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Abstrakt
Programmeringsspråket Javascript har sina brister som till exempel ingen riktig 
struktur för Objektorienterad Programmering i jämförelse med andra språk. 
Detta är en frågeställning som skulle behöva en lösning. Kanske kan man 
använda ett eller flera designmönster för att lösa detta.

I avsnittet Teori visas en kort genomgång på tänkbara designmönster som kan 
användas för att sedan välja ut maximalt tre av dessa och undersöka dess 
svagheter samt hur man kan förbättra det.

Slutsatsen av rapporten är en övergripande Model-View-Controller där delarna 
kan  ha olika designmönster som passar för den aktuella applikationen. Det 
designmönster som påminner mest om Objektorienterad Programmering som i 
andra språk är Revealing Module Pattern som är flexibel, enkel, har inkapsling 
och publika respektive privata variablar och funktioner.

Abstract
The programming language Javascript has it flaws, like for example no real 
structure for Objectoriented Programming compared to other languages. This is 
one of the questions that requires a solution. Perhaps it is possible to use one or 
several design patterns to solve this.

In the section Theory a short summary will be shown with possible design 
patterns that could be used and then three of those or less will be chosen to be 
examined more closely to look for weaknesses and how to solve those.

The conclusion of this report is an overall Model-View-Controller where each 
part can have a different design pattern that is most useful for the application. 
There is one design pattern that resembles Objectoriented Programming like in 
other languanges and that is called Revealing Module Pattern. This design 
pattern is flexible, simple, uses encapsulation but also has public and private 
variables and functions.
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1. Introduktion

1.1 Inledning
Detta arbetet handlar om att undersöka och utvärdera vilket eller vilka 
designmönster som man kan använda i språket Javascript i relation till ”best 
practices” i Objektorienterad Programmering.

När man pratar om ”best practices” finns det ett flertal vanliga områden man 
hänvisar till som exempelvis: inkapsling, arv, abstraktion, polymorfism, 
moduläritet, interface och klasser (codeproject.com). Men även området objekt 
för att lagra och hantera data är en viktig del. Eftersom Javascript inte har en 
inbyggd funktionalitet för flera av dessa områden kan man titta på 
designmönster för att lösa detta problem och därmed skapa ”best practices”.

Ett designmönster är en återanvändningsbar struktur för att lösa vanliga 
problem i mjukvara (wikipedia.org). Man kan dela upp designmönster i tre 
olika kategorier; ”creational”, ”structual” och ”behavorial”. Varje kategori 
fokuserar på hur man kan lösa ett specifikt problem på bästa sätt. Den första 
(”creational”) behandlar hur man skapar objekt, kategorien ”structual” 
fokuserar på hur man organiserar klasser och objekt. Den sista kategorin 
”behavorial” har sitt fokus på hur man ska behandla kommunikationen mellan 
klasser och objekt (addyosmani.com). 

För att skapa mer interaktivitet i en hemsida eller i en webbapplikation brukar 
man använda Javascript. Resultatet av att lägga till mer interaktivitet gör att 
hemsidan eller webbapplikationen uppför sig mer som en vanlig desktop-
applikation. Dessutom finns det tekniker som bygger på Javascript som kan 
hämta extern information och visas på en specifik del i hemsidan eller 
webbapplikationen (AJAX - Asynchronous JavaScript and XML, 
wikipedia.org).

Javascript började utvecklas i mitten av 1990-talet under namnet Mocha av 
företaget Netscape som senare blev LiveScript för att slutligen döpas till 
Javascript i December 1995. Kort därefter påbörjades arbetet att skapa en 
standard för detta nya programmeringsspråk som ett år senare blev godkänt 
under namnet ECMAscript (wikipedia.org).

Sedan den första implementationen av Javascript i webbläsaren Netscape 
Navigator 2.0 (wikipedia.org) har språket utvecklats och nya webbläsare 
tillkommit men faktumet kvarstår att språket lider av sina svårigheter som 
andra mer objektorienterade språk inte har.

1.2 Bakgrund
Tidigare har jag läst flera kurser om Javascript men jag har inte hittat eller 
använt något designmönster som jag tycker är smidigt och fungerar bra. Därför 
ville jag ta upp frågeställningen igen för att specifikt titta på designmönster och 
göra en utvärdering.
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1.3 Problemställning
Dessa frågeställningar togs fram:

• Vilket eller vilka designmönster passar bäst för Javascript?

