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Sammanfattning 
Digitalisering är en fundamental betydelse för samhället och något som 
hela tiden eftersträvas. Flera organisationer har idag ännu inte 
digitaliserat olika dokumentbaserade processer vilket gör utvecklingen 
svår då statistiska analyser är tidskrävande och kostsamma. CSN är ett 
av det företagen som fortfarande inte hunnit digitalisera sig inom 
området och har i ambition att ersätta samtliga pappersansökningar på 
minst kostsamma sätt och på så kort tid som möjligt. Idag står företaget 
mellan att köpa en tjänst som tillämpat detta eller implementera en egen 
lösning. Den här studien kom-mer utforska hur ett dynamiskt 
webbformulär kan implementeras för att möta företagets ambitioner, som 
kommer att kallas Smarta Blanketter. Möjligheterna och krav som kan 
ställas på en digitaliserad lösning kommer att utforskas för att förenkla 
kundprocessen och göra den bakomliggande pro-cessen hos företag 
smidigare. I mån av tid har användbarheten och den dynamiska 
funktionaliteten av Smarta Blanketter prioriterats, något visuellt verktyg 
som förenklar skapandet av nya webbformulär har ännu inte 
konstruerats. E-legitimationssignering, ifyllningsbara PDF-filer och 
navigering baserat på tidigare svarsalternativ är bara några av de 
dynamiska egenskaper som tillämpats i Smarta Blanketter. För att 
utvärdera om den dynamiska lösningen förbättrar kundprocessen har ett 
användbarhetstest genomförts där testarna fyller i en tidigare 
pappersansökan kontra samma ansökan fast i Smarta Blanketter. 
Resultatet tyder på att webbformuläret optimerar kundprocessen då 
kunder svarar snabbare och endast på nödvändiga frågor.  
Kompletteringar av ofullständiga ansökningar har tidigare varit ett 
problem hos företaget vilket helt kunde exkluderas då ifyllnadstöd och 
valideringskontroller tillämpats. En ersättning av CSN:s 
pappersansökningar skulle reducera eller potentiellt exkludera deras 
nuvarande budget på 10 mkr för utskick av sina blanketter. Lösningen 
som konstruerats är inte enbart anpassad för företaget utan kan tänkas 
användas för andra organisationer som har liknande 
pappersansökningar. 

Nyckelord: E-legitimationssignering, Bank-ID, CSN, användbarhet, 
dynamiskt webbformulär  
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Abstract 
Digitization is a fundamental importance for society and something that 
is constantly sought. Several organizations have not yet digitized various 
document-based processes, which makes the development difficult since 
statistical analyzes are time-consuming and costly. CSN is one of the 
many companies that has still not been able to digitalize their paper forms 
and has the ambition to replace them all in the least expensive way and 
as fast as possible. Today, the company stands between buying a service 
that has applied digitalized solution or implementing its own. This study 
will explore how a dynamic web form can be implemented to meet the 
company's ambitions, which will be called “Smarta Blanketter” and 
stands for Smart forms in English. The possibilities and requirements that 
can be featured in a digitized solution will be investigated to simplify the 
customer process and make the underlying process at companies more 
flexible. Because of the project’s short timeframes, the usability and the 
dynamic functionality of “Smarta Blanketter” have been prioritized, 
some visual tool that simplifies the creation of new web forms has not yet 
been implemented. E-ID signatures, filling of PDF files, and navigation 
based on previous answer options are just some of the dynamic features 
applied in “Smarta Blanketter” . In order to evaluate whether the 
dynamic solution improves the customer process, a usability test has been 
carried out in which the testers fill in an earlier paper application versus 
the same application inserted in “ Smarta Blanketter ” . The result 
indicates that the web form optimizes the customer process as customers 
respond faster and only to necessary questions. Additions of incomplete 
applications have previously been an issue with the paper forms, which 
could be completely excluded when filling-in support and validation 
checks were applied.  Replacing CSN's paper applications, could reduce 
or potentially completely exclude their current budget of ten million 
Swedish crowns used for sending out their paper forms. The solution that 
has been designed is not only adapted for the company in this project but 
can be used for other organizations that have similar paper applications. 

Keywords: E-ID signing, Swedish Bank-ID, CSN, usability, dynamic web 
form 
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Förord 
Utvecklandet av projektet har varit en väldigt lärorik och kul. Att just 
ämnet att digitalisera pappersansökningar har varit ett omtalat ämne på 
företaget har gjort det desto roligare. Jag vill tacka företaget för 
möjligheterna och dess engagemang. 

Stort tack!  
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Teminologi 
Akronymer och förkortningar 

Front-end Front-end är ofta det som visualiseras för 
kunden och renderas på klientsidan.  

Back-end Back-end sköter den logik som ofta inte vill 
visas för klienten.  
 

JSON JSON (JavaScript Object Nation) är ett lätt data-
utbytes format innehållande av kombinationer 
av ordnade listor och nyckelvärdesparade 
objekt. [1] 

Run-Time Run-Time  är ett program som körs under 
exekveringstiden, alltså den tiden då 
programmet körs. 

Base64 Base64 är en metod som används för att koda 
filer i binär form till skrivbara 7-bitars ASCII-
tecken. 

IDE IDE är ett utvecklingsverktyg som hjälper 
utvecklare strukturera, kompilera och 
visualisera olika program inom olika miljöer. 
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1 Introduktion 
Flera företag har ännu inte digitaliserat olika dokumentbaserade 
processer.  CSN är ett av det företag som fortfarande har 
pappersansökningar. Genom att digitalisera dessa ansökningar med ett 
dynamiskt webbformulär skapas fördelar för både företaget och kunden. 
Företaget kan enklare göra statistiska analyser för samtliga blanketter 
samt enklare konstruera/uppdatera ansökningarna, kunden kan få en 
mer användarvänlig process där ifyllnadsstöd, valideringskontroller och 
stöd för e-legitimationssignering kan tillämpas. Förhoppningsvis 
resulterar en digitaliserad lösning i snabbare svar från företaget till 
kunden och färre felaktigt ifyllda blanketter. 

1.1 Om CSN Digitala kanaler Sundsvall  
CSN är en statlig myndighet som jobbar dels med studiehjälp, 
studiemedel, hemutrustningslån, återbetalning och återkrav. Företaget 
finns på 11 orter runt om i Sverige och har cirka 900 anställda. Deras 
verksamhet kostar cirka 830 miljoner kronor per år.  Digitala kanaler är 
en avdelning på Sundsvall huvudkontor i Sundsvall som främst jobbar 
med klientutveckling och UX. Hela avdelningen består av 21 personer 
varav 12 är anställda och resterande konsulter. Projektet kommer att 
utföras på denna avdelning och hemifrån. 

1.2 Bakgrund och problemmotivering 
Idag inom organisationen inkommer över 240 000 olika 
pappersansökningar per år från olika kunder runt om i Sverige, dessa 
blanketter är förhållandevis svåra för kunderna att fylla i då väldigt 
mycket frågor visas samtidigt och en drös olika regler om hur kunden ska 
fylla i presenteras. När en blankett kommer in idag inskannas den där 
endast kryssrutor tolkas av en dator för eventuell handläggning. Den här 
lösningen är enligt dem själva tidskrävande då det många gånger 
inkommer felaktigt ifyllda blanketter eller utebliven information som 
måste kompletteras på något sätt. CSN har i ambition att snabbt ersätta 
de mest frekventa pappersansökningar men kan inte förändra den 
bakomliggande processen, vilket betyder att pappersansökningarna inte 
helt kan bytas ut på grund av rättsliga skäl. Idag står företaget mellan 
valet att köpa en tjänst som redan tillämpar en digitalisering av 
pappersansökningar eller utveckla tjänsten på egen hand om möjligt. I 
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denna studie undersöks huruvida en egen tillämplig av en sådan tjänst 
skulle se ut.  

1.3 Övergripande syfte 
Syftet med projektet är att ta reda på om det går att förbättra den 
nuvarande lösningen som använder sig av pappersansökningar genom 
att själv implementera ett dynamiskt webbformulär som hjälper kunden 
att fylla i de redan befintliga pappersansökningarna. Den nya lösningen 
skall göra det möjligt för kunden att signera den ifyllda 
pappersansökningen med sin e-legitimation. Med denna lösning skall 
kunden direkt hemifrån kunna göra sin ansökan med ett mer 
användarvänligt gränssnitt som hjälper kunden att göra rätt.  Lösningens 
resultat skall sedan utvärderas i dess snabbhet och användbarhet.  

