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Abstrakt 
I denna uppsats kommer vi dokumentera vidareutvecklingen av Softwerk AB’s Content 

Management System kallat AppCMS. I dagsläget innefattar AppCMS plattformarna 

iOS, Android och Windows Phone. Kunderna till Softwerk AB har dock uttryckt ett 

behov av att även kunna nå ut till sina användare med en webbaserad samt en 

utskrivningsbar lösning. AppCMS’s exportformat har därför analyserats för att 

undersöka möjligheten till att återanvända det existerande exportformatet från AppCMS  

även för dessa plattformarna. Undersökningen gav klartecken för att påbörja 

implementationen av de olika lösningarna. Resultatet av arbetet blev ett tillskott till 

AppCMS i form av en webb- samt en utskrivningsbar version. I uppsatsen beskrivs de 

problem vi stött på, hur vi hanterat dessa samt vilka beslut som har tagits. 

 

Nyckelord 
Nyckelord: Strama, Content Management System (CMS), Datavetenskap, Javascript, 

iText 

 

Abstract 
In this essay we will follow the continuous development of the company Softwerk´s 

Content Management System (CMS) called AppCMS. AppCMS currently includes the 

following platforms, iOS, Android and Windows Phone. The customers of Softwerk 

have expressed the need of also being able to reach their customers with a web based as 

well as a pdf version. AppCMS’s export format have therefore been analyzed to 

evaluate the possibility of reusing the existing format from AppCMS for these platforms 

as well. The examination confirmed that the existing format could be reused for the new 

solutions and that the implementation phase could begin. This work resulted in an 

addition to AppCMS in the shape of a web and pdf based version. The essay describes 

the problem we encountered, how we handled them as well as the decisions taken in the 

process. 
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1 Inledning 

Hur vi distribuerar och tar emot information är något som har förändrats drastiskt sedan 

vi fick tillgång till datorer och smartphones. Från att använda skrivmaskiner och 

distribuera papperskopior för hand använder vi oss idag av digitala dokument som 

distribueras via mail och webbsidor. Dock använder vi oss av samma principer som 

tidigare. Vi har ett dokument som uppdateras och sedan distribueras över mail eller med 

hjälp av en webbsida, vilket innebär att informationen kan vara mer eller mindre aktuell. 

Detta medför problem ifall informationen är väldigt föränderlig då det kommer medföra 

att icke aktuell information kommer cirkulera. Genom att göra informationen tillgänglig 

över flera plattformar ökar tillgängligheten till aktuell information men dessvärre ökar 

även underhållet då detta innebär fler plattformar som måste hållas uppdaterade.  

AppCMS är en utarbetad lösning på detta problem. AppCMS är ett Content 

Management System (CMS) som distribuerar innehållet över flera plattformar samt 

erbjuder ett användargränssnitt varifrån man kan utföra ändringar utan att behöva gå in 

direkt i källkoden. AppCMS är även ett single-source system vilket innebär att 

ändringar utförda på en applikation påverkar alla plattformar informationen är 

tillgänglig på. Man slipper därmed genomföra samma ändring flera gånger vilket man 

måste göra på ett icke single-source system. Detta sparar både tid och pengar åt kunden 

samtidigt som det gör underhållet av applikationen enklare och informationen mer 

tillförlitlig, då man med säkerhet vet att alla plattformar är uppdaterade. 

Softwerk AB är ett företag som arbetar med IT-utveckling. En utav Softwerk AB’s 

kunder är Stramagruppen som är en organisation som arbetar mot ökad 

antibiotikaresistens. Vi har på uppdrag av Softwerk AB arbetat med att bygga en 

webblösning och en pdflösning åt Stramagruppen som ska komplettera deras redan 

existerande informationskanaler. 

 

1.1 Problemformulering och motivation 

Strama har i dagsläget två separata distributionskanaler för att nå ut till sina användare. 

Dels den traditionella som innefattar exempelvis ett dokument i fysiskt eller pdf/word 

format som distribueras via webbsidor eller mail, dels de mobila plattformar som 

distribueras via AppCMS. Detta leder till problem då all information måste hållas 

uppdaterad på flera olika plattformar.  

Då kraven på tillgänglighet ökar samtidigt som användarna vill spendera mindre tid 

på underhåll uppstår en konflikt. I takt med att applikationen görs tillgänglig på fler 

plattformar ökar underhållet då detta innebär fler versioner som måste hållas 

uppdaterade. För att möta dessa krav tillhandahåller Softwerk AB AppCMS varifrån 

användarna enkelt kan genomföra ändringar på alla plattformar samtidigt. 

Stramagruppen har haft problem med att deras olika plattformar inte har uppdaterats 

lika frekvent. För att lösa problemet har nu användarna begärt att två nya plattformar 

webb och pdf ska adderas till AppCMS, dessa ska om möjligt använda samma 

exportformat som de redan befintliga lösningarna. Genom att addera de nya lösningarna 

till AppCMS minimeras merarbete och synkroniseringsproblematik för användarna.  

Då AppCMS producerar Extensible Markup Language (XML) filer med 

applikationernas innehållsstruktur kan det uppstå problem med att använda samma 

exportformat till en webbaserad lösning då systemet redan är i drift. Lösningen ska om 

möjligt anpassas så att den fungerar med det nuvarande exportformatet. 
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Applikationsdatan finns på en seperat domän, detta utgör ett problem då det strider 
mot ”same origin policy” vilket betyder att applikationen bara kommer åt data som 
finns på samma server. 

Problemen som vi ställs inför med pdf-versionen, består av hur vi ska tolka datan 

som vi får ifrån AppCMS. För att datan ska presenteras korrekt i dokumentet måste vi 

exempelvis känna av var och när ett sidbyte ska ske. 

 

1.2 Samhälleliga och etiska aspekter 

Då vi ej utfört några intervjuer, hanterat sekretessbelagt material eller varit i kontakt 

med människor som delat information med oss har inte behövt ta hänsyn till några 

etiska aspekter i vårt arbete. 

