) och likt 
ASP.NET Core sitter ramverket uppepå .NET Core. ORM-ramverk är en 
abstraktion över databasmotor och tabeller som tillåter att man jobbar med 
entiteter i form av objekt i ett programmeringsspråk. I det här fallet C#-klasser. 
EF är inte starkt knutet till webbapplikationer utan kan användas i alla typer 
av .NET Core-projekt. Det är heller inte knutet endast till SQL-Server utan kan 
också användas ihop med t.ex. SQL-Lite och MySQL [8].

Vid användandet av EF-Core minimeras risken drastiskt att råka ut för SQL-
injections eftersom att all input till ramverket automatiskt parameteriseras [9].

2.4 Async

Asynkron programmering (asynchronous programming) är en av flera metoder 
för att uppnå ”parallellism”. Dvs, ett sätt att få flera saker att hända samtidigt i 
ett datorprogram. Till skillnad från ”multi-threading” som ofta är CPU-bunden 
parallellism är asynkron programmering ofta IO-bunden. 

IO-bunden parallellism (async) i servermiljö innebär ofta att man vill uppnå 
skalbarhet. Dvs, kunna ta hand om så många förfrågningar som möjligt 
samtidigt. I fallet .NET Core och C# görs detta med hjälp av async/await. Ett 
annat ramverk som bygger helt på asynkron och skalbar kommunikation är 
Node.Js.

CPU-bunden parallellism (multi-threading), som inte är aktuellt i det här fallet, 
innebär att man vill få så mycket gjort på så kort tid som möjligt.

 [10]

2.5 Polling

Polling innebär i nätverk- och webbsammanhang att en klient eller process 
skickar upprepade förfrågningar till en server/värd för att läsa av status vid ett 
givet tillfälle. En ny förfrågan skickas i regel inte fören servern har svarat på 
senaste anropet [11]. 

Detta är en vanlig kommunikationsmetod som t.ex. kan användas i chatt-
applikationer för att ta emot meddelanden.
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2.6 Dependency injection och IoC

ASP.NET Core är byggt från start med DI (Dependency Injection) i åtanke. 
Ramverket använder själv DI för att ladda in de olika komponenterna som 
ingår. 

DI är ett sätt att uppnå s.k. Inversion Of Control (IoC) där applikationslogik 
implementerar abstraktioner istället för annan ”fysisk” logik. Detta gör det 
möjligt att bygga testbara och mer modulära applikationer som är lättare att 
underhålla.

I .NET och C# används Interface för att göra det möjligt att använda DI och 
IoC.

[12]

2.7 Single Page Application (SPA)

SPA (Single Page Application) innebär i webbsammanhang en applikation som 
dynamiskt renderar om det grafiska gränssnittet på hela eller delar av en sida. 
Detta istället för att hämta en sida på nytt eller hoppa till en annan sida via 
klassiska sidomladdningar. På detta sätt kan en webbapplikation fungera mer 
som en desktop-applikation [13].

Det finns en mängd olika JavaScript-ramverk att ta till som hjälpmedel för att 
bygga SPA-applikationer. Några av de mer populära är Angular, React och 
Vue.js. Även om dessa kan skilja sig en del vad gäller filosofi och komplexitet 
är idéen densamma. Dvs, att via JavaScript och Ajax ladda innehåll baserat på 
användarens input.

2.8 Bootstrap

Bootstrap är ett CSS-ramverk för responsiv webbdesign som startades 2010 av 
två designer/utvecklare på Twitter [14]. Bootstrap bygger på ett rutsystem (grid 
system) med tolv kolumner där CSS-klasser och ”media queries” styr layouten 
utifrån olika brytpunkter [15].

2.9 Git

Git är ett verktyg för versionshantering som skapades av Linus Torvalds 2005 
för att underlätta samarbetet vid utvecklingen av Linux-kärnan. Git är ett 
distribuerat system vilket innebär att det inte finns någon central punkt eller 
huvud-repository. Detta designval gjordes baserat på hur open source-projekt  
fungerar och utvecklas [16]. Idag har även de flesta slutna och kommersiella 
projekt anammat Git [17].
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3 Metod
Zondera har samlat in önskemål från kunder som använt det äldre befintliga 
verktyget för handlingsplaner under ett par år. Den funktionalitet som 
efterfrågats mest ska nu implementeras i den nya applikationen för 
handlingsplaner och diskussion. 

Utvecklingen av applikationen görs i huvudsak av ett litet team bestående av en
utvecklare och två testpersoner. Processen är agil och iterativ där funktionalitet 
testas och utvärderas veckovis. Källkoden versionshanteras via Git och checkas 
in löpande i Zondera befintliga repository.

3.1 Designmetod

Processen börjar med att utifrån ett designmöte/uppstartsmöte sätta krav och 
funktionalitet som ska ingå i applikationen. Utifrån detta görs sen designskisser 
(Fig 1, Fig 2), flödesscheman och databasdiagram. Zonderas grafiska profil 
finns på plats sen tidigare. Moodboards, färg och form är därför inget som tas 
fram på nytt inför detta projekt.

Fig 1. Designskiss/Wireframe

Fig 2. Designskiss/Wireframe

Designskisser/wireframes tas fram med hjälp av verktyget Sketch. 
(Fullständig designskiss/wireframe hittas under bilagor)
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3.1.1 Flöde

Flödesschema (Fig 3) ritas upp med hjälp av verktyget Dia. 
Via applikationens startsida kan man antingen gå till en specifik handlingsplan 
eller den administrativa översikten. Man kan även via startsidan skapa en ny 
handlingsplan.

Väl inne i en handlingsplan kan man gå till handlingsplanens olika moduler. 
Varje modul är byggs utifrån SPA-paradigmen och skickar inte användaren 
vidare till ytterligare sidor.