1.4 Avgränsningar 
Ett visuellt verktyg för att skapa egna blanketter kommer inte att 
implementeras då det anses ligga utanför projektets tidsramar. För att ha 
någon form utav slutprodukt som går att demonstrera kommer arbetet 
att rikta in sig på endast en blankett.  Blanketten som valts handlar om 
ansökan till svenskt studiemedel för personer med utländskt 
medborgarskap och har valts då det är en av det mest frekventa 
blanketterna hos företaget och för att företaget hävdar att blanketten har 
under en längre tid varit känd som den mest komplicerade blanketten. 
Blanketten har väldigt många sektioner som kan delas upp och optimeras 
för kunden.  

1.5 Konkreta och verifierbara mål  
Målet med arbetet är att konstruera ett dynamiskt webbformulär för att 
underlätta för kunden utan att påverka den bakomliggande process som 
idag sker på företaget.  I konkret form betyder det att projektet skall: 

- Undersöka huruvida det är möjligt att göra ett dynamiskt 
webbformulär 

- Fastställa krav på lösningen gällande IT om vilka funktionaliteter 
som bör finnas med.  

- Utvärdera om webbformuläret gör processen snabbare för kunden 

- Utvärdera om webbformuläret kan minska eventuell 
komplettering där kunder lämnar in fel uppgifter 
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- Fastställa krav för ett verktyg som skapar ett webbformulär 
oberoende av att skaparen har vetskap om programmering.  

- Utvärdera lösningens användbarhet och dess snabbhet jämfört 
med den tidigare pappersansökningen  

- Fylla i den tidigare pappersansökningen åt kunden för att sedan 
låta den signera blanketten med e-legitimation 

1.6 Författarens bidrag 
Företaget har hjälp till med att konstruera ett regelträd som beskrivs i 
konstruktions kapitlet, detta eftersom rättsliga aspekter behövde ses över. 
Resterande konstruktioner och lösningsalternativ är tillämpat på egen 
hand. 

1.7 Översikt 
Kapitel 1 ger läsaren en överblick över vad syftet med projektet är och det 
olika problemställningar som skall lösas och vilka mål som ska uppfyllas. 
Kapitel 2 beskriver de teoretiska delar som behövs för att läsaren ska 
förstå hur projektet konstruerats. Kapitel 3 berättar för läsaren vilken 
arbetsgång som gjorts, vilka utvecklingsmiljöer och om det 
användbarhetstest som genomförts. Kapitel 4 är innehållande av 
kravspecifikationen för projektet, de olika lösningsalternativen som 
konstruerats samt den design som tillämpats i varje delmoment. Kapitel 
5 består av användbarhetstestet som genomförts och det ändringar som 
utförts på grund av detta. Kapitel 6 diskuterar den påverkan Smarta 
Blanketter skulle ha på företaget och samhället, samt den fortsatta 
utvecklingen. 
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2 Teori 
För att möjliggöra utvecklingen av detta projekt och ge läsaren en bättre 
förståelse är det nödvändigt att känna till olika delar som beskrivs i de 
kommande kapitlen. 

2.1 Digitalisering av pappersansökningar 
I synnerhet i länder som fortfarande håller på att utvecklas är det vanligt 
att många uppgifter fortfarande är hämtade i form av pappersformulär. 
Trots den nya spridningen av digitala datainsamlingssystem är 
pappersblanketter en pålitlig, låg kostnads process som fortsätter att 
användas. Myndigheter och andra organisationer behöver använda data 
från sina undersökningar/ansökningar för att ständigt förbättra sig själva, 
vilket kan vara svårt vid stora mängder gällande pappersansökningar. 
Det vanligaste tillvägagångssättet är att hyra in människor som enbart 
arbetar med att transkribera data. Hur som helst, många organisationer 
har inte ekonomin att anställa personer för detta syfte vilket kan medföra 
till förlust av värdefulla data [2]. Genom att digitalisera data från papper 
förenklas statistiska analyser där aggressionen är signifikant. [3] Många 
organisationer väljer att inte digitalisera sig då det ibland kan kosta mer 
pengar att köpa olika digitala tjänster eller underhålla egna utvecklade 
tjänster. Flera av fallen har varit en tidskrävande process och bara 
organisationer som varit villiga att investera signifikanta resurser har 
belönats.  [4] 

2.2 Typescript 
TypeScript är ett gratis och öppet programmeringsspråk som är utvecklat 
av Microsoft. Det är ett strikt superset av JavaScript. TypeScript 
kompilerar till JavaScript men grundades på grund utav brister gällande 
JavaScript vid större applikationer [5]. TypesScript är till skillnad från 
JavaScript typsäkert, vilket kan förstås av namnet. Detta gör dels att 
problem kan upptäckas vid kompilering, alltså innan körning av ett 
program. 

2.3 ”SPA” Single Page Application 
Tekniken går framåt och det blir allt vanligare att applikationer utvecklas 
som ”Single Page Applications” (SPA). Detta innebär att användaren 
endast behöver hämta en sida en gång vilket reducerar serverbelastning 
och ökar användarupplevelsen (UX).  SPA består av en enskild sida som 
kan uppdateras oberoende av uppgifter som användaren utför. [6] 
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2.4 JavaScript Ramverk 
Det råder inga tvivel om att webbutveckling har växt i komplexitet och 
att utvecklar verktyg har vuxit längs med det. Olika alternativ som finns 
tillgängliga idag för utvecklare gällande klient baserade 
webapplikationer är stora. I detta kapitel beskrivs två av de vanligaste 
ramverken. 

2.4.1 Angular 7 

Angular är ett JavaScript SPA ramverk som förenklar utvecklingen av 
klientbaserade webbapplikationer. De grundläggande byggstenarna i en 
Angular applikation kallas för ”NgModules”  och har i uppgift att 
tillhandahålla en sammanställning av olika komponenter. En komponent 
definierar olika vyer eller olika skärmelement som Angular kan välja 
mellan utefter implementerad logik [7].    Komponenterna kan enkelt 
återanvändas utan att skapa redundant kod. För att skicka data mellan 
olika komponenter använder Angular något som heter ”Services” , 
tjänster på svenska. Tjänsterna är inte direkt förknippade med utseendet 
av komponenter då den sköter den bakomliggande 
programmeringslogiken. För att komponenter ska kunna använda 
tjänster injiceras dem med just denna tjänst, se figur 1. Flera komponenter 
kan dela samma instans av en tjänst. Båda komponenter och tjänster är 
klasser med dekoratörer som markerar dess typ och metadata om hur 
Angular ska använda dem.  

En Angular komponent är smart uppdelade i tre filer för att särskilja det 
olika vyerna. En HTML-fil tillsammans med en CSS-fil för att utrycka 
utseendet samt en TypeScript-fil som författar den logik som är 
eftersträvad.  

export class InjectDemonstration { 
    constructor(private service: Service) { 
 
    } 
}  

Figur 1: Ett exempel på hur en tjänst implementeras i en Angular komponent 

2.4.1.1 Angular Materials 

Angular Materials utvecklas aktivt av Google där ett stort sortiment 
erbjuds av återanvändningsbara UI komponenter för Angular. Det 
använder responsiva och stilrena designer som enkelt kan implementeras 
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i ett eget Angular projekt [8]. Ibland kan det ta tid att författa olika 
komponenter samdt vara onödigt att återskapa något som redan är 
skapat. 

2.4.2 React  

React även kallat React.js är ett JavaScript SPA ramverk och är precis som 
Angular baserat på olika komponenter. React är bland annat skapat av 
Jordan Walker som är systemutvecklare på Facebook [9]. Ramverket 
använder sig utav något som kallas för JXS vilket är vanlig JavaScript som 
tillåter HTML syntax och använder denna för att rendera olika 
delkomponenter, se figur 2. I figuren är variabeln ”element” en html bild 
tag som har en dynamisk URL. Språket är typsäkert vilket gör att fel kan 
upptäckas redan vid kompilering. [10],[11] 

 

Figur 2: Exempel på hur ett HTML element kan sparas som en variabel i JXS 

Ramverket har fullt stöd för utveckling av mobila applikationer till 
skillnad från Angular. Samma principer som i webbapplikationer kan 
användas för mobila applikationer. Android applikationer som är 
utvecklade i JAVA behöver kompileras för varje test medans React 
bygger sina applikationer och uppdaterar dem direkt vid ändringar på 
ett snabbt och effektivt sätt.   