Den slutgiltiga produkten som vi har tagit fram hjälper till att hålla 

rekommendationerna om antibiotikabehandlingar uppdaterade vilket till hjälpa läkare i 

deras arbete. Således bidrar vår slutgiltiga produkt till samhället. 

 

1.3 Mål och kriterier 

För tillfället innefattar AppCMS följande plattformar iOS, Android och WindowsPhone. 

Stramas kunder har begärt en webbaserad samt en utskrivningsbar lösning. Vi har därför 

valt att komplettera deras existerande system med dessa nya lösningar. Lösningarna 

kommer att utvecklas för Stramaapplikationer men ska även kunna anpassas för att 

fungera på Softwerk AB’s Turistapplikationer. 

Problemet som vi står inför är att då systemet är aktivt, måste lösningarna 

skräddarsys för det existerande exportformatet. Lösningarna kommer vara fristående 

men ska vara generiska för att med så lite konfiguration som möjligt kunna anpassas för 

alla existerande och framtida Stramaapplikationer. 

Målen som vi har satt upp och hur dessa möts i projektet är följande. 

 

1. Undersöka och jämföra det existerande exportformatet för olika 

Stramaapplikationer. Identifiera och verifiera gemensam struktur.  

Målet möts ifall vi kan hämta information för alla nutida och framtida 

Stramaapplikationer till vår webbaserade lösning. 

2. Designa en generisk arkitektur som stödjer olika applikationsdomäner.  

Målet möts ifall vi kan presentera information från alla nutida och framtida 

Stramaapplikationer med vår webbaserade lösning. 

3. Återanvänd det existerande exportformatet.  

Målet möts ifall de nuvarande och framtida Stramaapplikationerna kan använda 

det existerande exportformatet.  

4. Utvärderara olika möjligheter att skapa pdf från de existerande resurserna och 

implementera den bäst passande lösningen.  

Målet möts ifall utvärderingskriterierna har blivit noggrant dokumenterade och 

minst tre alternativ blivit utvärderade där det bästa alternativet implementerats.  

För validering ska de existerande Stramaapplikationerna kunna konverteras till 

pdf. 

 

1.4 Disposition 

I de olika kapitlen förklaras vår tankegång samt lösningarna vi kommit fram till. I delen 

bakgrund ges en förklaring till de olika begrepp som används i denna uppsats. I Krav 

och Funktionalitet beskrivs vad systemet förväntas prestera samt vilken funktionalitet 

som skall finnas med. I Arkitekturkapitlet beskrivs arkitekturen av systemet, vilka 

beslut som tagits samt varför. Implementationen går att läsa om i Design och 
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Implementation. Under Fallstudie presenteras hur samma innehåll ser ut i de olika 

plattformarna. I slutet av denna uppsats finns en sammanfattning av hela projektet. Vad 

som inte hanns med under projektet och tankar kring vidareutveckling tas upp allra sist 

under kapitlet Framtiden. 
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2 Bakgrund 

Detta kapitel ger läsaren korta beskrivningar över olika begrepp samt externa bibliotek 

som vi har använt i arbetet. 

 

2.1 Strama 

Strama (strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad 

antibiotikaresistens) är ett frivilligt nätverk som infördes 1995 på uppdrag av RAF, 

läkemedelsverket och socialstyrelsen. Nätverket består av Stramagrupper, minst en per 

landsting, och har till syfte att samordna arbetet mot det ökade hotet av resistenta 

bakterier. Nätverket av Stramagrupper äger och driver Strama.se som har till syfte att 

bidra till ett ökat utbyte mellan grupperna, och därmed stödja arbetet för rationell 

antibiotikabehandling och mot ökad antibiotikaresistens. Stramanätverket samverkar 

med Stramarådet vilket är ett rådgivande organ till Folkhälsomyndigheten, som också 

utser rådets ledamöter [8]. 

 

2.2 Begreppsförklaring 

I detta stycket förklarar vi de begrepp som vi använder oss av i uppsatsen. 

 

2.2.1 AppCMS 

AppCMS är ett Content Management System som riktar sig mot mobila enheter såsom 

smartphones och surfplattor. Innehållet hanteras som single source vilket innebär att alla 

plattformar använder samma data. Detta sparar tid vid underhåll då en ändring inte 

behöver göras flera gånger. Genom att även tillhandahålla ett User Interface (UI) blir 

underhållet enklare och billigare då kompetens inom programmering inte är nödvändigt. 

AppCMS är ett enkelt och smidigt sätt att underhålla innehållet i applikationer utan att 

behöva besitta speciell kompetens [2]. Nedanstående bild visar hur AppCMS såg ut 

innan webb- och pdflösning lagts till. 

 
 

Figur 2.1 Visar hur AppCMS ser ut innan webblösningen och pdflösningen lagts till [10]. 

 

Bilden visar flödet hur APPCMS samlar ihop scheman, data från externa källor och 

resurser för att påverka exportformatet som sedan används av målplattformarna. 

http://www.strama.se/dyn/,83,8,46.html
http://www.folkhalsomyndigheten.se/
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2.2.2 jQuery 

jQuery har med en kombination av mångsidighet och utbyggbarhet förändrat sättet som 

miljoner människor skriver Javascript. jQuery gör saker som traversering och 

manipulation, event hantering, animation och Ajax anrop mycket smidigare med ett 

enkelt och kraftfullt API som har bra stöd i webbläsarna [5]. 

 

2.2.3 BackboneJS 

BackboneJS är ett bibliotek som ger struktur till Javascript-applikationer. Genom att 

tillämpa struktur på koden blir det möjligt att dela upp koden i återanvändbara vyer och 

modeller vilket även gör koden lättare att överblicka. Detta gör det enklare att sätta sig 

in i systemet samt  förenklar vidareutveckling av systemet [3]. 