Fig 3. Flödesschema
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3.1.2 ER

ER-diagrammet (Fig 4) beskriver en databasstruktur där en användare kan 
skapa valfritt antal handlingsplaner. Handlingsplanerna i sig kan innehålla 
valfritt antal aktiviteter, och där aktiviteterna kan innehålla valfritt antal attribut.

En handlingsplan har också ett anteckningsfält, valfritt antal dokument och 
meddelanden. En användare skapar och äger en handlingsplan och kan 
samtidigt vara medlem i valfritt antal handlingsplaner skapade av andra 
användare.

Fig 4. ER-diagram

Figur 1 Designskiss över handlingsplanens huvudsida.

Figur 2 Designskiss över handlingsplanens översikt (admin-gränssnitt).

Figur 3 Flödesschema över handlingsplaner och admin-gränssnitt.

Figur 4 ER-diagram över databasen och ingående entiteter. 
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3.2 Implementeringsmetod

Den faktiska implementeringen av applikationen görs steg för steg i form av de 
funktioner sam satts i kravspecifikationen. Dessa funktioner är i sig tillräckligt 
isolerade för att kunna implementeras en i taget.

Eftersom att denna applikation är en ny del av en redan befintlig serie 
applikationer finns redan användarhantering och annan runtomkring 
funktionalitet implementerad (Fig 5). 

Fig 5. Applikationsschema

Implementeringen sker som tidigare nämnt med ramverket ASP.NET Core. För 
att applikationens design och layout ska matcha övriga delar av systemet 
används CSS-ramverket Bootstrap.

Dokumentation från Microsoft Docs används som källa för information vid 
uppkomst av eventuella tekniska utmaningar.

Figur 5
Applikationsschema över befintliga applikationer samt var den nya applikationen 
för handlingsplaner passar in tekniskt.
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4 Konstruktion
Applikationen implementeras rent tekniskt i en egen area i ASP.NET Core 
MVC. En area består ev en fristående filstruktur med separata controllers och 
views som kan vara helt isolerade från andra delar (Fig 6) [18].

Fig 6. Areas MVC

Applikationen implementeras i sju separata steg bestående av de moduler och 
funktioner som bestämts i kravspecifikationen.

• Aktiviteter
• Diskussion
• Dokument
• Anteckningar
• Delning
• Utskrift
• Översikt (admin-gränssnitt)

 
Samtliga ovan funktioner implementeras i en separat controller med hjälp av 
Ajax och MVC partial views.
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Logiken som respektive controller kommer att använda implementeras centralt i
en service-klass som döps till HandlingsplanService. Denna service kan sen 
injiceras i respektive controller via Dependency Injection (DI). 

Funktionalitet som behövs i ett initialt skede består i att kunna hämta aktiviteter
för en handlingsplan, lägga till och redigera en aktivitet samt att kunna 
klarmarkera och ta bort en aktivitet. Eftersom att DI används är det nödvändigt 
att skapa ett interface som fungerar som ett kontrakt för service-klassen. 

namespace BLL.Interface.Services
{
    public interface IHandlingsplanService : IDisposable
    {
        Task<List<Handlingsplan>> GetHandlingsplanerAsync();
        Task<Handlingsplan> GetHandlingsplanAsync();
        Task<Guid> AddHandlingsplanAsync();
        Task<bool> DeleteHandlingsplanAsync();
        Task<bool> EditHandlingsplanAsync();
    }
}

I den faktiska implementeringen av service-klassen används en instans av 
databaslagret (DAL). Detta är en klass som kapslar in all logik mot databasen 
med hjälp av Entity Framework.

namespace BLL.Services
{
    public class HandlingsplanService : IHandlingsplanService
    {
        private readonly IUnitOfWork _unitOfWork;
        
        public HandlingsplanService(IUnitOfWork unitOfWork)
        {
            _unitOfWork = unitOfWork;
        }
        
        public void Dispose()
        {
            _unitOfWork.Dispose();
        }

        public async Task<Aktivitet> GetHandlingsplanerAsync() 
        {
            ...
        }

 ...
}

Service-klassen kommer att fyllas på med logik för respektive funktion allt 
eftersom. Varje anrop via service-klassen till databaslagret kommer att ske via 
parameteriserade SQL-frågor för att eliminera risken för säkerhetsproblem i 
form av SQL-injections.
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Varje modul i applikationen implementeras med ett SPA-baserat angreppssätt 
där MVC-controllern fungerar som ett API för att rendera HTML (Fig 7). 
I huvud-vyn för varje specifik modul läggs JavaScript och CSS i separata 
sektioner på samma sätt som görs i t.ex. React och Vue.js.

@section styles {
<style>

...
</style>

}

<div>
...

</div>

@section scripts {
<script>

...
</script>

}

I JavaScript-sektionen läggs den klient-funktionalitet som anropar MVC-
controllern som i sin tur returnerar HTML i form av partial views som bygger 
upp det grafiska gränssnittet.

Fig 7. MVC-Controller och Partial Views.

Data som via Razor skrivs ut i gränssnittet HTML-avkodas per default via 
”@”-attributet. Detta innebär att ett visst skydd mot XSS (Cross-Site Scripting)
och liknande attacker finns på plats från början. Vid behov kan den automatiska
avkodningen kringgås via metoden Html.Raw() [19].

Figur 6 Uppdelning av projekt i ASP.NET Core MVC med hjälp av Areas.

Figur 7 MVC-Controller och Partial Views fungerar likt en SPA-applikation.

12



Handlingsplaner och diskussion – Samarbetsverktyg
Fredrik Blank 2019-06-09

4.1 Aktiviteter

Huvudinnehållet i en handlingsplan i det här fallet är dess aktiviteter (Fig 8). 
Det är därför huvudfunktionaliteten och det första som implementeras.

Eftersom att behovet kan se olika ut för olika kunder är målet att 
aktivitetshanteringen ska vara så allmängiltig som möjligt. Databas-tabellen för 
aktiviter har därför ett fåtal fasta fält och en stödtabell för attribut där kunden 
själv kan skapa och namnge passande fält.