2.5 WAS Liberty Profile 
WAS Liberty Profile är en dynamiskt Javabaserad applikationsserver från 
IBM som körs under run-time. Run-time är exekveringenstiden då 
programmet körs. Servern är snabbstartad och högst kombinerbar. 
Liberty Profile stödjer Enterprise Java-Beans (EJB) applikationer. [12]. 
Från start är servern endast innehållande av det viktigaste egenskaperna 
som en server behöver för att fungera. Om nya funktioner behövs kan det 
enkelt appliceras genom att externt inkludera dem. Detta gör att servern 
är väldigt snabbstartad då den bara innehåller det som krävs. Alla olika 
konfigurationer och externa bibliotek beskrivs i en XML-fil. Detta gör det 
enkelt för andra som laddar ner samma server då den kan se alla 
beroenden. 

2.6 SOAP 
SOAP står för ”Simple Object Access Protocol” och är ett XML protokoll 
för att dela strukturerad information oberoende av olika plattformar. 
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XML är en av de fastställda standarderna för information oberoende av 
plattformar och internationalisering. Ett naturligt val vid konstruktion av 
en webbtjänst använder sig utav XML. SOAP är utvecklat av Microsoft 
med hjälp av IBM, Lotus och UserLand. XML strukturen i ett SOAP 
meddelande är bestående av två delar vars namn är ”header” och ”body”, 
ett exempel på strukturen kan ses i figur 3. [13] 

 

Figur 3: SOAP struktur 

2.7 Bank-ID 
Bank-ID är en svensk signerings tjänst som gör det möjligt för företag att 
e-legitimera sina kunder. Innan produktion sättning kan Bank-ID testas i 
en testmiljö som fungerar på samma sätt som produktionsmiljön, här 
behövs däremot inget verifierat certifikat från en bank. Istället ger Bank-
ID ett testcertifikat som kan användas fritt. Certifikatet bygger på RSA 
kryptering [14] som är ett av de populäraste krypteringssystemen i 
samhället. Bank-ID anropas med en SOAP förfrågan till ett säkert API där 
den första parametern är personnumret. Anropningen påbörjar 
signaturen på mottagarens enhet, som kan vara på en dator eller telefon. 
Om personnumret är tillgängligt ger förfrågan tillbaka ett order-id vars 
namn är ”orderRef”. Detta order-id används i en ny SOAP förfrågan till 
samma API för att ta reda på om kunden påbörjat, avbrutit, eller fullföljt 
sin signatur. Det som signeras läggs i e XML tag som inte visas för kunden, 
men är Base64 kodat. [15]. Base64 är en metod som används för att koda 
filer i binär form till skrivbara 7-bitars ASCII-tecken. 

2.8 Apache PDFBox 
Apache PDFBox är ett externt Java bibliotek som används för att arbeta 
med PDF-filer. Istället för att tolka ett helt PDF dokument samtidigt 
används teknik som bara läser in det nödvändiga delarna som behövs 
vilket bidrar till mindre minneskostand. Med PDFBox skapas 
möjligheten att dynamiskt lägga in information i en PDF-fil. [16] 
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2.9 Konkurrerande webbformulär 
I de här kapitlet kommer tjänster som tillämpar dynamiska 
webbformulär att presenteras.  

2.9.1 Google Forms 

Google forms är ett verktyg som används för att skapa administrativa 
undersökningar i form av webbformulär utan kostnad och med minimal 
investering. [17]. Tjänsten låter användare skapa formulär i ett verktyg 
där ingen vetskap om IT krävs. Användaren kan välja mellan olika frågor 
och dela upp formuläret i olika sektioner. Dessutom kan videoklipp och 
bilder visualiseras direkt i formuläret då Google Forms är integrerat med 
Google Drive. Tjänsten används främst för undersökningar där en 
ordnad och analyserad data presenteras för instruktören. Något regelträd 
som visualiserar sektioner beroende på svarsalternativ finns inte 
implementerat, allt visas utefter bestämd kronologisk ordning. 

2.9.2 BCM 

BCM är en administrativ webbformulärtjänst utvecklad av företaget 
Belivia. Tjänsten har en integrerad regelmotor i det digitala formuläret 
där en unik och individuell process kan uppnås. Kunden behöver endast 
svara på relevanta frågor kopplat till ansökt produkt, ändring eller 
anmälan och får relevant information baserat på sina uppgifter. Belivia 
hävdar att effekten av digital inhämtning av kunduppgifter med digital 
signering är magnifik. Kundflödet blir transparent och enkelt. Enligt 
Belivia kan tjänsten tillämpas på vilken dokumentbaserad process som 
helst. Företagen som köper tjänsten behöver inte ha en egen server då 
Belivias har utvecklat en molntjänst. [18] 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs arbetsgången mer ingående, vilken blankett som 
valts, vilka undersökningar och utvärderingar som kommer att göras, hur 
användbarhettest skall genomföras samt vilka utvecklingsmiljöer och 
programmeringsspråk som kommer att användas. 

3.1 Verktyg 
Valet av utvecklingsmiljöer som skall användas har främst berott på vad 
företaget redan använder för att arbetet ska ha möjlighet att sättas i 
produktion på företages plattformar.  

3.1.1 Utvecklingsmiljöer 

Gällande front-end kommer ramverket Angular 7 användas och 
programmeras i en textredigerare vid namnet Visual Studio Code. Git-
bash kommer att användas flitigt vid uppladdningar till Github men 
också för att köra skript vid utvecklingen.  

Back-end och servern kommer utvecklas i RAD som står för ”Rational 
Application Developer” vilket är en IDE från IBM. Utvecklingsverktyget 
används som standard på CSN gällande Javautveckling och väldigt likt 
Eclipse, en annan välanvänd IDE.   

3.1.2 Språk 

Implementeringen av Smarta Blanketter i front-end kommer 
programmeras i TypeScript, HTML och CSS då detta är byggstenarna i 
ett Angular 7 projekt. Java kommer att användas i back-end tillsammans 
med en WAS Liberty Profile server. 

3.2 Arbetsgång 
Projekten delas upp i en förstudie, konstruktion och utvärdering där ett 
användbarhetstest kommer hållas för att jämföra den tidigare lösningen. 
Ett flödesschema av den utförda arbetsgången kan ses i figur 4. 
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Figur 4: Flödesschema av projektetsarbetsgång 

3.2.1 Förstudie 

En förstudie för den valda blanketten kommer att göras för att förstå 
rättsliga och tekniska krav samt för att kunna konstruera ett regelträd för 
det olika vägar en kund kan tänkas ta. Ett första utkast av detta regelträd 
kommer själv konstrueras för att sedan tillsammans med den avdelning 
som har han om den valda blanketten diskutera kring 
regelträdstrukturen för att se om förbättringar kan göras. 

Då ingen tidigare vetskap funnits inom det valda ramverket har en kurs 
på Udemy studerats. Udemy är en hemsida som erbjuder ett brett 
sortiment av olika utvecklingskurser inom IT.  

3.2.2 Konstruktion 

Projektet kommer att utvecklas enligt agil systemutveckling där 
metoderna top-down och bottom-up metoderna kommer att användas. 
Med andra ord kommer delsystem att konstrueras för att sedan 
presenteras för handledaren, vilket gör att kraven kan förändras eller att 
nya önskemål kan dyka upp. Det är viktigt med regelbunden kontakt för 
att förhindra missförstånd, därför är det bra att handledaren kommer 
befinna sig på samma kontor, nära till hands.  

3.2.3 Användbarhetstest 

Ett användbarhetstest kommer att utföras när majoriteten av punkterna 
från kravspecifikationen är uppfylla. Varje testperson kommer att få en 
uppgift presenterad, samt ett annat medborgarskap om 
medborgarskapet är svenskt eftersom den valda blanketten är till för 
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personen med utländskt medborgarskap. Resterande uppgifter kan de 
fylla i som vanligt. Testarna kommer först att få den vanliga/tidigare 
pappersansökningen och försöka fylla i sina uppgifter ställt mot att fylla 
i den digitaliserade lösningen. Antalet testare kommer att vara högst fem 
personer. Efter testerna kommer testarna att bedöma produkten i dess 
användbarhet och design där det också kan ge eventuell feedback. 
Utifrån testernas feedback kommer eventuella förbättringar tillämpas och 
vid behov kommer ett till användbarhetstest att utföras. Testarna som 
skall väljas ska inte ha någon tidigare vetskap om Smarta Blanketter eller 
pappersansökningen. Medelåldern kommer att försökas att hållas till 20 
år. 