• Vilket eller vilka designmönster visar på ett enkelt sätt hur 
applikationen är uppbyggd?

• Vilket eller vilka designmönster har den bästa strukturen att 
underhålla?

• Hur kan man skapa klasser och underklasser i respektive 
designmönster?

• Hur kan man skapa inkapsling av funktioner och variabler?

1.4 Syfte
De metoder som kommer att användas för att inhämta kunskaper som svarar på 
problemställningen är via böcker samt sökningar på Internet. Efter att detta 
inledande steg är klart kommer sedan ett utvalt antal designmönster att 
undersökas närmare för att slutligen välja ett eller några beroende på resultat.

1.5 Avgränsningar
Efter att en undersökning har gjorts med vilka designmönster som kan 
användas i Javascript kommer maximalt tre av dessa att väljas ut för att 
begränsa antalet. Vidare kommer ramverket JavascriptMVC att uteslutas som 
dels innehåller designmönstret Model-View-Controller och andra funktioner 
samt instick därför att detta ramverket har tidigare utvärderats med resultatet att 
det inte var tillräckligt bra.
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2. Teori

2.1 Begrepp
Funktion

Antingen skapar man en funktion globalt eller i ett objekt som till exempel i en 
klass och har till syfte att utföra en viss uppgift.

Global

Detta är en variabel eller funktion som är tillgänglig hela tiden i funktionerna.

Instans

När man förbereder (skapar) ett objekt för användning kallas det nya objektet 
för en instans.

Instansiering

Då man skapar en instans av ett objekt kallas detta för instansiering vilket är 
själva processen att skapa kopian.

Klass

En klass är en samling funktioner och variabler som ska utföra en viss uppgift.

Kontroller

I designmönstret Model-View-Controller används en kontroller som tar hand 
om den övergripande styrningen i flödet. Det engelska namnet är ”controller” 
vilket är vanligt att man använder.

Namnrymd

För att förhindra krockar vid namngivning av till exempel funktioner kan man 
samla objekt eller klasser i en namnrymd. På engelska heter detta ”namespace” 
vilket är ett vanligt förekommande ord.

Objekt

En datastruktur som kan innehålla data eller andra funktioner men det kan även 
vara en klass. Detta är en viktig del i Objektorienterad Programmering.

Objektorienterad Programmering

Detta är ett programmeringssätt som betyder att man bygger en applikation med 
hjälp av klasser som objekt. Varje klass innehåller funktioner och variabler.

Statisk

Till skillnad från objekt är en statisk variabel eller objekt en datastruktur som 
inte är tänkt att ändras.

Variabel

För att underlätta vid programmering sparar man information som associeras 
till ett namn vilket kallas för en variabel.
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2.2 Designmönster
De designmönster som valdes ut för det första steget är en blandning av alla de 
kategorier som nämndes i avsnittet Inledning med ett undantag.

Kategorien ”behavorial” uteslöts därför att sådana designmönster blir lite mer 
komplexa att sätta sig in i om man inte redan kan det. Två exempel på dessa är 
Sandbox Pattern och Observer Pattern.

2.2.1 Constructor Pattern
Då man instansierar ett objekt är det väldigt smidigt att skicka med och 
samtidigt spara information till objektet som skapas; för att använda ett sånt här 
programmeringssätt kan man använda sig av Constructor Pattern. I grunden är 
det bara en global funktion som man associerar information till för att skapa ett 
objekt.

Figur 2.2.1.1; exempel Constructor pattern
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Figur 2.2.1.2; resultat ifrån en webbläsare

2.2.3 Singleton Pattern
En singleton är ett objekt som endast kan finnas i ett exemplar eller instans och 
kallas även för statiskt objekt. Denna strukturen har två användningsområden 
främst; dels genom att fungera som en hållare för olika namnrymder eller ett 
statiskt objekt som till exempel en samling hjälpfunktioner.

Figur 2.2.3.1; exempel singleton pattern
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2.2.4 Module Pattern
Det här designmönstret skapades för att Javascript ska kunna ha privata och 
publika funktioner samt variabler som annars inte är möjligt (addyosmani.com).