Fig 8. Databastabeller för aktiviteter

Här ser vi de tabeller som står för lagringen av en handlingsplans aktiviteter. 
AktivitetId är aktivitetens primärnyckel och PlanId är främmandenyckel och 
refererar till handlingsplanen till vilken aktiviteten hör. Due och Klar är 
datumfält och beskriver deadline och när aktiviteten klarmarkeras. 

Tabellerna för attribut gör att användaren kan skapa sina egna fält för respektive
aktivitet. Just detta var en viktig del i kravspecifikationen. Fältet LangId ger 
stöd för flera språk. ReferensId har också lagts till för att kunna ha aktiviteter 
som är skapade utifrån mall-aktiviteter som dessa refererar till.
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Service-klassen fylls på med metoder för att hantera aktiviteter för en 
handlingsplan.

namespace BLL.Interface.Services
{
    public interface IHandlingsplanService : IDisposable
    {
        Task<List<Handlingsplan>> GetHandlingsplanerAsync();
        Task<Handlingsplan> GetHandlingsplanAsync();
        Task<Guid> AddHandlingsplanAsync();
        Task<bool> DeleteHandlingsplanAsync();
        Task<bool> EditHandlingsplanAsync();
        Task<List<Aktivitet>> GetAktiviteterAsync();
        Task<Aktivitet> GetAktivitetAsync();
        Task<Guid> AddAktivitetAsync();
        Task EditAktivitetAsync();
        Task EditAnteckningAsync();
        Task CheckAktivitetAsync();
        Task DeleteAktivitetAsync();
    }
}

Funktionaliteten för webb-gränssnittet implementeras sen i en controller som 
döps till AktiviteterController.

namespace Portal.Areas.Handlingsplan.Controllers
{
    public class AktiviteterController : BaseController
    {
        private readonly IHandlingsplanService _handlingsplanService;
        
        public AktiviteterController();

        public async Task<IActionResult> Aktiviteter();

        public async Task<IActionResult> EditAktivitet();

        [HttpPost]
        public async Task<IActionResult> EditAktivitet();

        [HttpPost]
        public async Task<IActionResult> CheckAktivitet();

        [HttpPost]
        public async Task<IActionResult> DeleteAktivitet();
    }
}

I controllern injiceras först HandlingsplanService som är skapad sen tidigare, 
vilken står för all funktionalitet mot databasen. Metoden Aktiviteter() 
presenterar alla aktiviteter för handlingsplanen via en partial view som hämtas 
via ett Ajax-anrop.

EditAktivitet() används för att redigera en redan skapad aktivitet. 
CheckAktivitet() och DeleteAktivitet() används för att klarmarkera respektive ta 
bort en aktivitet. Dessa tre metoder har också markerats med attributet HttpPost
för att säkerställa att anropen endast kan ske via POST.

Namnen på metoderna i controllern mappar i möjligaste mån med namnen på 
metoderna i service-klassen.
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Presentation av aktiviteterna (Fig 9) via partial views och Ajax-anrop görs med 
hjälp av JavaScript-biblioteket jQuery för att minimera risken av 
kompatibilitetsproblem med olika webbläsare.

function getAktiviteter() {
    $.ajax({
        url: ’/handlingsplan/aktiviteter/’,
        type: 'get',
        data: {},
        success: function(response) {
            $('#html-data').html(response);
        }
    });
}

Fig 9. Aktiviteter

För att redigera en aktivitet används ett modalt fönster (Fig 10) som fungerar 
som en popup för vald aktivitet. Modal-funktionaliteten är en av flera delar som
följer med Bootstrap-ramverket.

Fig 10. Aktivitet öppnas i ett modal-fönster
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I popup-fönstret när man skapar eller redigerar en aktivitet kan man också lägga
till fritt antal egna fält (Fig 11). Detta implementeras med hjälp av en template i
HTML som består av två input fält för rubrik och text. 

<template id="attribut-template">
    <div>
        <label>$namn</label>
        <input type="text" name="NewAttribut[$i].Text" />
        <input type="hidden" name="NewAttribut[$i].Namn" value=""/>
    </div>
</template>

Innehållet i template-containern tas om hand och klonas via JavaScript för att 
kunna lägga till fält utan att behöva ladda om gränssnittet.

function addField() {
    var inputTitle = $('#hp-attribut-new-title');
    var inputText = $('#hp-attribut-new-text');
    
    if (inputTitle.val()) {
        if ('content' in document.createElement('template')) {
            var t = document.querySelector('#hp-attribut-template');
            var d = document.querySelector('#hp-new-attribut-div');
            var c = document.importNode(t.content, true);
            var l = c.querySelector('label');
            
            var name = c.querySelector('.hp-new-attribut-name');
            var text = c.querySelector('.hp-new-attribut-text');

    ...
        }
    }
}

Fig 11. Input för att lägga till fler fält

Figur 8 Entiteter för hantering av handlingsplanens aktiviteter.

Figur 9 Aktiviteter presenteras i en handlingsplan via en partial view.

Figur 10 Redigering av aktivitet öppnas i en modal.

Figur 11 Lägg till fritt antal egna fält per aktivitet
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4.2 Chatt/Diskussion

Vid de tillfällen som handlingsplanen fungerar som ett samarbetsverktyg, dvs 
när en eller flera deltagare bjuds in att delta i arbetet, kan det vara bra att på ett 
snabbt och enkelt sätt kunna kommunicera via chatt. 

I dagsläget lagras chatt-meddelanden för en handlingsplan (Fig 12) i en enda 
tabell. MeddelandeId är primärnyckel och PlanId är precis som tidigare 
främmandenyckel som refererar till en specifik handlingsplan. UserId behövs 
av naturliga skäl för att knyta an till författaren av ett meddelande.