3.3 Kodstandard 
För att koden ska kunna återanvändas och enkelt förstås av andra 
utvecklare skall programkoden hålla vissa regler gällande namnsättning 
av funktioner, variabler och klasser: 

 Varje variabel, funktion eller klass ska ha så beskrivande 
variabelnamn så att så lite kommentarer behövs för att förstå 
koden, men ändå vara väl kommenterad.  

 Variabler och funktioner ska följa Kamel Notation vilket innebär 
att de inleds med en gemen och därefter versal för varje nytt ord. 

 Klasser inleds alltid med versaler, det gäller också för varje nytt 
ord. 

 Vid implementering av TypeScript kommer alltid typen att skrivas, 
även om detta inte är nödvändigt för en fungerande kod. Detta 
ökar förståelsen och ökar möjligheten att se problem redan vid 
kompileringen.  

3.4 Github 
Alla uppdateringar och ändringar kommer att dokumenteras med 
version kontrollerings verktyget Github. På så sätt minimeras risken för 
förlust av arbete men också möjligheten att gå tillbaka till tidigare 
versioner samt utveckla samma projekt från olika enheter. Under 
utvecklingen kommer projektet kommer att delas upp i två olika delar, 
nämligen utvecklingens front-end och back-end.  
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4 Konstruktion 
I det här kapitlet presenteras lösningsalternativen för det 
problemställningar som tidigare varit kända vid det 
pappersansökningarna som idag skickas in till CSN. 

4.1 Kravspecifikation 
Utifrån en analys tillsammans med en UX utvecklare på företaget har 
följande kravspecifikationer tagits fram innehållande av en mindre 
detaljerad information om hur flödet för smarta blanketter ska se ut. 
Friheten att själv sätta en mer detaljerad kravspecifikation har funnits och 
därför har ett flertal punkter lagts till under projektets gång. 

 Tillämpa en dynamisk lösning för webbformuläret 

 Förse kunden med ifyllnadsstöd 

 Sköta validering för olika inmatningsfält  

 Ge kunden återkoppling när den fyllt i fel eller rätt 

 Möjlighet att visa frågor beroende på tidigare svarsalternativ 

 Möjlighet att dölja frågor beroende på tidigare svarsalternativ 

 Möjlighet att navigera användare beroende på tidigare 
svarsalternativ 

 Kunden skall ha möjlighet att signera blanketten med e-
legitimation 

 Flera kunder ska ha möjlighet att signera samma blankett 
samtidigt 

 Fästa svarsalternativen från webbformuläret på rätt plats den 
tidigare pappersansökningen 

 Möjlighet att ladda ner blanketten för att signera och skicka in det 
till CSN utan att påverka den bakomliggande processen. 

 Möjlighet att förhandsgranska den förifyllda blanketten direkt i 
webbformuläret 
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 Möjlighet att söka i nerfällningsbara/dropdown frågor som har 
många svarsalternativ 

 Möjlighet att bifoga filer i webbformuläret 

4.2 Regelträd 
För att göra det möjligt att förse kunden med frågor baserat på tidigare 
svarsalternativ har ett regelträd konstruerats. Trädet har samma syfte 
som BCM:s regelmotor, de vill säga att förse kunden med frågor som är 
beroende på tidigare svarsalternativ eller sektioner. I ett tidigt skede i 
projektet gjordes en visuell version av detta regelträd för att få en bättre 
överblick om hur det faktiska flödet i blanketten ser ut, se Bilaga G. Trädet 
skapades utifrån en analys från den valda blankettens två första sidor 
med regler om hur ansökningen ska fyllas i och det frågor som visats. Det 
visuella regelträdet presenterades på ett möte i ett senare skede för 
företages avdelning som har hand om den valda blanketten. Mötet gav 
kännedom att det fanns flera svagheter generellt i papparsansökningen 
och regelträdet samt att optimeringar kunde tillämpas. Avdelningen 
berättade om det vanligaste fallen som kunde förbättras, tillexempel då 
en kund har en förälder med svenskt medborgarskap så krävs inga fler 
frågor då ansökan med största sannolikhet kommer att godkännas. Till 
kännedom kom också att fall där kunden inte kunde eller behövde söka 
svenskt studiemedel ofta inträffade. För att göra en användarvänlig 
lösning krävs vetskap om vad kunden vill och behöver. [19] För att 
försöka bilda en uppfattning om vad kunden kunde tänkas behöva 
gjordes fem scenarios med olika bakgrunder. Beroende på dessa 
bakgrunder diskuterades vilka frågor som var lämpligast och vilka vägar 
personen kunde tänkas ta för att förstå deras behov.    

Regelträdet omkonstruerades därefter med det nya uppgifterna för att 
försöka informera det kunder som inte kan eller behöver söka svenskt 
studiemedel så tidigt som möjligt, så det inte fyller i massa uppgifter för 
att sen få reda på att det inte kan ansöka.  

4.3 Front-end 
Den visuella biten som presenteras för kunden, Smarta blanketters 
framsida är utvecklad i Angular 7 då det är ramverket som CSN 
integrerat i sin utvecklingsmiljö. I detta kapitel beskrivs det dynamiska 
webbformulärets struktur, programmeringslogik och lösningar. 
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4.3.1 Dynamisk struktur 

Eftersom företaget snabbt vill ersätta ett flertal pappersansökningar kan 
inte varje enskild blankett hårdkodats då det skulle ta väldigt lång tid. 
För att minska tidsspannet måste istället en dynamisk lösning tillämpas. 
Angular erbjuder ett bibliotek som heter ”Reactive Froms” där tillståndet 
på olika inmatningsfält kan ändras dynamiskt. Genom att använda detta 
bibliotek kan alla olika inmatningsfält tillhörande en sektion fästas i en 
grupp, där varje fråga i gruppen kan anta en eller flera 
valideringskontroller. En dynamisk lösning kräver att någon form utav 
tolkning tillämpas för att kunna läsa av att en redigeringsbar textfil eller 
ett objekt innehållande av parametrar om hur formuläret ska presenteras. 
Ett JSON objekt istället för en textfil var ett naturligt val då Angular 
använder TypeScript. JSON är ett lätt datautbytes format innehållande av 
kombinationer av ordnade listor och nyckelvärdesparade objekt som 
JavaScript bygger på.  Hur objekt strukturen konstruerats kan ses i figur 
5. Roten i strukturen har namnet ”Form” och är en behållare för hela 
blanketten, de vill säga innehållande av samtliga delar. Information som 
är unikt för blanketten som till exempel huvudrubrik eller namn på PDF-
filen läggs till i denna grupp. Roten är också innehållande av alla 
sektioner som finns med i blanketten. Sektionerna är det som kommer att 
presenteras för kunden där endast innehållet i en enskild sektion 
visualiseras åt gången. Sektionen kan vara en informationssektion där 
kunden får information om varför den inte kan svara på just denna 
blankett eller annan önskad information, men den vanligaste egenskapen 
hos en sektion kommer vara att presentera olika frågor.  
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Figur 5: JSON-struktur för smarta blanketter 

4.3.1.1 Tolkning av JSON-Struktur 

För att tolka JSON-objektet dynamiskt har en komponentstruktur med 
olika tjänster tillämpats, se figur 6. Varje komponent i ett lager som kan 
ses i figuren har endast tillgång till det tjänster som är ovanför. 
Tolkningen av JSON-objektets parametrar börjar i den översta nivån för 
att sedan jobba sig nedåt. För varje sektion eller fråga kommer en ny 
instans med alla tillhörande tjänster på samma nivå att allokeras.  Varje 
nivås komponent/komponenter har en egen huvudtjänst som sköter 
logiken mellan andra tjänster och komponenter.  