 

2.2.4 RequireJS 

RequireJS är ett Javascript-bibliotek som förenklar hanteringen av samtliga bibliotek 

och klasser i systemet. Detta ger en bättre kvalité och hastighet i systemet [7]. 

 
2.2.5 Mustache 

Mustache är ett Javascript-bibliotek för att rendera ut templates. Templates innehåller 

sid-layout som används för att skapa nya sidor med samma designmönster [6]. 

 
2.2.6 Ajax 

AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) är en metod som används för att hämta 

data från en server. AJAX gör det möjligt för webbapplikationer att hämta data från en 

server utan att behöva ladda om innehållet på sidan [1]. 

 
2.2.7 iText 

iText är ett bibliotek som tillåter användaren att manipulera och skapa pdf-filer direkt 

från exempelvis Java-applikationer. Detta gör att man kan skapa ett pdf-dokument 

direkt från exempelvis ett xml dokument eller någon annan typ av datakälla [4]. 

 

2.2.8 MVC (Model View Controller) 

MVC är ett designmönster inom systemutveckling. Det används för att separera data 

(Model), presentation (View) så att ändringar som görs i presentationen inte påverkar 

datan. Presentation och data separeras med hjälp av en Controller som används för att 

hantera interaktion [9]. 

 

2.3 Utvecklingsansats 

När vi påbörjade arbetet tillsammans med Softwerk AB ställdes krav på att applikation 

skulle vara helt fri från server-side kod, detta för att applikationen skulle bli så portabel 

som möjligt. Detta innebar att lösningen begränsades till att enbart använda sig av 

HTML, CSS och Javascript. 

En bra struktur är väldigt svårt att uppnå med ren Javascript, det finns dock lösningar 

på detta i form av externa bibliotek. Vi valde att jobba med BackboneJS då det ger en så 

kallad MV*  (MVC) struktur som gör koden lättare att överblicka och sätta sig in i.  

Ett annat krav från Softwerk AB var att vi skulle kunna generera en pdf fil av 

innehållet på sidan. För att göra detta beslutade vi oss för att använda oss av ett 

Javascriptbibliotek som heter iText, mer om anledningen till att valet föll på iText 

framgår av avsnitt 4.3. 
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3 Krav och funktionalitet 

I detta kapitel visar vi användarfall tagna från systemet och listar systemkraven. Dessa 

användarfall gäller alla Strama applikationer men är skrivna med Strama Skåne som 

exempel därav är det möjligt att vissa av alternativen som användaren uppmanas välja ej 

finns tillgänglig på de andra Strama applikationerna. Vi listar även aktörerna för 

systemet. 

 

3.1 Aktörer  

 

Aktör Roll 

Softwerk AB Produktägare 

Utvecklare Ansvarar för att utveckla systemet 

Underhållare Ansvarar för att underhålla systemet 

Kund Slutanvändare av systemet 

 

3.2 Användarfall 

Användarfall är scenarion framtagna för testning av applikationer. De innehåller 

instruktioner för att testaren smidigt ska kunna testa funktionaliteten i applikationen. 

Alla användarfall framtagna för denna applikationen finns i Appendix A 

 
3.3 Kravspecifikation 
I detta stycke kommer kraven för arbetet att presenteras. Kraven är uppdelade för de 

olika delarna av arbetet som vi kommer att genomföra (webblösning och pdflösning). 

Webblösning, funktionella krav 
   

1. Systemet skall kunna hämta all applikationsspecifik data från en 

konfigurationsfil skriven i xml (applikationsnamn och data-sökväg). 

2. Systemet skall kunna hämta information för olika Stramaapplikationer genom 

användning av Softwerk’s AppCMS. 

3. Systemet skall kunna använda informationen som hämtas från AppCMS för att 

rendera innehållet i applikationen. 

Webblösning, icke-funktionella krav 
 

1. All applikationsspecifik data skall kunna läggas till i en konfigurationsfil skriven 

i xml. Konfigurationsfilen skall innehålla till exempel, applikationsnamn och 

data-sökväg. 

2. Allt applikationsspecifikt utseende skall hämtas från en konfigurationsfil skriven 

i Css, till exempel färgscheman. 

3. Applikationen skall vara fristående och kunna fungera helt utan server-side kod. 
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Pdflösning, krav 
 

1. Systemet skall kunna konvertera en hel Stramaapplikations innehåll till en pdf-

fil. 

2. Systemet skall på ett korrekt sätt presentera informationen den erhåller. Detta 

gäller allt ifrån bilder och tabeller till vanliga element såsom länkar och 

textavsnitt. Alla element ska renderas på ett sådant sätt att strukturen bibehålls. 

3. Lösningen skall kunna integreras med AppCMS. 

 

3.4 Hur vi bemöter kraven 

I detta stycket presenteras vad vi har gjort för att uppfylla kraven för arbetet. 

Webblösning, Funktionella krav 
 

1. För att bygga lösningen så dynamisk som möjligt för att den ska kunna hämta 

information till flertalet olika applikationer togs beslutet att skapa en 

konfigurationsfil. Denna fil ska innehålla en sökväg till data som ska hämtas. 

 

2. Eftersom lösningen kommer att användas för att rendera flera olika applikationer 

är det viktigt att lösningen kan hämta informationen tillhörande applikationen. 

Detta kravet löstes delvis genom att använda en konfigurationsfil för varje 

applikation. 

 

3. Eftersom de olika Stramaapplikationerna har olika antal alternativ i huvudmenyn 

samt sidomenyn var det viktigt att bygga applikationen dynamisk så att den 

skulle kunna rendera applikationerna oberoende av till exempel hur många 

huvudmeny-alternativ som fanns. 