I dagsläget är det Objektorienterad Programmering som är praxis vilket kräver 
att språket man använder har möjligheterna att använda och skapa olika klasser. 
Det gör det även möjligt att återanvända kod samt att skapa lösa kopplingar 
mellan olika klasser för en enklare struktur och bättre möjligheter för 
underhållning av koden. Därför är designmönstret Module Pattern riktigt 
intressant.

Figur 2.2.4.1; exempel module pattern
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Figur 2.2.4.2; resultat ifrån en webbläsare

2.2.5 Revealing Module Pattern
Det här mönstret är nästan samma som Module Pattern fast med en liten tvist; 
strukturen är lite enklare och lite mera lättläst. Dessutom har den fördelen att 
enkelt kunna ändra en funktion ifrån publik till privat och tvärtom.

Figur 2.2.5.1; exempel revealing module pattern
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2.2.6 Command Pattern
Syftet med Command pattern är att samla ihop funktionsanropen till en klass i 
en enda funktion genom att skicka olika parametrar. Tanken med detta är att 
man ska separera koden som utfärdar ordern och klassen där den egentliga 
funktionen ligger (addyosmani.com).

Figur 2.2.6.1; exempel command pattern

Figur 2.2.6.2; resultat i en webbläsare
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3. Metod
För att komma fram till en slutsats med vilka eller vilket designmönster som 
skapar den bästa strukturen i Javascript undersöks de utvalda designmönstren 
utifrån dessa områden; klasser, underklasser och inkapsling.

Genom att använda sig av underklasser får man flera fördelar som kodåter-
användning vilket minskar filstorlek och gör det även möjligt att bygga 
moduler. 

Dessutom behöver man titta på eventuella svagheter som ett designmönster har 
och vad man kan hitta för lösning på detta.

3.1 Revealing Module Pattern
Detta mönstret är riktigt intressant därför att man kan skapa en smidig 
inkapsling och bestämma vad som ska vara privat respektive publikt. Men 
frågan är hur kan man använda en konstruktor på ett bra sätt.

Figur 3.1.1; grunden i Revealing Module Pattern

I figur 3.1.1 visas grundfunktionaliteten i detta designmönster som är en 
anonym funktion. För att klassen ska kunna användas kör man denna 
funktionen direkt med hjälp av parentestecken. Om man ska skicka in 
parametrar får man alltså göra detta inom de sista parenteserna.

Figur 3.1.2; parametrar till konstruktor
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Ett exempel på hur man skickar in information till en konstruktor visas i figur 
3.1.2. Problemet med detta är att det blir lite svårläst vilket kräver att det 
behöver en annan lösning.

Om man flyttar körningen av den anonyma funktionen med parametrar till 
konstruktorn skapar man kod som blir lättare att läsa samt att man skapar inget 
beroende där klassen finns. Detta betyder att man kan skapa en klass eller en 
modul som ligger i en extern fil och kan användas på en annan plats eftersom 
instansieringen av den klassen skapas där den används med eventuella 
parametrar till konstruktorn.

Figur 3.1.3; körning av anonym funktion flyttad

Som i figur 3.1.3 är nu körningen av den anonyma funktionen flyttad som 
skapar en lös koppling mellan klassen och där den används eller instansieras.

Figur 3.1.4; resultat i en webbläsare med utflyttad körning av anonym funktion
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För att maximera kodåteranvändning brukar man dela upp klasser i 
underklasser eller använda en klass och utöka denna med mer funktionalitet. Ett 
sätt som man vanligtvis löser detta med i Javascript är med så kallad Prototype 
Chain men eftersom designmönstret Revealing Module Pattern returnerar ett 
statiskt objekt som inte har denna funktionaliteten behövs en annan lösning.

Eftersom varje funktion och objekt har en kedja som heter closure kan man 
använda detta för att skapa en typ av underklass till en annan klass. Detta 
fungerar genom att man skapar en ny instans av underklassen i huvudklassen 
och returnerar sedan underklassen som ett publikt objekt i huvudklassen. 
Givetvis förutsätter detta att både underklassen och huvudklassen använder 
designmönstret Revealing Module Pattern.