 

Figur 6: Komponentstruktur för Smarta Blanketter 



Smarta Blanketter – Dynamiskt webbformulär 
Herman Jansson                     2019-05-21 

16 

 

4.3.1.2 Sektioner 

Sektioner kan vara förse kunden med information eller med olika frågor. 
Alla sektioner har en nyckel som särskiljer dem åt och möjliggör att 
navigeras till. I figur 7 visualiseras två nerfällda sektioner som är 
slutförda och en informativ sektion längst ner. Då kunderna ibland fyller 
i fel blankett har ett länkattribut lagts till i det informativa sektionerna för 
att kunna navigera kunder till andra blanketter. En sektion med alla 
frågor kan ses i Bilaga A. Varje sektion har ett attribut som bestämmer 
vilken sektion som ska visas efter sektionen är slutförd. Detta attribut 
anger sektionsnyckeln till sektionen som ska visas. Om detta attribut 
utelämnas navigeras kunden till signeringssektionen. 

 

Figur 7: Exempel på en informationssektion som navigerar användaren till en annan blanket 

4.3.1.3 Typer av frågor 

För att skapa interaktion med kunden har åtta typer av frågor 
konstruerats. En fråga med två svarsalternativ presenteras lämpligast 
med kryssrutor, medans en fråga med många svarsalternativ kan visas i 
en nerfällningsbar meny.   

Samtliga frågor som implementerats har ärvt en rotklass vars namn 
är ”QuestionBase”, se figur 8. Rotklassen består av alla gemensamma 
inställningar och attribut för samtliga frågor. Implementationen av frågor 
som kräver andra inställningar som inte är gemensamma definieras i sin 
egen klass. Frågor som har flera svarsalternativ kommer att ha ett attribut 
som heter ”options” i källkoden vilket innehåller olika svarsalternativ. 
Enligt kravspecifikationen ska kunden beroende på svarsalternativ 
kunna navigeras på olika sätt. Därför har tre huvudfunktionaliteter 
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gällande frågors svarsalternativ konstruerats. Designen av dessa frågor 
kan ses i Bilaga A.  

 

Figur 8: Frågor med blå färg har flera svarsalternativ/navigeringsalternativ 

Alla kan till och från bli frustrerade när saker inte fungerar som det ska 
eller när ett system inte erbjuder tillräckligt med information för att 
användaren ska veta vad den ska göra [19]. Därför har möjligheten att 
visualisera mindre hjälptexter direkt i svarsfältet innan kunden börjar 
fylla i inmatningsfälten framställts på varje fråga. Om validering inte är 
uppfylld berättar Smarta Blanketter de för kunden i form av en röd text. 
Visualisering av mer detaljerad information kan läggas till och visas när 
kunden håller musen över en informationsikon som placeras i 
inmatningsfältets högra sida. För att minska kundens kognitiva 
belastning har en standardiserad informationsikon som är väl använt på 
internet valts. Ikonen innehåller ett ”i” som står för information, se figur 
9. 

 

Figur 9: Hjälptext kan presenteras för kunden inuti inmatningsfältet, eller genom att hålla musen över 
hjälpikonen. Hjälptexterna kan skilja sig åt. 

För att särskilja frågor åt har ett nyckelattribut på frågor lagts till. Denna 
nyckel måste vara unik för att inmatningsfält inte ska överskrida 
varandras data eller funktionaliteter. Frågors alla svarsalternativ har 
också en nyckel som måste vara unik inom frågan.   

4.3.1.4 Dölja frågor beroende av svarsalternativ 

För att minska redundant implementering och öka flexibiliteten av 
Smarta Blanketter har en funktionalitet att gömma olika frågor framställts. 
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I källkoden har tjänsten namnet ”HideControlService”. Om ett 
svarsalternativ med attributet ”hideId” är satt till valfri sträng och väljs 
kommer alla frågor med samma ”hideId” attribut att undanhållas senare 
i webbformuläret oberoende av sektion. Ett enkelt exempel av tjänsten 
illustreras i figur 9. Frågorna som dolts sparas tillsammans med dess 
sektions nycklar för att kunna återskapa frågorna om svarsalternativet 
skulle ändras i ett senare skede. Då frågorna är ordnade hierarkiskt 
presenteras och döljs frågor med hjälp utav rekursion. 

 

Figur 10: Illustration av dolda frågor där de två vänstra bilderna visar att ”Fråga A” dolts i den andra 
sektionen då ”Dölj fråga A i sektion 2” är vald. Vise versa för det högra bilderna. 

4.3.1.5 Visa frågor beroende av svarsalternativ 

För mycket information på en och samma gång kan skapa 
koncentrationssvårigheter eller orsaka att kunden tar längre tid på sig att 
förstå vad dess uppgift är. [19] För att undvika detta problem 
implementerades en tjänst som kallas för ”ChildControlService” i 
källkoden. Svarsalternativ som har attributet ”childId” satt till valfri 
sträng kommer att ha frågor som har samma ”childId” som barn. När en 
kund väljer detta svarsalternativ kommer de frågor som är barn till 
svarsalternativet att visas. De nykomna frågorna kan i sin tur ha flera 
barn. Om roten av denna struktur ändras krävs en 
borttagningsfunktionalitet precis som i ”HideControlService” då 
frågorna är ordnade hierarkiskt, en enkel illustration av detta med endast 
ett barn per svarsalternativ visas i figur 11. Frågorna kan anta fler 
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svarsalternativ och fler barn än vad figuren visar. Samma exempel fast i 
praktiken kan ses i figur 12.  

 

Figur 11: Exempel på hur ”ChildControlService” visar frågor beroende på svarsalternativ. 

 

Figur 12: Visuell demonstration av ”ChildControlService” i Smarta Blanketter. 

”ChildControlService” håller precis som ”HideControlService” i det 
frågorna som inte visas för tillfället. Till skillnad från att dölja frågorna är 
visning av frågor vara dolda från start och visar endast upp ett barn om 
strängen från ett svarsalternativ stämmer överens. Tjänsten arbetar 
enbart med det frågorna som är tillhörande en unik sektion och fungerar 
oberoende av ”HideControlService”.   
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4.3.1.6 Navigering beroende av svarsalternativ 

Varje fråga med svarsalternativ har precis som en sektion ett attribut som 
bestämmer vilken sektion som ska visas härnäst. Om ett svarsalternativ 
med detta attribut är markerat i en fråga kommer den att överskrida 
sektionens navigering. Då sektionerna också är ordnade i hierarkisk 
ordning utefter svarsalternativ tas irrelevanta sektioner bort om 
svarsalternativet skulle ändras. 

4.3.1.7 Ålderbaserade frågor 

Då blanketten som valts har vissa restriktioner beroende av ålder har en 
fråga implementerats som kan navigera kunden baserat på detta. 
Inmatningsfältet i frågan godtar ett personnummer med antingen tio eller 
tolv siffor, personnumret används sedan för att beräkna åldern. Frågan 
har flera svarsalternativ som inte är tillgängliga/syns för klienten och 
beroende på vilken ålder som väljs, väljs något av gömda 
svarsalternativen. Eftersom frågor med flera svarsalternativ kan navigera 
användaren på olika sätt kan frågor döljas/visas beroende av åldern. 
Attributet som krävs för dessa svarsalternativ heter ”belowAge” i 
källkoden. Alla svarsalternativ sorteras efter minst värde på attributet 
och räknar sedan ut vilket svarsalternativ som gäller för beräknad ålder. 

4.3.2 Validering 

Angular 7 erbjuder en hel del validering men också möjligheten att enkelt 
konstruera egna valideringar vilket har stor betydelse i detta projekt. 
Utifrån blanketten som valts har följande valideringar valts att konstruera.  

 Vid sifferfrågor kan endast siffror antas 

 Möjligheten att endast tillåta bokstäver 

 Längd på inmatningsfält i minsta, mesta eller exakt antal tecken 

 Endast tillåta ett svar vid kryssfrågor 

 Vid sökbara ”dropdown” frågor fält endast tillåta svarsalternativ 

 För och efternamnfrågor anta två olika ord/namn 

 Olika format vid datumfrågor 

 Tidigare eller senare datum än dagens datum vid datumfrågor 
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 Formatkontrollering av personnummer vid ålderfråga 

 Obligatoriska frågor 

Är någon eller några av ovanstående validerings parametrar satta för en 
fråga och inte uppfyllda blir inmatningsfältets ramar röda för att 
signalera för kunden att något blivit fel. Ideellt sätt ska feltexter beskriva 
hur problem ska lösas istället för att berätta vad som inträffat [19]. Alla 
feltexter i Smarta Blanketter har en förklarande text som informerar 
kunden hur felet ska rättas. Feltexten visas i en röd text under 
inmatningsfältet och försvinner så fort validering uppfyllts igen. Flera 
feltexter visas inte vid flera fel utan felet med högst prioritet visas åt 
gången för att inte belasta kunden med för mycket på en gång. En 
illustration med tre enkla frågor där valideringar inte uppfyllts illustreras 
i figur 13. Alla olika parametrar och valideringar olika frågor kan anta 
kan ses i Bilaga H. 