Fig 12. Databastabell för chatt/meddelanden

I service-klassen implementeras logik för meddelandehantering mot databasen.

namespace BLL.Interface.Services
{
    public interface IHandlingsplanService : IDisposable
    {
        Task<List<Handlingsplan>> GetHandlingsplanerAsync();
        Task<Handlingsplan> GetHandlingsplanAsync();
        Task<Guid> AddHandlingsplanAsync();
        Task<bool> DeleteHandlingsplanAsync();
        Task<bool> EditHandlingsplanAsync();
        Task<List<Aktivitet>> GetAktiviteterAsync();
        Task<Aktivitet> GetAktivitetAsync();
        Task<Guid> AddAktivitetAsync();
        Task EditAktivitetAsync();
        Task EditAnteckningAsync();
        Task CheckAktivitetAsync();
        Task DeleteAktivitetAsync();
        Task<List<Meddelande>> GetMeddelandenAsync();
        Task<Meddelande> GetMeddelandeAsync();
        Task<Guid> AddMeddelandeAsync();
        Task DeleteMeddelandeAsync();
    }
}
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En controller skapas på samma sätt som tidigare för att hantera HTTP-anropen 
och presentera det grafiska gränssnittet.

namespace Portal.Areas.Handlingsplan.Controllers
{
    public class ChatController : BaseController
    {
        private readonly IHandlingsplanService _handlingsplanService;
        
        public ChatController();

        public async Task<IActionResult> Data();

        public async Task<IActionResult> Edit();

        [HttpPost]
        public async Task<IActionResult> Edit();

        [HttpPost]
        public async Task<IActionResult> Add();
    }
}

Precis som tidigare används också HttpPost-attribut för att markera vilka 
metoder som måste anropas via POST. Det grafiska grässnittet (Fig 13) laddas 
även här in via Ajax och partial views.

Fig 13. Chatt/Diskussion

För att skapa en interaktiv chatt används polling som metod för att uppdatera 
gränssnittet automatiskt. I det här fallet innebär det att vi rekursivt återupprepar 
Ajax-anropet, men inte fören föregående anrop är klart. En tidsfördröjning 
läggs också till för att förhindra onödig trafik mot server och databas.

function loadData() {
    setTimeout(function() {
        $.ajax({
            url: '/handlingsplan/chat',
            type: 'get',
            data: { },
            success: function(response) {
                $('#chat-data').html(response);
                loadData();
            }
        });
    },
    1000 * 5);
}

Figur 12 Databastabell för hantering av meddelanden.

Figur 13 Bubblor som representerar meddelanden. 
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4.3 Dokument

Om kunden har egna dokument som man jobbar med kan det vara en fördel att 
kunna ladda upp dessa i handlingsplanen. Dessa dokument ska sen kunna 
skrivas ut tillsammans med övriga delar av handlingsplanen för att få ett samlat 
dokument som innehåller allt.

Funktionalitet och databastabeller för generell filhantering finns i systemet sen 
tidigare. Det som behövs för handlingsplanen är en stödtabell (Fig 14) för att 
knyta filer till en specifik handlingsplan.

Fig 14. Databastabeller för filhantering.

Filer laddas upp till Azure Blob Storage med filens id från databasen som 
referens (Fig 15). Detta gör det möjligt att knyta ihop dessa fristående tjänster.

Fig 15. Azure Blog Storage
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I service-klassen implementeras logik som kommunicerar mot Azure Blob 
Storage och databasen samt knyter ihop dessa separata tjänster. Funktionalitet 
för att ladda upp dokument, hämta dokument och radera dokument är det som  
behövs för att täcka kraven i ett initialt skede.

namespace BLL.Interface.Services
{
    public interface IHandlingsplanService : IDisposable
    {
        Task<List<Handlingsplan>> GetHandlingsplanerAsync();
        Task<Handlingsplan> GetHandlingsplanAsync();
        Task<Guid> AddHandlingsplanAsync();
        Task<bool> DeleteHandlingsplanAsync();
        Task<bool> EditHandlingsplanAsync();
        Task<List<Aktivitet>> GetAktiviteterAsync();
        Task<Aktivitet> GetAktivitetAsync();
        Task<Guid> AddAktivitetAsync();
        Task EditAktivitetAsync();
        Task EditAnteckningAsync();
        Task CheckAktivitetAsync();
        Task DeleteAktivitetAsync();
        Task<List<Meddelande>> GetMeddelandenAsync();
        Task<Meddelande> GetMeddelandeAsync();
        Task<Guid> AddMeddelandeAsync();
        Task DeleteMeddelandeAsync();
        Task<Guid> UploadDokumentAsync();
        Task<bool> DeleteDokumentAsync();
        Task<List<Models.Filer.Fil>> GetDokumentAsync();
    }
}

En controller för hantering av användargränssnittet med tillhörande views och 
partial views skapas på samma sätt som tidigare.

namespace Portal.Areas.Handlingsplan.Controllers
{
    public class DokumentController : BaseController
    {
        private readonly IHandlingsplanService _handlingsplanService;
        
        public DokumentController();
        
        public async Task<IActionResult> Data();

        [HttpPost]
        public async Task<JsonResult> Upload();

        [HttpPost]
        public async Task<JsonResult> Delete();
    }
}

För att rendera det grafiska gränssnittet och visa filerna/dokumenten som 
laddats upp till en specifik handlingsplan görs ett Ajax-anrop i stil med tidigare 
upplägg.

function loadDokument() {
    $.ajax({
        url: '/handlingsplan/dokument',
        type: 'get',
        data: { },
        success: function(response) {
            $('#dokument-data').html(response);
        }
    });
}
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För att ladda upp dokument behövs en något mer sofistikerad lösning vad gäller
det grafiska gränssnittet för att nå användarvänlighetskraven. Dra-och-släpp 
funktionalitet (drag and drop) är något som ofta förknippas med filhantering. 
Därför används här Dropzone.js som JavaSript-plugin för att möjliggöra denna 
funktionalitet och minimera risken för kompatibilitetsproblem mellan olika 
webbläsare och miljöer.