 

Webblösning, Icke-Funktionella krav 
 

1. I och med att alla applikationer har saker gemensamt som de behöver (sökväg 

till data, namn, etc) tog vi beslutet att skapa en konfigurationsfil för varje 

applikation, detta för att göra det lättare att skapa nya applikationer och 

återanvända koden. Istället för att gå in och ändra på en rad olika ställen i koden 

kan man nu enkelt starta upp en ny applikation genom att enbart gå in och ändra 

i konfigurationsfilen. 

 

2. Eftersom olika applikationer ser olika ut i form av exempelvis  färgscheman 

valde vi att även lägga till en konfigurations-CSS. Detta för att göra arbetet med 

att ändra specifikt utseende på enskilda applikationer lättare och bibehålla en 

standard-CSS för alla applikationer. 

 

3. Eftersom att applikationen skulle vara fristående togs beslutet att implementera 

lösningen enbart i Css, Html och Javascript för att applikationen inte skulle vara 

låst mot någon server. 
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Pdflösning, krav 
 

1. Eftersom att Softwerk’s kunder visat intresse för en utskrivningsbar lösning var 

det viktigt att applikationen skulle kunna konvertera sitt innehållet till en fil av 

formatet pdf. Detta löste vi med hjälp av en Java Servlet på Softwerk’s server. 

 

2. En viktig del i koverteringen som sker via Html till pdf är att behålla strukturen. 

Det vill säga att pdf-filerna behåller sin struktur och visar de olika elementen 

(paragrafer, länkar, tabeller och bilder) på ett korrekt sätt. Vi valde därför att 

använda biblioteket iText som gjorde det möjligt för oss att formatera utseendet 

i pdf:en 

3. Eftersom lösningen ska kunna användas av alla plattformar är det viktigt att 

lösningen går att implementera på servern, detta tillåter iText då det är 

kompatibelt med Softwerk’s server. 

3.5 Sammanfattning av krav och funktionalitet 

I detta kapitel har vi visat användarfall (use cases) tagna från den webbaserade samt 

utskrivningsbara lösningen. Dessa lösningar har skapats efter kundens önskemål och ska 

komplettera de redan existerande plattformana som ingår i AppCMS. Vi visar hur 

funktionaliteten gällande navigering och konvertering av innehållet i applikationen till 

pdf format fungerar. Applikationens systemkrav finns även listade med tillhörande 

förklaring varför dessa är viktiga för systemet. 
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4 Arkitektur 

 

Då systemet skall fungera för alla existerande samt framtida Stramaapplikationer var 

systemet tvunget att vara generiskt för att kunna hantera de olika typerna av data som 

kan förekomma. Datan hämtas från AppCMS och renderas sedan ut på bästa sätt. 

Konfigurationen bör vara enkel för att smidigt kunna sätta upp sidan. Då de olika 

Stramaapplikationerna skiljer sig i utseende behövs dessutom ett smidigt sätt för att 

ändra designen. Detta har givit oss ett antal krav som arkitekturen måste uppfylla för att 

lösningen skall accepteras. 

 

4.1 Översikt av systemet 

Systemet består av två separata lösningar. En vars ansvar är att presentera applikationen 

i en web-browser samt vidarebefordra data till pdf-lösningen som konverterar och 

formaterar applikationens data till en utskrivningsbar version. 

 

4.2 Webblösning 

I nedanstående bild visar vi vår arkitektur på webblösningen och hur de olika vyerna 

och modellerna kommunicerar med varandra. 

 

 
 
Figur 4.1 Visar hur kommunikationen fungerar i den webbbaserade tjänsten.  

 

De olika versionerna som togs fram följer samma kommunikationsschema därav 

finns inte två olika scheman illustrerade. Kommunikationen i applikationerna följer 

pilarna, anrop som går emot pilarna är inte tillåtna. Designen som vi följt vid 

implementation heter MV* och skiljer sig från traditionell MVC i den bemärkelsen att 

kontrollern är integrerad i Vyn. 

När vi skulle bestämma hur arkitekturen skulle se ut valde vi att testa två olika 

lösningar. Den mest markanta skillnaden mellan lösningarna var att alternativ A 

använde sig av BackboneJS medan alternativ B inte gjorde det. Det som talade emot 

BackboneJS var att Softwerk inte använt BackboneJS tidigare samt att vi inte kunde 

använda ramverket fullt ut. Det som talade för var det framtida underhållet då koden blir 

mer överskådlig och lättare att sätta sig in i. Efter att ha konsulterat med aktiva personer 

inom branschen och utvärderat lösningarna tillsammans med dem valde vi alternativ A 

då fördelarna med BackboneJS vägde tyngre än nackdelarna. Genom att använda 
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BackboneJS hålls det globala namnutrymmet rent samtidigt som framtida underhåll av 

systemet blir enklare. 

För att förenkla konfigurationen valde vi även att inkludera separata 

konfigurationsfiler. Det finns två filer varav den första specificerar vilken data som skall 

hämtas till applikationen (xml) och den andra styr utseendet såsom färgschema på sidan 

(css), övrig mer strukturanpassad design sköts av en separat css fil som gäller för alla 

applikationerna. 

Exempel på hur konfigurationsfilen (xml) kan se ut: 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<data> 
   <name>Strama Skåne</name> 
   <src>http://appcms.softwerk.se/strama-skane/web/</src> 
</data> 

Utöver detta har vi valt att införa ett namnschema på bilder som används för att 

placera dessa rätt vilket innebär att det bara är att inkludera dessa i det tillhörande 

repositoriet för att dessa ska placeras ut korrekt på sidan. 

 

4.3 Utskrivningsbar lösning 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva för- och nackdelar för de alternativ vi valde 

mellan till arbetets pdf-lösning. 

 

iText 
Efter att att ha undersökt olika lösningar för att konvertera vår applikationsdata till pdf 

föll beslutet på iText. Anledningen till att beslutet föll på iText var att: 

 

 iText är kompatibelt med Softwerk’s server då det finns ett bibliotek för Java. 