Figur 3.1.5; exempel flera klasser med Reavealing Module Pattern
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Figur 3.1.6; exempel flera klasser med Reavealing Module Pattern

I figur 3.1.5 kan man se ett exempel på hur man kan använda underklasser i 
en huvudklass. Kodexemplet i figur 3.16 visar underklassen ”AnimalClass” 
som har hand om namn medan huvudklassen ”Dino” instansierar under-
klassen samt lägger till den nya funktionen ”roar” för att sedan returnera hela 
underklassen samt den nya funktionen.

Figur 3.1.7; resultat ifrån en webbläsare

3.2 Command Pattern
En svaghet som detta designmönster har är hur man på ett smidigt sätt kan ha 
olika funktioner som tar in olika antal parametrar. Som exempel kan en 
funktion behöva en parameter medan en annan funktion behöver fem 
parametrar. För att lösa detta på ett bra sätt kan man ha en egenskap som heter 
”arguments”.

Till egenskapen ”arguments” kan man skicka ett objekt för att låta funktionen ta 
hand och även bestämma innehållet av objektet. Genom att skicka ett objekt 
skapar man flexibel kod där man kan skicka obegränsat antal parametrar som 
funktionen sedan använder. Ett alternativ till att skicka ett objekt är att skicka in 
en array.

12



Figur 3.2.1; användningsexempel parametrar i Command Pattern

Figur 3.2.2; resultat i en webbläsare
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Eftersom Command Pattern använder ett statiskt objekt kan man inte använda 
egenskapen prototype för att ärva ifrån underklasser men man kan lösa detta 
genom att skapa en initieringsfunktion där man instansierar underklassen.

En viktig sak man måste bestämma i förväg är om underklassen ska användas 
mer än en gång; om detta är fallet kommer man stöta på problem ifall man 
använder Command Pattern även i underklassen. Anledningen för detta är att ett 
statiskt objekt bara är tänkt att användas en gång och lagrar man data flera 
gånger i samma variabel blir det överskrivet.

För att lösa detta problem kan man istället välja ett annat designmönster för 
underklassen vilket gör det möjligt att spara informationen unikt utan några 
krockar.

Figur 3.2.3; exempel initieringsfunktion i Command Pattern

I figur 3.2.3 visas ett kodexempel där underklassen har designmönstret 
Revealing Module Pattern som gör det möjligt att användas mer än en gång och 
huvudklassen har Command Pattern.
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4. Resultat

4.1 Slutsats
Kan man kombinera flera olika designmönster för att på så sätt skapa en 
helhetsstruktur som löser frågorna i problemställningen och därmed även en 
struktur för ”best practices” i relation till objektorienterad programmering. En 
idé vore att använda Model-View-Controller som en övergripande struktur för 
att sedan använda olika designmönster för att lösa specifika delar.

Det designmönster som fungerar bäst som en klass är Revealing Module 
Pattern vilket även är ett bra val för underklasser. Därför kan man använda det 
designmönstret som Model och även till specifika objekt som applikationen kan 
behöva.

För Controller finns det ett flertal olika designmönster som kan användas så här 
gäller det att man bestämmer vilka krav som ska finnas och utifrån det ta ett 
beslut vilket som passar bäst. Två exempel på detta är Command Pattern eller 
Singleton Pattern. Vill man använda flexibiliteten med publika och privata 
funktioner även i Controller kan man givetvis använda Revealing Module 
Pattern.

Om det är en applikation som har sin tyngdpunkt i Javascript kan det vara 
lämpligt att låta Javascript ta hand om visningen av vyer vilket kräver ett bra 
system för att hantera detta. En smidig lösning vore att använda ett externt 
instick som löser det problemet.

Figur 4.1.2; översikt av slutsatsen
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4.2 Test av slutsats
För att testa strukturen i slutsatsen valdes ett tidigare projekt i Javascript att 
skrivas om. Med denna applikationen kan man skapa ”post-it-notes” och flytta 
runt dessa med hjälp av Javascript, dessutom sparas dessa i bakgrunden med 
AJAX som även detta bygger på Javascript. Andra funktioner är diverse 
inställningar som till exempel att ändra färg på en ”post-it”.