<script src="/lib/dropzone/dist/min/dropzone.min.js"></script>
<script>
    Dropzone.options.uploadForm = {
        maxFiles: 5,
        maxFilesize: 20,
        acceptedFiles: '.pdf,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.pptx',
        accept: function(file, done) {
            done();
        }
    };
</script>

Vi initierar här Dropzone.js genom att välja fördefinierat HTML-formulär 
(Fig 16) samt sätter begränsning på filstorlek och vilka typer av dokument som 
kan laddas upp.

Fig 16. Område för filuppladdning

Värt att notera är också att för enheter där dra-och-släpp funktionalitet inte 
stöds, främst surfplattor och telefoner, går det lika bra att klicka eller göra en 
tap-gesture för att manuellt välja fil istället.

Figur 14 Datastabeller involverade för filhantering. 

Figur 15 Beskrivning av relationen mellan databas och Azure Blog Storage.

Figur 16 Område där filer kan släppas för att starta en uppladdnings-session.
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4.4 Anteckningar

Ett anteckningsfält ska finnas tillgängligt för varje handlingsplan där 
kommentarer och godtycklig text kan skrivas som t.ex. inte passar att lägga
som aktiviteter. En enkel ”en-till-en”-relation (Fig 17) är det som krävs för att 
lagra anteckningar för en handlingsplan.

Fig 17. Databastabell för anteckningar

Eftersom att det endast går att ha en anteckning per handlingsplan är det bara 
nödvändigt med funktionalitet för redigering och inläsning.

namespace BLL.Interface.Services
{
    public interface IHandlingsplanService : IDisposable
    {
        Task<List<Handlingsplan>> GetHandlingsplanerAsync();
        Task<Handlingsplan> GetHandlingsplanAsync();
        Task<Guid> AddHandlingsplanAsync();
        Task<bool> DeleteHandlingsplanAsync();
        Task<bool> EditHandlingsplanAsync();
        Task<List<Aktivitet>> GetAktiviteterAsync();
        Task<Aktivitet> GetAktivitetAsync();
        Task<Guid> AddAktivitetAsync();
        Task EditAktivitetAsync();
        Task EditAnteckningAsync();
        Task CheckAktivitetAsync();
        Task DeleteAktivitetAsync();
        Task<List<Meddelande>> GetMeddelandenAsync();
        Task<Meddelande> GetMeddelandeAsync();
        Task<Guid> AddMeddelandeAsync();
        Task DeleteMeddelandeAsync();
        Task<Guid> UploadDokumentAsync();
        Task<bool> DeleteDokumentAsync();
        Task<List<Models.Filer.Fil>> GetDokumentAsync();
        Task<Anteckning> GetAnteckningAsync();
        Task EditAnteckningAsync();
    }
}
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För att göra det möjligt att använda klassiska ordbehandlingsverktyg så som 
fetstil, kursiv stil, tabeller och punktlistor används CKEditor (Fig 18) som är en
JavaScript-baserad WYSIWYG-editor (What You See Is What You Get). 
Precis som i fallet med Dropzone.js initieras CKEditor via ett HTML-element.

var editor;
ClassicEditor.create(document.querySelector('#editor'),{
    removePlugins: ['ImageUpload']
})
.then(newEditor => {
    editor = newEditor;
})
.catch(error => {
    console.error(error);
});

Fig 18. Texteditor

En controller som tar hand om inläsning och redigering av editorn skapas. Och 
precis likt service-klassen behövs bara metoder för inläsning och redigering.

namespace Portal.Areas.Handlingsplan.Controllers
{
    public class AnteckningarController : BaseController
    {
        private readonly IHandlingsplanService _handlingsplanService;

        public AnteckningarController();

        public async Task<IActionResult> Index();

        [HttpPost]
        public async Task<IActionResult> Edit();
    }
}

Figur 17 Databastabell för hantering av anteckningar.

Figur 18 Texteditor i form CKEditor (JavaScript-plugin).
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4.5 Delning

För att applikationen ska kunna fungera som ett samarbetsverktyg måste 
handlingsplaner kunna delas mellan olika användare. En ”en-till-många”-
relation (Fig 19) skapas därför för att kunna knyta flera användare till en 
handlingsplan. En handlingsplan ”ägs” av användaren som skapar den. Ägaren 
kan sen dela handlingsplanen med en eller flera andra användare som kan delta 
och hantera aktiviteter och dokument.

Fig 19. Databastabell för delning av handlingsplaner

Tabellen HandlingsplanerUsers har förutom kolumnerna PlanId och UserId 
som knyter ihop handlingsplaner med användare, en kolumn Level för ge stöd 
åt eventuella framtida behörighetsnivåer för en handlingsplan. I service-klassen 
implementeras funktionalitet för att göra det möjligt att lägga till och ta bort 
användare från en handlingsplan. 

namespace BLL.Interface.Services
{
    public interface IHandlingsplanService : IDisposable
    {
        Task<List<Handlingsplan>> GetHandlingsplanerAsync();
        Task<Handlingsplan> GetHandlingsplanAsync();
        Task<Guid> AddHandlingsplanAsync();
        Task<bool> DeleteHandlingsplanAsync();
        Task<bool> EditHandlingsplanAsync();
        Task<List<Aktivitet>> GetAktiviteterAsync();
        Task<Aktivitet> GetAktivitetAsync();
        Task<Guid> AddAktivitetAsync();
        Task EditAktivitetAsync();
        Task EditAnteckningAsync();
        Task CheckAktivitetAsync();
        Task DeleteAktivitetAsync();
        Task<List<Meddelande>> GetMeddelandenAsync();
        Task<Meddelande> GetMeddelandeAsync();
        Task<Guid> AddMeddelandeAsync();
        Task DeleteMeddelandeAsync();
        Task<Guid> UploadDokumentAsync();
        Task<bool> DeleteDokumentAsync();
        Task<List<Models.Filer.Fil>> GetDokumentAsync();
        Task<Anteckning> GetAnteckningAsync();
        Task EditAnteckningAsync();
        Task AddUserAsync();
        Task RemoveUserAsync();
    }
}
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Precis som tidigare skapas också en controller med tillhörande views för 
användargränssnittet. En använder lägger till/bjuder in en annan användare 
genom att ange epostadress (Fig 20).