 

 iText är gratis att använda så länge som man gör sin applikationskod tillgänglig 

(open source). Eftersom vår applikation är fristående från Softwerk’s övriga 

tjänster utgör detta ingen risk. 

 

 iText innehåller funktionalitet som uppfyller våra krav på hur Html omvandlas 

till pdf då det innehåller ett XMLWorker object som är utformat specifikt för 

bl.a. Html-kod. Det innehållet också stora möjligheter att påverka hur texten 

formateras. 

 

PdfCrowd 
Nackdelen med PdfCrowd som vi också har testat är att man får betala för varje pdf som 

man vill konvertera.  

 

JSPdf 

JSPdf visade sig inte vara lämplig för vårt projekt då den ej var applicerbar på Sofwerks 

server. 
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5 Design och implementation 

I detta kapitel kommer lösningen att presenteras med ett antal kommenterade 

kodexempel tagna från lösningen. 

 

5.1 Main 

Nedanstående kodexempel är taget ifrån Main ur vår webblösning.  

 
1. define(["external-library", “class”], 
2.    function (ExternalLibrary, Class) { 
3.    return { 
4.        start: function () { 
5.            //Do stuff here            
6.        } 
7.    } 
8. }); 

På rad 1 specificeras vilka externa bibliotek eller klasser som skall hämtas till denna 

klass med requireJS för att sedan på raden nedanför namnge dessa inom klassen. De är 

sedan redo att användas. I BackboneJS deklareras funktioner lite annorlunda mot hur 

det sköts i traditionell Javascript. På rad 4 ser vi ett exempel på hur detta kan se ut. 

Denna klass gör precis vad funktionsnamnet på rad 4 säger, den startar applikationen. 

Det som händer i “//Do stuff here” är att vi skapar instanser av de klasser och bibliotek 

som vi definierat på rad 1.  

 
5.2 Caller 

Detta kodexempel är hämtat från Caller och är den metod som utför Ajax-anropen. 

 
1. request: function (o) {   

2.            var that = this, 
3.                ret; 
4.  
5.            $.ajax({    
6.                type: "GET", 
7.                url: o.url, 
8.                dataType: o.format, 
9.                async: false, 
10.                success: function (xml) { 
11.                    if (o.type == that.CONFIG) { 
12.                        ret = that.readConfig({ that: that, xml: xml }); 
13.                    } 
14.                    else if (o.type == that.XML) { 
15.                        ret = that.readXml({ that: that, xml: xml }); 
16.                    } 
17.                    else if (o.type == that.PDF) { 
18.                        ret = xml; 
19.                    } 
20.  
21.                } 
22.            }); 
23.            return ret; 
24.        } 

Tre typer av data kommer in till denna metod på rad 1, varifrån datan ska hämtas 

(o.url), vilket format (o.format) samt vilken typ av data det rör sig om (o.type). Den tar 

sedan och vidarebefordrar datan som hämtas till metoder specialiserade för att hantera 

den. Om det exempelvis handlar om config.xml som ska läsas så anropas readConfig() 

på rad 12.  

Anledningen till att vi anropar funktionerna med that och inte this beror på att 

innanför Ajax-anropet har this ett annat scope. Istället för att peka på Backbone.Model 

pekar this på $.ajax varifrån vi inte kan nå de andra funktionerna i klassen. Var vi gör 
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för att kringgå detta är att peka that mot Backbone.Model på rad 2 för att på så sätt 

kunna anropa funktionera med that. 

 
1. readConfig: function (o) { 

2.    var ret = new o.that.model.Config(); 
3.        $(o.xml).find("data").each(function () { 
4.            ret.name = $(this).find("name")[0].textContent; 
5.            ret.src = $(this).find("src")[0].textContent; 
6.        }); 
7.    return ret; 
8. } 

Den rena xml-datan som kommer från ajax-anropet kommer in här ifall det rör sig 

om config.xml. På rad 2 deklarerar vi variabeln ret och sätter den till typen 

model.Config(). Sedan letar vi innanför “<data>” i xml-datan efter värdena “<name>” 

och “<src>” och sätter dessa värden till ret. Ret retuneras till request och används senare 

för att hämta hem datan specifik för applikationen då den innehåller dess destination.  

 

5.3 Model 

Modellen innehåller ett antal hjälpfunktioner som används för att organisera datan vi 

hämtar i Caller. 

 
1. return Backbone.Model.extend({ 
2.        File: function () { 
3.            this.updated = null; 
4.            this.tabs = []; 
5.        }, 
6.        Tab: function () { 
7.            this.id = 0; 
8.            this.tabName = null; 
9.            this.categories = []; 
10.        }, 
11.        Category: function () { 
12.            this.categoryName = null; 
13.            this.types = []; 
14.        }, 
15.        Type: function () { 
16.            this.typeName = null; 
17.            this.src = null; 
18.        }, 
19.        Config: function () { 
20.            this.title = null; 
21.            this.src = null; 
22.        } 
23.    }); 

Fyra av de fem funktionerna används för att få struktur på datan som vi hämtar från 

AppCMS. File innehåller meny-alternativen som presenteras i den övre menyn, dessa 

kallas Tab. Tab innehåller ett antal kategorier som vi valt att kalla just Category, dessa 

preseneras i sidomenyn. En Category kan innehålla ett eller flera underalternativ, dessa 

är av typen Type och det är här informationen om var datan som efterfrågas av 

användaren finns tillgängligt.  

Konfigurationsfilen har gjorts väldigt enkel av anledningen att det ska vara enkelt att 

sätta upp en ny Stramaapplikation. Den innehåller därför endast namnet på 

applikationen samt en sökväg till AppCMS där datan ska finnas tillgänglig. 
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5.4 MainView 

Följande kod visar hur MainView är uppbyggd. 

