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i 
 

Sammanfattning 

Studien bygger utifrån problematik i ett tidigare system där önskemål har lagts 

fram om att förbättra systemet till ett nytt. Det nya systemet har utvecklats till 

ett dynamiskt webbaserat system och implementerats med det nya 

utvecklingsverktyget Microsoft WebMatrix. Microsoft påstår att utveckla 

webbsidor med WebMatrix har aldrig varit enklare, ett påstående som anses 

vagt.  

Syftet med studien är att analysera verktyget och dess nya tekniker, därefter 

resultera om citatet enligt Microsoft är delvis sant eller inte, om WebMatrix samt 

den nya tekniken upplevs enkel att använda. Studien beskriver även den 

bakomliggande problematiken samt vilka tekniker som har implementerats i 

det nya systemet med hjälp av WebMatrix. Syftet med det tidigare samt det nya 

systemet är tjänsteplanering av personal inom organisation Högskolan Väst i 

Trollhättan. Målet är att förenkla och förbättra tjänsteplaneringen. 

Studien och implementationen av systemet har resulterat i att WebMatrix 

upplevs som enkelt och har ett innehåll av användbara tekniker som bidrar till 

en effektiv utveckling. Det nya systemet som har skapats har resulterat i att 

vara en positiv lösning där möjligheten att tjänsteplanera har blivit förenklat. 

Systemet innehåller endast funktionalitet som är relevant, har bättre överblick 

samt en struktur som gör det enklare att administrera. Till skillnad från det 

tidigare systemet lagras data i en databas, detta har bidragit till ett mycket 

positivt intryck av systemets användare med tanke på gemensam tillgänglighet. 
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Summary 

This study is based on problematic in an earlier system in which requests have 

been made to improve the system to a new one. The new system has become to 

a dynamic web-based system and implemented with the new development tool 

Microsoft WebMatrix. Microsoft says that developing websites with WebMatrix 

has never been easier, a statement which is considered as vague. 

The purpose of the study is to analyze this tool and its new technologies, then 

result if the statement according to Microsoft is partially true or not, if 

WebMatrix and its new technologies perceived simple to use. The study also 

describes the underlying problem and which techniques that have been 

implemented in the new system using WebMatrix. The purpose of the 

previously and the new system is service planning of the staff within the 

organization University West in Trollhättan. The goal is to simplify and 

improve the service planning. 

The study and implementation of the system has resulted in that WebMatrix 

perceived as simple and has a content of useful techniques that contribute to an 

effective development. The new system which has been created has resulted in 

being a positive solution which is simplifying service planning. The system 

contains  only functionality that is relevant, have a better overview and a 

structure that makes it easier to administer. Unlike the previous system data is 

stored in a database, which has contributed to a very positive impression of the 

system's users, given the common availability. 
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Nomenklatur 

 ASP (Active Server Pages [16])  
 

 CMS (Content Management Systems [15])  
 

 DLL (Dynamic-Link Library [7]) 
 

 HTML (Hyper Text Markup Language [15]) 
 

 MVC (Model View Controller [4]) 
 

 POST [2]: 
     Metod som oftast används för att sända data från ett webbformulär. 
 

 Unicode [18]: 
     Är en standard som ger ett unikt nummer för varje tecken oavsett plattform, 

program och programmeringsspråk. 
 

 USB (Universal Serial Bus [19])  
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1 Inledning 

Högskolan Väst i Trollhättan är en organisation som är uppdelad i fyra 

institutioner med flera avdelningar på varje institution. Högskolan har ca 600 

anställda som fördelas på de fyra institutionerna. Varje läsår håller personalen 

flera hundra kurser i många olika ämnen samt bedriver forskning, uppdrag och 

andra aktiviteter. För att kunna styra och kontrollera personalens arbetstid 

används flera olika tjänsteplaneringssystem på de fyra institutionerna. En av de 

fyra institutionerna, Ingenjörsvetenskap (IV), anser att högskolan är i behov av 

ett nytt mer effektivt tjänsteplaneringssystem då det nuvarande är tungrott.  