I det här testet kommer endast en del av applikationen att skrivas om för att 
kunna se och utvärdera strukturen. Ursprungligen användes ramverket 
JavascriptMVC i denna applikationen men sen upptäcktes att flertal problem 
med detta.

Figur 4.2.1; figur över namnrymder och designmönster

Först placerades alla objekt i olika namnrymder för att undvika krockar där den 
första nivån heter som applikationen; ”MyScribbles”. Alla objekt som använder 
Revealing Module Pattern laddas in efter behov.

Eftersom det instick för vy-hantering inte kunde användas direkt krävdes det 
lite implementation och därmed lades detta som ett eget objekt istället för att 
instansieras i varje Controller.
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Figur 4.2.2; initiering av applikationen

I figur 4.2.2 visas initieringen av applikationen där namnrymder påbörjas samt 
hämtning av de första Javascript-filerna. Dessutom kallas modellen ”User” för 
att se om att namn finns och beroende på svar hämtas antingen Controllern 
”Intro” eller ”Main”.

Man kan även se funktionen ”loadScript” som skapades för att hantera 
hämtning av Javascript-filer på ett korrekt sätt samt att ta hand om fel om det 
misslyckades.
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Figur 4.2.3; objektet View med hjälpfunktioner

I figur 4.2.3 användes privata funktioner för att maximera kodåteranvändning 
men det publika resultatet hade endast ett urval av funktioner enligt
Revealing Module Pattern.

18



Figur 4.2.4; controllern Intro

Här visas Controllern ”Intro” som har en publik funktion samt två interna 
funktioner. Då en Controller körs används den publika funktionen ”run”.
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Man kan se att objektet ”View” används för att förladda en vy som sedan 
hämtar huvudvyn för denna Controllern. Till sist kopplas en händelse som kör 
den privata funktionen ”submitName”.

Då användaren har tryckt på knappen i vyn och funktionen ”submitName” körs 
sparas namnet med modellen ”User” för att sedan hämta Controllern ”Main” 
där huvudprogrammet fortsätter.

Figur 4.2.5; modell User

I figur 4.2.5 visas modellen ”User”  som har hand om lagring och hämtning av 
användarens namn. Här kan man se att samtliga funktioner som finns retuneras 
i det publika objektet.
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5. Diskussion
Det var ett intressant och nyttigt projekt att gå tillbaka till Javascript för att titta 
på hur man kan använda designmönster för bättre applikationsutveckling. Innan 
så kände jag att det var ett litet kunskapshål som fattades men nu har detta fyllts 
igen. Min slutsats att använda Model-View-Controller tillsammans med andra 
designmönster tycker jag blev ett väldigt bra resultat av flera anledningar.

Tack vare designmönstret Revealing Module Pattern får man en flexibel 
struktur som dessutom är lättläst och går snabbt att sätta sig in i om man 
tidigare har jobbat med annan Objektorienterad Programmering. Jag anser att 
detta designmönster har två stora fördelar; enkelt att specifiera publika och 
privata funktioner samt enkelheten i att ändra mellan dessa. Genom denna 
flexibilitet blir det enklare vid kodoptimering då man skriver om och delar upp 
koden till nya funktioner samt klasser. En annan fördel är att det skapas en bra 
inkapsling som var en frågeställning som skulle lösas.

Eftersom detta designmönster påminner mest om annan Objektorienterad 
Programmering blir det således lätt och enkelt att underhålla.

Givetvis kan man anpassa appliceringen av Revealing Module Pattern så att det 
stämmer in på den kodstil som man föredrar. En tanke är att i de privata 
funktionerna innuti en klass skulle man kunna dela upp koden i prototype-
funktioner om det är ett objekt som instansieras flera gånger för att öka 
kodåteranvändning.

Om man skulle bygga något ramverk eller ett API (Application Programming 
Interface) där Javascript bara är en mindre del så har Revealing Module Pattern 
väldigt stora fördelar just därför att man kan specificera vad som ska vara 
publikt som sedan slututvecklaren har tillgång till.

I fortsättningen kommer jag att ha med mig de lärdomar som jag fått till mig i 
detta projektet med designmönstret Revealing Module Pattern där det är 
fördelaktigt att använda.
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