 
1. render: function () { 

2.            //Setting that to this so that we can call stuff from loop. 
3.            var that = this; 
4.  
5.            this.topView.render(); 
6.            this.sideView.render(); 
7.  
8.            $(window).on('hashchange', function (e) { 
9.                that.contentView.render(); 
10.            }); 
11.            this.contentView.render(); 
12.        } 

Genom att dela upp sidan i olika sektioner och sedan fördela ansvaret över dessa 

mellan ett antal vyer får MainView en kontrollerande roll (Ansvarar för, när, var och 

hur anropen sker). På raderna 5, 6, 9 och 11 sker anropen mot dessa. Anledningen till att 

det sker två anrop mot ContentView har att göra med att innehållet ska renderas vid två 

olika tillfällen, vid interaktion med sidomenyn samt vid en laddning av sidan.  

 
1. renderTitle: function (o) { 

2.    $("title").html(o); 
3.    $("#header").html("<h1>" + o + "</h1>"); 
4. } 

Headern samt titeln är det enda som renderas från MainView. Utöver detta hanterar 

denna klass endast anrop till de andra vy-klasserna. 

 

5.5 TopView 

I BackboneJS ser events annorlunda ut mot traditionell Javascript. 
1. events: { 
2.    "click .tab": "setTab", 
3.    "click .home": "renderHome" 
4. } 

 BackboneJS stödjer de vanliga eventen direkt och de skrivs som i exemplet ovan. De 

övriga går att skriva på traditionellt vis som i exemplet på MainView.  

 
1. render: function () { 

2.    that.$el.append("<ul id='topNav'><li><a class='home' name='Hem'>Hem</a></li></ul>"); 
3.    $.each(this.data.tabs, function () { 
4.        var html = Mustache.render("<li><a class='tab' name='{{src}}'>{{name}}</a></li>", { name:      

a. this.tabName, src: this.id }); 
5.        $("#topNav").append(html); 
6.    }); 
7.    $("[name=0]").addClass("active"); 
8. } 

Ovanstående kod renderar huvudmenyn i dess standardutförande. På rad två läggs 

hemalternativet till, sedan loopas alternativen ut med hjälp av jquery och mustache. 

Mustache.render tar två parametrar varav den första innehåller html-kod inklusive 

markeringar var indatan ska placeras. I ovanstående kodutdrag har vi ett namn som ska 

placeras innanför en a-tag. Detta markeras med följande “{{name}}” innanför a-taggen 

i html-koden, parameter nummer två som innehåller datan vi skickar in bör se ut som 

följande “{name: “vårt namn”}”. Detta ger oss “Mustache.render(‘<a>{{name}}</a>’, 

{name: ‘vårt namn’});”. Detta behöver sedan läggas till på sidan vilket görs på rad 5 i 

kodutdraget. 
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5.6 SideView 

Det finns två olika alternativ i sidomenyn, alternativ med och utan subkategorier. 

 
1. render: function (o) { 

2.    this.$el.empty(); 
3.        var html, that = this, id = 0; 
4.        if (o) { 
5.            this.tab = o; 
6.        } 
7.        that.$el.append("<ul id='sideNav'></ul>"); 
8.        $.each(this.data.tabs[this.tab].categories, function () { 
9.            if (this.types.length == 1) { 
10.               //Rendera alternativ utan subkategorier 
11.            } 
12.            else { 
13.                //Rendera alternativ med subkategorier 
14.            } 
15.        }); 
16.        $("#sideNav").find("[name=category]").addClass("iconClosed"); 
17.    } 

För att skilja på dessa kontrollerar vi hur många types de har. Types är subkategorier 

och ifall en category endast har en type renderas den med en länk som pekar på var dess 

information finns i AppCMS. Ifall filen har subkategorier får den ett attribut som skiljer 

den från alternativen utan subkategorier. På rad 16 sätts en klass på de alternativ som 

innehåller subkategorier som används för att indikera just detta för användaren. 

 
1. renderSubMenus: function (e) { 

2.    $("#sideNav").find("[name=category]").each(function () { 
3.        if ($(this).hasClass("iconOpen")) { 
4.            $(this).removeClass("iconOpen").addClass("iconClosed"); 
5.        } 
6.    }); 
7.    if (subcategories.exist) { 
8.        //Renderar subkategorier  
9.    } 
10.    else { 
11.        //Tar bort subkategorier 
12.    } 
13. } 

Vid interaktion med ett alternativ i sidomenyn innehållandes subkategorier anropas 

denna metod. Det första som sker är att klassen på det klickade elementet ändras för att 

indikera för användaren att kategorin expanderas och på så sätt presentera 

subkategorierna. Presentationen av kategorierna sker sedan på rad 8 efter att ha 

kontrollerat att dessa inte redan var renderade. Om så var fallet tas dessa bort på rad 12. 

Utöver de presenterade exemplen innehåller SideView två funktioner varav den ena 

sätter en aktiv klass på det aktiva valet och den andra tar bort just denna. 
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5.7 ContentView 

Nedanstående kod renderar informationen som efterfrågas av användaren. 

 
1. render: function () { 

2.     
3.    var hash = location.hash; 
4.    this.Url = hash.replace("#", ""); 
5.  
6.    if (this.Url != "") { 
7.        $("#content").load(this.Config.src + "content/" + this.Url, function () { 
8.            $('#content a').each(function () { 
9.                var element = $(this), 
10.                    link = element.attr('href');   
11.                element.attr('href', link.replace('html:', '#'));  
12.            }); 
13.        }); 
14.    } 
15.    else { 
16.        this.renderHome(); 
17.    } 
18. } 

På raderna 2 och 3 hämtas datans id från urln. Ifall urln inte var tom hämtas det 

efterfrågade innehållet från AppCMS. Raderna 8 till 12 pekar om länkar som blivit 

felaktiga på grund av att innehållet presenteras på en annan destination. Ifall inget 

innehåll efterfrågats eller användaren aktivt klickat på hemalternativet presenteras 

startsidan. 