namespace Portal.Areas.Handlingsplan.Controllers
{
    public class UsersController : BaseController
    {
        private readonly IHandlingsplanService _handlingsplanService;
        
        public UsersController();
        
        public async Task<IActionResult> Data();
        
        [HttpPost]
        public async Task<IActionResult> Add();
        
        [HttpPost]
        public async Task<IActionResult> Remove();
    }
}

Fig 20. Användarhantering

Figur 19 Databastabell för hantering av användare/deltagare.

Figur 20 Grafiskt gränssnitt för hantering av användare.
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4.6 Utskrift

När en handlingsplan är klar eller när diskussion görs i fysiska möten är det 
nödvändigt att kunna skriva ut handlingsplanen. Utskriften ska vara i form av 
ett PDF-dokument och innefatta aktiviteter, anteckningar och även bifogade 
externa dokument vid behov. 

I det här fallet behöver ingen ytterligare funktionalitet implementeras i service-
klassen. Metoder för att hämta en handlingsplan och dess innehåll i form av 
aktiviteter, anteckningar och dokument finns sedan tidigare. För att 
åstadkomma ett PDF-dokument måste det dock till ny funktionalitet.

Efter genomgång av olika tredjepartsprogramvaror blev slutsaten att 
LibreOffice är den mest attraktiva lösningen. Förutom att LibreOffice är 
Open Source och fritt att använda i kommersiellt syfte [20] har det stöd för att 
läsa och konvertera många olika filformat (Fig 21).

För att använda LibreOffice i applikationen måste den exekverbara filen köras i 
headless mode. Det innebär att man kopplar bort det grafiska gränssnittet och 
istället kör programmet via CLI (Command Line Interface) [21].

Fig 21. Konvertering via LibreOffice

En wrapper-klass skapas för att kommunicera med LibreOffice via CLI och 
parametrar. I .NET används Process-klassen för att starta och kommunicera 
med externa processer [22].

public class LibreOfficeWrapper : ILibreOfficeWrapper
{
    public string _libreOfficePath;
    public LibreOfficeWrapper();
    
    public async Task ConvertToPdfAsync(string input, string output)
    {
        var args = $"--convert-to pdf --nologo {input} --outdir {output}";
        
        var startInfo = new ProcessStartInfo(_libreOfficePath, args);
        var process = new Process(startInfo);

        process.Start();
    }
}
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Vi skapar sen controllern som använder wrapper-klassen för att skriva ut 
handlingsplanen som ett PDF-dokument.

namespace Portal.Areas.Handlingsplan.Controllers
{
    public class PrintController : BaseController
    {
        private readonly IHandlingsplanService _handlingsplanService;
        private readonly ILibreOfficeWrapper _libreOfficeWrapper;
        
        public PrintController();
        public async Task<IActionResult> Pdf();
    }
}

I det grafiska gränssnittet läggs valmöjlighet in för vilka delar som ska bifogas i
utskriften (Fig 22).

Fig 22. Utskrift av handlingsplan

Figur 21 Konvertering av olika filformat via LibreOffice.

Figur 22 Grafiskt grässnitt för utskrift av handlingsplan.
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4.7 Översikt (admin-gränssnitt)

Eftersom att applikationen i första hand kommer att användas av organisationer 
och företag efter en avslutad medarbetarundersökning behövs funktionalitet för 
översiktlig status. Ofta är det högre uppsatta chefer och HR-personal vilka har 
ansvar för många chefer ”under sig” som kommer att ha administrativ 
behörighet och tillgång till översikten.

För att uppnå detta implementeras funktionalitet i service-klassen som hämtar 
samtliga handlingsplaner och aktiviteter för en specifik kund.

namespace BLL.Interface.Services
{
    public interface IHandlingsplanService : IDisposable
    {
        Task<List<Handlingsplan>> GetHandlingsplanerAsync();
        Task<Handlingsplan> GetHandlingsplanAsync();
        Task<Guid> AddHandlingsplanAsync();
        Task<bool> DeleteHandlingsplanAsync();
        Task<bool> EditHandlingsplanAsync();
        Task<List<Aktivitet>> GetAktiviteterAsync();
        Task<Aktivitet> GetAktivitetAsync();
        Task<Guid> AddAktivitetAsync();
        Task EditAktivitetAsync();
        Task EditAnteckningAsync();
        Task CheckAktivitetAsync();
        Task DeleteAktivitetAsync();
        Task<List<Meddelande>> GetMeddelandenAsync();
        Task<Meddelande> GetMeddelandeAsync();
        Task<Guid> AddMeddelandeAsync();
        Task DeleteMeddelandeAsync();
        Task<Guid> UploadDokumentAsync();
        Task<bool> DeleteDokumentAsync();
        Task<List<Models.Filer.Fil>> GetDokumentAsync();
        Task<Anteckning> GetAnteckningAsync();
        Task EditAnteckningAsync();
        Task AddUserAsync();
        Task RemoveUserAsync();
        Task<Oversikt> GetOversiktAsync();
    }
}

Controller och views skaps på samma sätt som tidigare för att presentera det 
grafiska gränssnittet för den administrativa vyn. 

namespace Portal.Areas.Handlingsplan.Controllers
{
    public class StatusController : BaseController
    {
        private readonly IHandlingsplanService _handlingsplanService;

        public StatusController();

        public async Task<IActionResult> Data();
    }
}
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Behörighet på användarnivå finns implementerat i systemet sen tidigare, vi kan 
därför göra behörighetsverifiering både i controllern och i det grafiska 
gränssnittet (Fig 23) för att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till 
översikten.