 

Figur 13: Hjälptext när inmatningsfälten inte uppfyllt valideringskontrollen 

4.3.3 Design av Smarta Blanketter 

Smarta blanketter kan placeras var som helst på en redan befintlig 
hemsida inbäddat i ett html element med en given bredd och höjd. 
Lösningen är responsiv och fungerar ner till en bredd på 320 pixlar.  

Innan implementeringen av Smarta Blanketter gjordes en attrapp som 
kan ses i figur 14. Efter varje sektion som besvarats vecklas nästa sektion 
ut. För att snabbt skapa stilrena frågor har Angular Materials använts som 
beskrivs i kapitel 2.4.1.1. 
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Figur 14: Attrapp av smarta blanketter i ett tidigt stadie 

När valideringen av alla frågor i en sektion är uppfyllda är sektionen 
slutförd, kunden får feedback i form utav en grön bock som indikerar att 
användaren är klar.  Knappen ”Vidare” som tidigare varit otillgänglig och 
grå blir tillgänglig och grön. När användaren klickar på denna knapp ska 
den tidigare sektionens frågor fällas ihop och kvar blir den nerfällda 
sektionens rubrik och den nya sektionens frågor. Nerfällningen är 
animerad vilket gör att kunden ser var sektionen tar vägen, tanken är att 
kunden ska förstå att möjligheten att gå tillbaka är tillgänglig. 
Användaren kan alltså när som helst navigera sig tillbaka i formuläret för 
att ändra på sina svar genom att klicka på ”Tillbaka” knappen som har 
en röd färg och är tillgänglig om operationen är möjlig, eller klicka på 
önskad sektionsrubrik. När kunden befinner sig i en sektion som tidigare 
slutförts kallas det för redigeringsläge och knappen ”Vidare” har bytts ut 
mot ”Ändra”. Då sektionerna är ordnade i hierarkiskt ordning fälls 
irrelevanta sektioner ner för att sedan navigera kunden tillbaka till den 
senaste sektionen. Den slutgiltiga designen kan ses i figur 15.  
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Figur 15: slutgiltig design av Smarta Blanketter 

För att undvika att formuläret får en oändlig längd vid långa formulär 
har en variabel konstruerats som kan dynamiskt härska över hur många 
sektioner som visas åt gången. Om kunden vill se det tidigare sektionerna 
som fälts ihop eller inte visas har de möjlighet att fälla ut dessa sektioner 
med ett tryck på en intuitiv pil eller genom att stega sig tillbaka med bakåt 
knappen.  

4.3.4 Signeringssektion 

När alla uppgifter som krävts av Smarta Blanketter hämtats förses 
användaren med en signeringssektion. Signeringsektionen beter sig inte 
dynamiskt då signeringen kommer att se likadan ut för alla blanketter. 
Däremot är det absolut möjligt att konstruera detta på ett dynamiskt sätt. 
För att göra det enklare för kunden har signering delats upp i tre delar, 
tillämpningen och designen av dessa steg kan ses i Bilaga F. Det första 
steget som kunden kommer till berättar att uppgifterna är hämtade samt 
presenterar det olika signeringsmöjligheterna som finns tillgängliga. Steg 
nummer två består av det olika signeringsmöjligheterna, vilket är 
signering med e-legitimation samt nerladdning av den förifyllda 
blanketten för att skriva ut och signera den för hand och skicka in den till 
CSN. I detta steg har kunden också möjlighet att förhandsgranska 
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blanketten, se Bilaga E. Detta gör att kunden nödvändigtvis inte behöver 
ladda ner blanketten för att titta på den. Då det är blanketten som signeras 
både vid utskrift och e-legitimationssignering är detta en nödvändig 
funktionalitet. Steg 2 i signeringssektionen är också uppdelad i två delar, 
den första visar att signeringen har påbörjats. Misslyckas signeringen 
kommer kunden till en vy som berättar att något gick fel. När kunden är 
klar med signeringen kommer den till det tredje steget som berättar för 
kunden att signeringen är klar. Det olika stegen kan ses i figur 16. Alla 
olika sektioner förflyttas som pilarna indikerar med en animering. Om 
kunden befinner sig i en signeringsprocedur och misslyckas tillexempel 
kan den antingen komma tillbaka till Signeringsteg två som kommer 
underifrån och skjuter den tidigare vyn uppåt. Här kan kunden navigera 
sig från steg 2 till steg 1 om den skulle vilja. Steg 1 sveper då in från 
vänster och trycker bort steg 2 åt höger med en animering. 

 

 

Figur 16: Vy visualisering av signering sektionerna som förflyttar varandra utefter de givna pilarna. 

4.4 Back-end 
Back-end sköter logiken för alla genereringar av olika blanketter och e-
legitimation signering som kommunicerar men Bank-ID:s API och 
klienten.  
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4.4.1 Generering av PDF-fil 

För att inte påverka den bakomliggande processen som idag skannar in 
alla pappersansökningar måste alla svarsfält som hör till den redan 
befintliga blanketten placeras på rätt ställe. På så sätt kan den smarta 
blanketten integreras direkt med företagets nuvarande system utan att 
ändra något i bakgrunden. Majoriteten av uppgifterna från klienten har 
konstruerats så de har direkt plats i en den befintliga PDF-filen. Sidorna 
på blanketten från företaget var från början bara bilder. För att möjliggöra 
en automatiserad ifyllnads process har Adobe Acrobat PRO och ett 
externt JAVA bibliotek vid namnet Apache PDFBox använts. Med Adobe 
Acrobat PRO kunde varje inmatningsfält kartläggas med en nyckel. 
PDFBox ger möjligheten att särskilja på textfält och checkrutor i en PDF-
fil vilket gör att ett kryss kan sättas för checkrutor och svar i text kan 
placeras in i textfält. En fråga som kommer från klientsidan har en 
frågenyckel men om frågan har flera svarsalternativ skickas också en 
svarsalternativs nyckel för markerat svar. Logiken som är implementerad 
tittar först om frågan har en svarsalternativs nyckel och försöker hitta 
motsvarande nyckel i PDF-filen där svaret ska sättas in, om nyckeln är 
odefinierad gör den istället samma sak fast för frågenyckeln. PDF-filerna 
som ska fyllas i behöver vara lagrade på Liberty Servern och används 
varje gång en ny PDF behöver genereras. När klienten förfrågar en 
ifyllnad av en PDF skickas en förfrågan till servern med all data, i denna 
data finns ett attribut som dynamiskt säger vilken PDF som ska användas. 
När all data placerats på rätt ställe i den nya blanketten görs en Base64 
kodning av PDF-filen som returneras till klienten om en 
förhandsgranskning eller nerladdning är efterfrågad.  

4.4.2 Signering 

För att möjliggöra e-legitimerings signering har Bank-ID:s testmiljö 
används. Vid signering kommer all data från klientsidan med bland 
annat de personnumren som registrerats. För att starta Bank-ID 
signeringen på kundernas enheter görs en/flera SOAP postförfrågningar 
till Bank-ID:s API med de givna personnumren. För att flera personer ska 
ha möjlighet att signera samtidigt har lösningen konstruerats så att varje 
signering körs på varsin tråd. Vid lyckad signering meddelas detta 
tillbaka till klienten. Den ifyllda blanketten base64 kodas och fästs sedan 
i en XML fil tillsammans med resterande data. Misslyckas signeringen 
skickas en felkod med det personnummer som inte lyckats signera 
blanketten till klienten. 
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4.4.3 Datastruktur 

I Företagets nuvarande lösning där blanketterna skannas in tolkas endast 
kryssfrågorna. För att ta vara på all data konstrueras en XML-fil varje 
gång en Bank-ID signering lyckats. Här fästs alla frågeställningar, svar 
och eventuella nycklar som behövs för PDF-filernas insättning. 
Eventuella bilagor från klientsidan och den ifyllda PDF-filen fästs i 
enskilda element i XML-filen med base64 kodat format. Alla 
svarsparameterar från Bank-ID kommer också att fästas då det behövs för 
att återskapa innehållet i signeringen. Resterande parametrar som är 
viktiga för den unika blanketten sparas som separata element. Strukturen 
av XML-filen i helhet kan ses i figur 17 och ett mer detaljerat exempel på 
den faktiska filen kan ses i Bilaga D.  