 

5.8 iTextServlet  

iTextServlet är vår server-side kod som ansvarar för att tillhandahålla en Strama-version 

i utskrivningsbart format (pdf). Pdf-lösningen kan användas till alla applikationer som 

körs med weblösningen och är skriven i Java för att kunna användas på Softwerks 

server.  

 
1. public class iTextServlet extends HttpServlet { 
2.  
3.  protected void service(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) 
4.         throws ServletException, IOException { 
5.   request.setCharacterEncoding("UTF-8"); 
6.         try { 
7.             String text = request.getParameter("text"); 
8.             if (text == null || text.trim().length() == 0) { 
9.                  text = "No text found"; 
10.             } 
11.             Document document = new Document(); 
12.             ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream(); 
13.             PdfWriter pdfWriter = PdfWriter.getInstance(document, baos); 
14.             XMLWorkerHelper worker = XMLWorkerHelper.getInstance(); 
15.             document.open(); 
16.             worker.parseXHtml(pdfWriter, document, new StringReader(text)); 
17.             document.close(); 
18.             response.setContentType("application/pdf"); 
19.             response.setContentLength(baos.size()); 
20.             OutputStream os = response.getOutputStream(); 
21.             baos.writeTo(os); 
22.             os.flush(); 
23.             os.close(); 
24.         } 
25.         catch(DocumentException e) { 
26.             throw new IOException(e.getMessage()); 
27.         } 
28.     } 
29. } 
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Html skickas till iTextServlet från vår webblösning som en sträng. På rad 5 sätts 

charset till utf-8 för att kunna hantera svenska tecken som ÅÄÖåäö. Den inskickade 

html-strängen hämtas sedan på rad 8 och kontrolleras så att den inte är tom. På rad 12 

skapar vi ett nytt pdf-dokument som vi sedan skriver till på rad 17 med hjälp av 

XMLWorkerHelper objektet. Anledningen till att vi använder oss av 

XMLWorkerHelper är att den kan direktöversätta element i html till motsvararande i 

pdf. Vi använder sedan flush() för att se till att den buffrade datan blir utskriven till 

användaren på rad 23. 
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6 Fallstudier 

 

I detta kapitel presenteras exempel tagna från både befintliga och nya lösningar. Genom 

att visa samma text taget från olika plattformar kan vi se skillnader/likheter. 

 

6.1 Befintlig mobillösning (iOS, Android, WindowsPhone) 

 

Exemplet är taget från iOS. 
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6.2 Resultatet av PDFlösningen 
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6.3 Resultatet av Webblösningen 

 

 

 
 
6.4 Resultat av fallstudier 

Resultatet av fallstudierna visar att i samtliga fall behålls textens format som exporteras 

från AppCMS. Det som skiljer lösningarna åt är menyerna. I Webblösningen finns en 

huvudmeny längst upp på sidan och en undermeny till vänster, PDF-lösningen använder 

menyalternativen som huvudrubriker för det olika styckena. I de mobila lösningarna 

hittar man huvudmenyn i nederkant av skärmen som sedan tar användaren vidare till en 

dropdown meny med underalternativ. 
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7 Sammanfattning 

 

Problemet vi stod inför vid början av detta examensarbete var att Softwerk AB’s kunder 

hade uttryckt ett behov av att addera ytterligare två plattformar till de redan befintliga 

tre som AppCMS vid detta tillfället innefattade.  

Utöver iOS, Android och Windows Phone ville de inkludera en webbaserad samt en 

utskrivningsbar lösning i pdf-format till AppCMS då dessa för tillfället sköttes separat, 

detta för att enklare kunna hålla alla plattformer synkroniserade med varandra och 

minimera underhållsarbetet. Då AppCMS producerar xml filer med applikationernas 

innehållsstruktur kunde det uppstå problem med att använda samma exportformat till en 

webbaserad lösning då systemet redan var i drift. Lösningen skulle om möjligt anpassas 

så att den fungerade med det nuvarande exportformatet. Detta innebar att vi skulle 

undersöka det befintliga exportformatet och identifiera gemensamma nämnare samt 

applikationerna för att få en ide hur detta skulle genomföras.  

Vi implementerade vår webbaserade lösning med enbart Javascript, Html och Css. 

Anledningen till detta var att lösningen skulle bli så fristående som möjligt och inte vara 

beroende av en server. Lösningen använder det redan befintliga exportformatet som 

AppCMS tillhandahåller. Därav har inga ändringar på server-sidan behövt göras utöver 

att tillåta CORS requests, då vi annars inte kunde hämta eller skicka information för att 

det stred mot same origin policy. 

Den utskrivningsbara lösningen har kodats i Java och skapar med hjälp av iText 

pdf:er av inskickad Html. Det hela fungerar så att den webbaserade lösningen samlar 

ihop all information och vidarebefordrar denna till en Java Servlet som skapar en pdf av 

informationen. 

Eftersom våra lösningar skulle fungera på flertalet olika Stramaapplikationer var vi 

tvungna att undersöka de olika applikationerna för att identifiera gemensamma nämnare 

samt vad som skiljde dem åt. Efter att ha genomfört dessa undersökningar av de 

existerande Stramaapplikationerna kom vi fram till att det fanns ett behov av att skapa 

en konfigurationsfil för applikationen för att underlätta konfigurationen. Denna fil 

skulle innehålla data som var specifik för varje enskild applikation, till exempel 

sökvägen för datan samt namnet på applikationen.  

I och med skapandet av konfigurationsfilen behöver man nu endast gå in och ändra 

på ett ställe i koden om man vill lägga till en ny applikation. För att med enkelhet kunna 

justera sidans utseende bestämde vi oss för att utöver användning av en standard Css 

även lägga till en Css konfigurationsfil som gjorde det möjligt för användaren att med 

enkelhet gå in och ändra saker som färger etc, utan att påverka resterande Css. 
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8 Framtiden 

I detta stycket som tar vi upp saker som vi under arbetets gång har kommit fram till att 

vi tycker kan förbättras i AppCMS och vad som ska göras i framtida arbeten. 