@if (AppUser.IsUserLevelMid)
{
    <li class="nav-item">
        <a class="nav-link" asp-action="Index" asp-controller="Status">
            Översikt
        </a>
    </li>
}

Fig 23. Administrativ översikt

Figur 23 Administrativ översikt över alla användarens handlingsplaner och aktiviteter
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5 Resultat
Applikationens funktionalitet har till största del implementerats enligt en första 
kravspecifikation och man kan därav skapa handlingsplaner, hantera dokument, 
föra diskussion samt skriva och dela handlingsplaner (Fig 24). Påminnelse via 
epost för aktiviteter där deadline närmar sig eller passerat har inte hunnits med 
inom den utsatta tiden. Det har inte ansetts vara en kritisk funktion och kommer
därför utvecklas vid ett senare skede.

Fig 24. Aktivitetshantering

En administrativ översikt (Fig 25) för användare med högre behörighet (oftast 
HR-personal och högre chefer) finns på plats. 

Fig 25. Administrativ översikt
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Validering av HTML (Fig 26) och CSS (Fig 27) har gjorts med verktyg från 
W3C för att säkerställa att koden är korrekt och därmed minska risken att 
applikationen ser olika ut i olika webbläsare och operativsystem.

Fig 26. HTML-validering Fig 27. CSS-validering

HTML-koden har också validerats för tillgänglighet enligt riktlinjerna från 
WCAG 2.0 med verktyget Web Accessibility Checker (Fig 28). 

Fig 28. Validering av tillgänglighet

Testning har också gjorts med olika webbläsare på olika plattformar och 
enheter. Design och funktionalitet fungerar enligt plan med Microsoft Edge, 
Firefox och Chrome i Windows och Safari, Firefox Chrome på macOS. Ett 
mobilt plattformstest har också gjorts via Safari för iOS (Fig 29, Fig 30).

Fig 29. Aktivitetsvy på surfplatta Fig 30. Aktivitetsvy på telefon
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Diskussionsmodulen/chatten använder klassisk polling för att återkommande 
hämta ny data. Det är inte det mest effektiva sättet att uppnå 
realtidskommunikation. Idag finns bättre tekniker så som WebSockets, där en 
full-duplex TCP-anslutning används [24]. SignalR är ett ramverk för .NET som 
implementerar WebSockets [25] som kanske kan komma att användas längre 
fram.

Eftersom att den applikationsspecifika layouten skapas per modul och läggs 
inuti varje huvud-vy (view) är det i dagsläget tekniskt mindre avancerat att 
används ren CSS snarare än SASS eller någon annan preprocessor. Zonderas 
gemensamma grafiska profil är dock även den skapad via ren CSS och skulle 
eventuellt gynnas av att migreras till ett SASS-baserat arbetsflöde.

Figur 24 Slutresultat av aktivitetshantering 

Figur 25 Slutresultat av administrativ översikt

Figur 26 Lyckad HTML-validering via verktyg från W3C

Figur 27 Lyckad CSS-validering via verktyg från W3C

Figur 28 Lyckad validering av tillgänglighet (WCAG 2.0)

Figur 29 Aktivitetsvyn via surfplatta 

Figur 30 Aktivitetsvyn via telefon
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6 Etik
Eftersom att Zondera är en undersökningsleverantör som på uppdrag av sina 
kunder samlar in åsikter och data i form av enkätsvar ställs det av naturliga skäl
stora etiska krav på företaget rent generellt. Zondera lämnar t.ex. aldrig ut 
information om enskilda individers svar till kund direkt. Data som levereras  är 
alltid aggregerat på gruppnivå om ingenting annat är avtalat. 

När det kommer till användandet av Zonderas övriga IT-tjänster, som är högst 
aktuellt i det här fallet, finns det andra aspekter kring etik som måste tas i 
beaktning. När en chef lägger in aktiviteter eller annan information i en 
handlingsplan ska det vara tydligt förmedlat i förväg att högre chefer eller HR 
också kan ta del av informationen. Zondera delger aldrig för kund om och när 
en specifik användare är inloggad eller vilken tidpunkt information läggs in i 
systemet. Alla användare kommer åt systemet dygnet runt och kan lägga till, 
redigera och ta bort information efter behag.

I maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft och 
ersatte PuL (personuppgiftslagen). Detta har medfört större krav på företag som
hanterar personuppgifter. Många av Zonderas kunder kräver i allt större 
utsträckning att data lagras på servrar inom EU, helst i Sverige. Zondera skriver
sen juni 2018 biträdesavtal med alla kunder för att blidka de nya lagarna kring 
hantering av personuppgifter.

Zondera använder som tidigare nämnt Microsoft Azure som plattform för alla 
IT-tjänster vilket har medfört att visa förändringar har gjorts för att garantera att
inget kunddata lämnar EU. Microsoft har bland annat datacenter i 
Nederländerna, Tyskland och Frankrike [23] som kan användas av företag för 
att tillgodose GDPR-kraven.

Förutom att Zonderas kunddata ligger på servrar inom EU har ytterligare 
säkerhetsåtgärder vidtagits. All data som Zondera hanterar är krypterad, både 
vid förflyttning (transport) via HTTPS/TLS och på plats (at rest) via RSA och 
BitLocker. Detta medför robust datahantering i alla lägen och stora svårigheter 
för obehöriga att ta del av någon som helst information.