 

Figur 17: Strukturen på den slutgiltiga XML filen som skickas till CSN’s databas 

4.5 Dataflöde 
All kommunikation mellan klienten och servern kommer att ske via ett 
eget konstruerat ”REST” API. Enligt företaget får ingen data mellanlagras 
och därför är ett REST API lämpligast då denna lösning är tillståndslös. 
Detta innebär att servern är helt ovetande om tillståndet som gäller vid 
anropet, all information lagras istället hos klienten. [20],[21] De 
konstruerade REST API:et är bestående av tre huvudfunktioner som kan 



Smarta Blanketter – Dynamiskt webbformulär 
Herman Jansson                     2019-05-21 

27 

 

ses i figur 18. All data som skickas mellan klienten och API:et är i form av 
JSON-data. 

 

Figur 18: Smarta blanketters dataflöde 
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5 Resultat 
5.1 Automatiserad ifyllnads process av PDF-fil 

Ett exempel på den digitaliserade ifyllnaden av en PDF kan ses i Bilaga C. 
Den andra sidan finns inte med i denna bilaga eftersom svaren som givits 
inte resulterar i det frågor som finns på den andra sidan. Den ifyllda 
blanketten har testats mot CSN inskanningssystem och allt fungerar 
precis som det ska.  

5.2 Användbarhetstest 

 

Figur 19: Graf på medelvärde av det olika testarna 

En markant skillnad med nästan dubbelt så lång tid mellan 
pappersansökning och den smarta blanketten kan tydligt ses där varje 
fråga i genomsnitt tagit 32% mindre tid än i pappersundersökningen. I 
pappersansökningen missade testaren ibland frågor som låg på höger 
sida. I den smarta blanketten förses användaren endast med det 
nödvändiga frågorna vilket medför att det inte går att svara på fel frågor. 
Testarna fyllde inte i något fält fel i den smarta blanketten, eftersom 
valideringskontroller är implementerade blir det svårt att skriva fel. Fel 
format på månad, personnummer verkade vara ett problem som 
resulterade i fel när testarna fyllde i pappersansökningen.  Valideringen 
i den smarta blanketten förhindrar detta och därför blev det inga fel heller 
gällande dessa svarsfält. Majoriteten av testarna gällande 
pappersansökningen fyllde i uppgifter om sitt arbete trots att detta inte 
är nödvändigt när den sökande har en förälder, något som svagt 
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presenteras på sidan av pappersansökningen.  En funktion som tog 
längre tid för en av testarna gällande den smarta blanketten var att fylla i 
datum. Tanken var att testaren skulle klicka på datum ikonen för att få 
upp en meny som gör att det blir omöjligt att välja fel datum, men när 
testaren började skriva datumet i inmatningsfältet var det svårt för dem 
att få rätt format. En av testarna tog också längre tid på sig när den fyllde 
i det andra personnumret då det första fältet kräver tolv siffror och den 
andra tio. 

5.2.1 Korrigering efter användbarhetstesterna 

För att lättare fylla i datumet skapades ännu ett ifyllnadstöd där kunden 
hela tiden kan se hur formatet ska tillämpas, se figur 20. Bindestrecken 
behöver inte skrivas här utan läggs till automatiskt.  

 

Figur 20: Ifyllnadstöd för inmatningsfält 

Eftersom de tog längre tid att fylla i personnumret för en av testarna 
valdes alla personnummerfält att sättas till samma längd. Precis som i 
datumfrågan visualiseras formatet i realtid. I frågor som kräver en exakt 
eller maximal längd lades ett stöd till som visar hur tecken som skrivits 
av det krävda antalet, se figur 21. Inmatningsfälten gjordes även så att de 
inte kunde anta fler tecken än vad som bestämts.    

 

Figur 21: Ifyllnadsstöd för inmatningsfält med en exakt längd. 
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6 Slutsatser 
Smarta blanketter har uppnått det mål som specificerats i 
kravspecifikationen. Pappersansökningen som valts i projektet är 
produktionsredo gällande teknik, vissa rättsliga aspekter behöver ses 
över gällande den vanliga blanketten. Resterande pappersansökningar 
kan också integreras i Smarta Blanketter på relativt kort tid såvida ett 
regelträd bestämts. Produkten är inte på något sätt begränsat till enbart 
CSN utan kan på ett skalbart sätt användas för andra företag som också 
behöver digitalisera sina dokumentbaserade processer.  Till skillnad från 
Google Forms lösning finns en regelmotor implementerad som kan styra 
kunderna utefter svarsalternativ. En sådan regelmotor finns integrerad i 
BCM men flexibiliteten att visa och dölja frågor i samma sektioner är 
något som tillämpats i Smarta Blanketter och inte i BCM. Olika 
animationer för sektionsbyte där interaktionen ökar hos kunden är något 
som skiljer sig ifrån Google Forms och BCM. 

Kunden kan när och var som helst göra sin ansökan med Smarta 
Blanketter vare sig det är hemifrån eller på jobbet då det enda som behövs 
är internet och en enhet. Nu får kunden den hjälp som behövs för att 
lämna in korrekt uppgifter där användbarheten bevisligen förbättras i 
resultatet.  Möjligheten att göra statistiska analyser kring den data som 
samlats har ökats och gör att företaget kan få en bättre bild om vad som 
kan och behöver och förbättras.  

6.1 Fortsatt arbete 
Detta kapitel diskuterar kring förbättringar och den fortsatta 
utvecklingen som Smarta Blanketter kan tänkas anta. Förövrigt är Smarta 
Blanketter uppbyggd på en bra grund som gör det enkelt att 
vidareutveckla. Lösningen har stor potential för att ersätta det 
pappersansökningar som idag används.  

6.1.1 Visuellt Verktyg 

Eftersom konstruktionen av Smarta Blanketter är dynamiskt är det 
relativt enkelt i dagsläget att skapa en ny blankett känt att skaparen har 
tidigare vetskap om hur ett JSON fungerar. Tiden det skulle ta att skapa 
en unik hårdkodad lösning för varje blankett är väldigt stor i jämförelse. 
Detta är något BCM och Google Forms har tänkt på där det försett sina 
kunder med ett administrativt verktyg som hjälper dem att snabbt skapa 
ett formulär oberoende av IT. Ett sådant verktyg är något som bör 
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utvecklas vid produktion. En konstruktion av ett verktyg för Smarta 
Blanketter skulle innebära att styra över hur JSON-objektet utformas. Här 
behöver skaparen ha möjlighet att välja mellan olika frågor och de olika 
valideringsmöjligheterna som finns tillgängliga. Möjligheten att 
bestämma hur regelträdet ska sättas upp bör också implementeras där 
sträck kan dras mellan olika sektioner, frågor eller svarsalternativ. I detta 
verktyg bör uppladdning av den pappersansökan som ska för ifyllas vara 
tillgänglig, så att skaparen har möjlighet att kartlägga var det olika 
svarsalternativen ska fästas i en PDF-fil. Smarta Blanketter har idag 
parametrar i JSON-objektet som kan vara svåra att förstå. Förses skaparen 
istället med ett visuellt alternativ där den enkelt kan klicka i var svaren 
ska fästas i PDF-filen skulle processen förenklas markant.  

6.1.2 Dynamiska färger 

Smarta Blanketters färger är idag hårdkodade, vilket givetvis i framtiden 
skulle kunna göras dynamiskt. Vid uppdatering av CSN:s färgkoder 
skulle en sådan funktionalitet verkligen vara passande och inte minst 
mindre tidskrävande att utföra då en enkel parameter i formuläret skulle 
kunna justeras. Genom att tillämpa dynamiska färger kan Smarta 
Blanketter enklare integreras med andra företag som har andra färgkoder. 

6.1.3 Signeringsalternativ 

En problematik idag med den digitala signering som är implementerad 
är att alla parter som ska signera måste närvara eller vara beredd på att 
använda sig utav sin Bank-ID tjänst. Om till exempel relationen mellan 
de två föräldrar som ska signera inte är speciellt bra kan detta vara 
problematiskt. Det kan också vara svårt att få alla som ska signera 
samlade vid samma tidpunkt. En lösning på detta är att förse personen 
som inte kan närvara med en autogenererad länk skickat till vald e-
postadress som i sin tur startar signeringen. På så sätt behöver den 
sökandes föräldrar inte nödvändigtvis vara närvarande vid ifyllnaden av 
blanketten. Vid ett sådant utförandet skulle data behövas mellanlagras på 
något sätt och därför måste rättsliga aspekter ännu en gång ses över. 