 

1. Innehållet på Stramaapplikationerna i form av textsidor hämtas i dagsläget från 

ett separat repositorium från Softwerk’s AppCMS 

(http://appcms.softwerk.se/strama-skane/web/content/). I och med att alla strama 

applikationerna innehåller en hemskärm till 

exempel: http://appcms.softwerk.se/strama-skane/data/other/info.html föreslår vi 

att man även lägger till en hemskärm till varje applikation liknande innehållet 

som finns i web/content. 

 

2. Se till att även Turist applikationerna kan använda webblösningen. 

 

3. PDF lösningen som vi har skapat under arbetets gång täcker de kraven som vi 

fått av Softwerk AB, det bör dock tittas närmare på hur texten 

formateras/struktureras. 

http://appcms.softwerk.se/strama-skane/data/other/info.html
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Appendix A 

I Appendix A finns ett antal use cases till Strama applikationen, dessa används som 

hjälpmedel för testning av applikationen. 

AF1 Navigera till Strama Skåne. 
Förkrav 

1. AppCMS har exporterat data för Strama Skåne applikationen. 

2. Webblösningen för Strama Skåne finns tillgänglig. 

Huvudscenario 

1. Startar när en användare navigerar till Strama Skåne. 

2. Systemet renderar Strama Skåne sidan, hemskärmen visas på sidans text del och 

ett huvudmeny alternativ markeras för att indikera vilken sidomeny som är 

aktiv. 

AF2 Navigera till Öppenvård i Strama Skåne. 
Förkrav 

1. Användaren har navigerat till Strama Skåne.  (AF1) 

Huvudscenario 

1. Startar när användaren trycker på “Öppenvård” i huvudmenyn. 

2. Systemet renderar öppenvårds menyalternativ i sidomenyn och Öppenvårds 

länken i huvudmenyn blir markerad som aktiv. 

AF3 Visa innehåll på Strama Skåne. 
Förkrav 

1. Användaren har navigerat till Strama Skåne. (AF1) 

2. Användaren har navigerat till Öppenvård (AF2). 

Huvudscenario 

1. Startar när användaren trycker på “Slutenvård” i huvudmenyn. 

2. Systemet renderar slutenvårds menyalternativ i sidomenyn och slutenvård 

länken i huvudmenyn blir markerad som aktiv. 

3. Användaren trycker på valfri kategori i sidomeny fältet som har en pil som 

indikerar på undermenyer. 

4. Systemet renderar undermenyer till valt menyalternativ, pilen på valda länkens 

högersida pekar neråt för att indikera att underalternativ visas.  

5. Användaren trycker på valfritt underalternativ. 

6. Systemet renderar texten tillhörande det aktiva alternativet och vald länk 

markeras med grå bakgrund för att indikera att den är aktiv. 

AF4 Stäng en öppen flik i sidomenyn. 
Förkrav 

1. Användaren har öppnat en flik i sidomenyn (AF3). 

Huvudscenario 

1. Startar när användaren trycker på ett öppet menyalternativ i sidomenyn. 

2. Systemet tar bort de renderade underalternativen och pilen på sidan av länken 

pekar uppåt för att indikera att fliken är stängd. 

AF5 Skapa pdf.  
Förkrav 

1. Användaren har navigerat till Strama Skåne. 

Huvudscenario 

1. Startar när användaren klickar på alternativet “Strama till PDF” i huvudmenyn. 
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2. Systemet visar applikationens innehåll som pdf. 
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Appendix B 

 

Detta är ingen fullständig dokumentation av de metoder som använts i samband med 

detta projekt. Denna bilaga avser endast ge en snabb inblick i lösningen mer specifikt 

hur man konfigurerar den samt lite kortare information kring de olika biblioteken i ett 

vidareutvecklingssyfte. För att läsa mer kring lösningen och de olika biblioteken finns 

information i projektdokumentationen samt länkar till den officiella dokumentationen. 

 

Klasser 

Om ni kollar högst upp i källkoden på valfri vy eller modell klass kommer ni se hur de 

olika biblioteken laddas in med hjälp av require.js. Det som sker är att innanför [] väljer 

man de bibliotek man specificerat i config.js som man vill ladda in till funktionen hela 

klassen omsluts av. Det som sedan sker är man namnger dessa innanför () för att sedan 

få tillgång till dessa i klassen.  

 
define(['backbone'], function (Backbone) {kod}); 

'backbone' laddas in och namnges till 'Backbone' för att sedan kunna användas i 

funktionen där det står 'kod'. 

 

I backbone deklarerar man typ på klasserna i början likt följande. 
Backbone.View.extend({kod}); eller Backbone.Model.extend({kod}); 

 

Funktioner 

Funktioner i backbone.js ser annorlunda ut men i övrigt fungerar de precis som vanliga 

Javascript funktioner. 
Render: function () {kod} 

 

Initialize fungerar likt en konstruktor. Den körs endast när klassen blir instantierad, data 

man skickar in till klassen skall hanteras här. 
Initialize: function (o) {kod}) 

 

Events 

Likt funktioner skiljer sig även events mot traditionell javascript. I backbone samlar du 

alla events innanför events specen. Villkoret skrivs på vänster sida av kolonet och 

funktionen till höger. 

 
events: { 

 'click .button' : 'doSomething', 
 'click .button2' : 'doSomethingElse' 

} 

 

Konfiguration av sida  

Alla konfigurationsalternativ har placerats i config katalogen för att förenkla processen. 

 

För att ladda in en ny Strama sida behöver ni endast ändra <src> som finns i config.xml 

samt <name> för att få rätt titel. 

 

För att ändra utseende behöver ni endast gå till site.css, här ligger sidans färgschema. 

Bilder och ikoner som används på sidan finns i egna kataloger. 

 

Startsidan som presenteras finns även den här i config-mappen vid namn 

homepage.html



  
 

 

 

 