Då Zonderas IT-tjänster i dagsläget inte är ”publika” i den meningen att vem 
som helst kan registrera ett konto. Alla användare i systemet skapas efter 
godkännande från kund. Detta gör att Zondera har bra tillsyn över användare 
och personuppgifter i systemet.
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7 Slutsatser
Att utveckla webbapplikationer via ASP.NET Core och ett statiskt språk som 
C# upplever jag har många fördelar gentemot dynamiska språk och ramverk 
som t.ex. PHP och Node.Js. Eftersom att C# kompileras är risken per definition 
obefintlig att man i sitt körbara projekt har ogiltig kod enligt 
programmeringsspråkets specifikation. Detta är inte fallet i ett tolkat 
(interpreted) språk som t.ex. PHP där språkfel kan inträffa live vid körning. 
Strukturen i MVC tillsammans C# gör också att man kan skapa stora 
applikationer som lätt kan underhållas och utvecklas över tid. Separationen av 
logik och layout är också fördelaktig.

Användandet av partial views och Ajax för att ladda gränssnitt dynamiskt 
upplever jag som ett bra tillvägagångssätt för att uppnå en SPA applikation. 
Dels för att man på ett bra sätta kan ladda och ladda om olika delar av en sida 
vid behov, men också för att det blir överskådligt att dela upp och separera 
moduler i olika filer. Skillnaden här om man jämför med t.ex. React och Vue.js 
är att dessa JavaScript-baserade ramverk är händelsebaserade och laddar om 
gränssnittet på klientsidan när något dataobjekt ändras, snarare än att hämta ren 
HTML på nytt från servern. Detta gör användandet av partial views och Ajax 
något ”tyngre” rent trafikmässigt.

Enligt tester från Techempower (2018) ligger ASP.NET Core på 7:e plats vad 
gäller prestanda för ren text (plain text) med drygt 7 000 000 förfrågningar/sek 
(Fig 31). PHP ligger på plats 141 med 288 157 förfrågningar/sek (Fig 32). 
Jag utgår från att detta inte spelar någon större roll för webbplatser med normal 
eller lite trafik, men skulle potentiellt kunna ha stor betydelse när det kommer 
till storskaliga applikationer då serverkostnader drastiskt kan minskas och trafik
effektiviseras.

Fig 31. Techempower ASP.NET Core

Fig 32. Techempower PHP

34



Handlingsplaner och diskussion – Samarbetsverktyg
Fredrik Blank 2019-06-09

Att använda ett ORM (Entity Framework i det här fallet), har stora fördelar när 
det kommer till robusthet och säkerhet. Dels jobbar man mot statiska C#-objekt 
vilket gör att SQL-frågor som ställs mot databasen görs av remverket och 
abstraheras bort från användaren, dessutom parameteriseras alla värden man 
använder för filtrering automatiskt vilket minimerar risken för 
säkerhetsproblem som injections. Denna robusthet gör dock att möjligheterna 
till anpassning och optimering av SQL-frågorna på detaljnivå är begränsade och
detta kan i sin tur leda till ogynnsamma förhållanden när det kommer till 
prestanda och skalbarhet.

Även om jag upplever att fördelarna med ASP.NET Core är många upptäckte 
jag en stor nackdel när det kommer till produktivitet. För varje ändring som 
görs i källkoden måste hela projektet kompileras om på nytt. Detta är något som
tar ett antal sekunder varje gång. Utslaget på en hel dag är det många minuter 
som går bort i väntan på att projektet ska byggas om. I dynamiska/tolkade språk
och ramverk som PHP och Node.Js kan man göra ändringar och ladda om 
webbsidan direkt utan väntetid.

Eftersom att ASP.NET Core är byggt med DI från början lämpar sig ramverket 
bra för testning/enhetstestning (unit testing). Jag hade önskat att kunna utforska 
och implementera unit testing för varje modul i applikationen men det har inte 
hunnits med under den utsatta tiden. Det är något jag kommer att utforska mer i 
efterhand.
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Bilaga A: Wireframes
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START ÖVERSIKT AVSLUTA

MIN HANDLINGSPLAN

Aktiviteter Anteckningar Dokument Diskussion Skriv ut Deltagare

Aktivitet Klar senast Ansvarig Klar

Aktivitet 1   2019-06-20                           Fredrik                             Ej klar Redigera Ta bort

Aktivitet 2   2019-07-10                           Fredrik                             Ej klar Redigera Ta bort

Aktivitet 3   2019-08-17                           Fredrik                             Ej klar Redigera Ta bort

START ÖVERSIKT AVSLUTA

MIN HANDLINGSPLAN

Aktiviteter Anteckningar Dokument Diskussion Skriv ut Deltagare

Spara ändringar
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START ÖVERSIKT AVSLUTA

MIN HANDLINGSPLAN

Aktiviteter Anteckningar Dokument Diskussion Skriv ut Deltagare

SLÄPP FILER HÄR

START ÖVERSIKT AVSLUTA

MIN HANDLINGSPLAN

Aktiviteter Anteckningar Dokument Diskussion Skriv ut Deltagare

Text text text 

Text text text 

Text text text 

Text text text 

Användare A

Användare A

Användare B

Användare B
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START ÖVERSIKT AVSLUTA

MIN HANDLINGSPLAN

Aktiviteter Anteckningar Dokument Diskussion Skriv ut Deltagare

Skriv ut handlingsplan

Bifoga dokument

Bifoga diskussion

START ÖVERSIKT AVSLUTA

MIN HANDLINGSPLAN

Aktiviteter Anteckningar Dokument Diskussion Skriv ut Deltagare

Deltagare

Sök och lägg till deltagare

Lägg till

Lisa Larsson (lisa.larsson@demo.se)

Karl Svensson (karl.svensson@demo.se)

Mia Majkensson (mia.majkensson@demo.se)
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START ÖVERSIKT AVSLUTA

ÖVERSIKT (ADMIN)

Användare Aktiviteter

Lisa Larsson   0/3 klara (0%) Visa handlingsplan

Karl Svensson   1/3 klara (33%) Visa handlingsplan

Mia Majkensson    0/3 klara (0%) Visa handlingsplan
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Bilaga B: Flödesschema
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Bilaga C: ER-diagram
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