6.2 Etiska och samhälleliga aspekter 
Smarta Blanketter leder förhoppningsvis till en integration i CSN:s 
webbmiljö eller att de inser att det faktiskt är möjligt att själv konstruera 
en egen tjänst då alternativet var att köpa en tjänst. I det här systemet kan 
olika minoritetsfall special anpassas utan att påverka det vanligaste fallen. 
Personer med turkiskt medborgarskap kunde i denna lösning få frågor 
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som annars inte fick plats i pappersansökningen, men som faktiskt hade 
stor betydelse i en utredning. Tillgängligheten av Smarta Blanketter gör 
förmodligen att fler personen tar sig tiden att göra sin ansökan då det kan 
vara krångligt att beställa hem olika blanketter för att sedan skicka in dem 
igen via post. Mer ansökningar skulle bidra till att fler kunder får hjälp 
som också är grundtanken inom företaget. 

Enligt CSN är budgeten för utskick av alla pappersansökningar 10 mkr 
där varje utskick kostar mellan 3,5–4,5 kronor, ett utskick av en blankett 
betyder inte nödvändigtvis att den kommer in till företaget igen. Att 
ersätta pappersansökningarna med Smarta Blanketter skulle betyda en 
kraftig reducering av denna kostnad om inte helt exkludera den. 
Kostnaden att integrera Smarta Blanketter i företagets webbmiljö skulle 
enligt företaget inte påverka den serverkostnaden som finns idag. En 
eventuell kostnad som skulle kunna uppstå är att underhålla de digitala 
formulären vid uppdateringar, vilket väldigt sällan görs för 
pappersansökningarna. 
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Bilaga A: Alla typer av frågor 
Ett exempel på hur alla olika frågor presenteras i 
formuläret 
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Bilaga B: DUS-pappersansökan 
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Bilaga C: Autogenererad blankett 
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Bilaga D: XML 
datahanteringsstruktur  
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><csn-form> 

    <question label="FÃ¶r och efternamn" questionkey="sokandenamn"> 

        <answer>Herman Jansson</answer> 

    </question> 

    <question label="Adress" questionkey="sokandeadress1"> 

        <answer>Dalgatan 12</answer> 

    </question> 

    <question label="Adress" questionkey="sokandeadress2"> 

        <answer>FalkbergsvÃ¤gen 11</answer> 

    </question> 

    <question label="Personnummer (12 siffror)" 
questionkey="sokandepersonnummer1"> 

        <answer>000708</answer> 

    </question> 

    <question label="Personnummer (12 siffror)" 
questionkey="sokandepersonnummer2"> 

        <answer>7711</answer> 

    </question> 

    <question label="Telefon" questionkey="sokandetel"> 

        <answer>0707767289</answer> 

    </question> 

    <question label="Under vilket lÃ¤sÃ¥r vill du fÃ¥ studiehjÃ¤lp?" 
questionkey="sokandehostterminar"> 

        <answer>20</answer> 
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    </question> 

    <question label="Ska du studera utomlands (utanfÃ¶r Sverige)?" 
optionkey="sokandestuderasverigenej" 
questionkey="sokandestuderasverige"> 

        <answer>Nej</answer> 

    </question> 

    <question label="Vilket land Ã¤r du medborgare i?" 
questionkey="sokandemedborgare"> 

        <answer>SERBIEN OCH MONTENEGRO</answer> 

    </question> 

    <question label="Ã„r du fÃ¶dd i Sverige?" 
optionkey="sokandefransvenej" questionkey="sokandefransve"> 

        <answer>Nej</answer> 

    </question> 

    <question label="NÃ¤r kom du till Sverige fÃ¶r att bo hÃ¤r?" 
questionkey="sokandesvear"> 

        <answer>20291009</answer> 

    </question> 

    <question label="Hur lÃ¤nge tÃ¤nker du stanna i Sverige?" 
optionkey="sokandestannasvemindretre" 
questionkey="sokandestannasve"> 

        <answer>Mindre än tre år</answer> 

    </question> 

    <question label="Har du nÃ¥gon biologisk fÃ¶rÃ¤lder eller 
adoptivfÃ¶rÃ¤lder i Sverige?" optionkey="foralder1bioado" 
questionkey="checkparents"> 

        <answer>Ja</answer> 

    </question> 
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    <question label="FÃ¶r och efternamn" 
questionkey="foralder1namn"> 

        <answer>Stefan Jansson</answer> 

    </question> 

    <question label="Adress" questionkey="foralder1adress1"> 

        <answer>SolnavÃ¤gen 13</answer> 

    </question> 

    <question label="Personnummer (10 siffror)" 
questionkey="foralder1personnummer"> 

        <answer>9608279015</answer> 

    </question> 

    <question label="Medborgarskap" 
optionkey="foralder1medborgareeueesschweiz" 
questionkey="foralder1medborgare"> 

        <answer>EU</answer> 

    </question> 

    <question label="Hur lÃ¤nge tÃ¤nker din fÃ¶rÃ¤lder stanna i 
Sverige?" optionkey="foralder1stannasvemindretre" 
questionkey="foralder1stannasve"> 

        <answer>Mindre Ã¤n tre Ã¥r</answer> 

    </question> 

    <question label="NÃ¤r kom din fÃ¶rÃ¤lder till Sverige fÃ¶r att 
bo?" questionkey="foralder1ankomst"> 

        <answer>20170613</answer> 

    </question> 

    <question label="Arbetar eller har din fÃ¶rÃ¤lder arbetat i 
Sverige?" optionkey="foralder1anstalld" 
questionkey="workinsweden1"> 

        <answer>Ja, anstÃ¤lld i Sverige</answer> 
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    </question> 

    <question label="Arbetsplatsens namn" 
questionkey="foralder1arbete"> 

        <answer>Mc Donalds</answer> 

    </question> 

    <question label="Arbetsplatsens telefonnummer" 
questionkey="foralder1arbetetel"> 

        <answer>0707767289</answer> 

    </question> 

    <question label="Hur mycket jobbar fÃ¶rÃ¤lder per vecka" 
questionkey="foralder1arbeteh"> 

        <answer>123</answer> 

    </question> 

    <question label="Startdatum?" 
questionkey="foralder1arbetestart"> 

        <answer>20170606</answer> 

    </question> 

    <question label="Slutdatum?" questionkey="foralder1arbeteslut"> 

        <answer>20190405</answer> 

    </question> 

    <question label="Har du en till fÃ¶rÃ¤lder?" 
optionkey="har2foralderno" questionkey="har2foralder"> 

        <answer>Nej</answer> 

    </question> 

    <signatur givenName="Nils-Erik" ipAddress="193.10.104.9" 
name="Nils-Erik BrÃ¤ndstrÃ¶m" notAfter="2021-03-
21T23:59:59.000+01:00" notBefore="2019-03-22T00:00:00.000+01:00" 
ocspResponse="MIIHfgoBAKCCB3cwggdzBgkrBg...(base64content too long 
to display)" surname="Jansson"/> 
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    <ids>200007087711</ids> 

    <ids>9608279015</ids> 

    <properties> 

        <name>dus</name> 

        <signLabel>Signera dus ansÃ¶kan</signLabel> 

    </properties> 

    <base64PDF>JVBERi0xLjYKJfbk/N8KMSAwIG9... (base64content too 
long to display)</base64PDF> 

</csn-form> 
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Bilaga E: Förhandsgranskning av 
blankett 
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Bilaga F: Visuellt signeringsflöde 
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Bilaga G: Första regelträdet 
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Bilaga H: Parameter manual 
Fråge parametrar text-

box 
digit age dropdown checkbox radiobox date file 

options   X X X X   

length X X X      

required X X X X X X X X 

label X X X X X X X X 

helpText X X X X X X X X 

childId X X X X X X X X 

id  X X      

hideId X X X X X X X X 

modifyKey X X X X X X X X 

noDigits X        

twoNameRequired X        

key X X X X X X X X 

searchable    X     

split  X X      

forward       X  

format       X  

onlyOne     X    

 