Det befintliga tjänsteplaneringssystemet används för att planera samt fördela 

arbetstimmar för personalen där timmar avsätts för kurser, forskning, 

administration och olika varianter av ledighet. Det nuvarande systemet är 

Excel-baserat (Microsoft Office Excel) och väldigt tungarbetat. Varje 

avdelningsledare vid IV arbetar med var sitt individuellt dokument. Detta 

kräver avstämning, informationsöverföring mellan avdelningsledare samt 

mycket tid. Risk för att fel uppstår är stor och detta har en negativ inverkan på 

medarbetarna. Det finns också risk för att olika beräkningsgrund används för 

liknande arbete på de olika avdelningarna vilket kan ge orättvis timfördelning 

mellan anställda. 

Syftet med ett nytt system är att förenkla och förbättra tjänsteplaneringen. 

Några av de mest väsentliga kraven är att befintlig funktionalitet som används 

från det tidigare systemet skall implementeras i det nya men på ett bättre sätt. 

Data skall samlas på en gemensam plats där information om all personal för IV 

skall vara tillgänglig för alla avdelningsledare. Inmatning av data och justering 

av timmar skall vara tillgänglig för avdelningsledarna. Vidare är det också 

högst önskvärt att det finns möjlighet att använda systemet utanför högskolans 

IT-system. Systemet kommer att implementeras utefter kundens önskemål som 

prioriteras. De högst prioriterade funktionerna kommer att implementeras 

först, vilket gör det möjligt att använda systemet i begränsad form.  

Efter en djupare analys av problemetiken, samt kundens önskemål, har vi 

därför rekommenderat att utveckla ett webbaserat system. Förslaget har tycks 

vara lämpligt av både utvecklare och kund och en överenskommelse på att 

utveckla en webbsida har accepterats.  

Om vi nu ska utveckla ett nytt webbaserat system varför inte göra det med ett 

utvecklingsverktyg som är modernt och effektivt. Att utveckla systemet med ny 

lämplig teknik med förhoppning om att verktyget är enkelt att ta till sig och 

kommer underlätta utvecklingen. 
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Företaget Microsoft [9] har nyligen släppt ett nytt verktyg för webbutveckling 

som kallas för WebMatrix [12]. Verktyget använder sig av .NET Framework med 

ny teknik, så kallat Razor-syntax, för att enklare utveckla dynamiska webbsidor 

[1, 4, 15]. 

Ett beslut har fastslagits tillsammans med kunden  om att systemet kommer att 

implementeras med programmeringsspråket C# i utvecklingsverktyget 

WebMatrix. En forskningsstudie och analys om WebMatrix kommer att 

presenteras i detta dokument. Detta kommer att bidra till vetskap och kunskap 

om hur verktyget fungerar och vilka nya praktiska funktioner som kan 

användas under utvecklingen.  

Developing websites has never been easier (Utveckling av webbsidor har aldrig varit 

enklare) är ett av uttrycken om WebMatrix enligt Microsoft [12]. Med detta 

uttryck som grund kommer syftet i denna studie läggas på om WebMatrix 

upplevs som enkelt? Vad som gör WebMatrix till ett lämpligt 

utvecklingsverktyg för webbutveckling? För vem är det lämpligt? Hur 

utvecklas ett system i WebMatrix? Vilka komponenter och funktioner används? 

Vad är Razor, vad gör detta speciellt och hur kan det leda till bättre utveckling? 

Sammanfattningsvis kommer arbetet omfatta en problemställning där målet är 

om Högskolan Västs problematik kan lösas med ett tjänsteplaneringssystem 

utvecklat med hjälp av ett dynamiskt webbaserat system; WebMatrix. 

Högskolan kommer vara ansvarig för att det finns en server (Windows Server 

2008 R2) där systemet kan publiceras och användas på. Möjligheten att 

implementera systemet med hjälp av datorer med programvarorna WebMatrix 

och Visual Studio 2010 [11] är också högskolans ansvar. Anledningen till varför 

Visual Studio (ett mer heltäckande utvecklingsverktyg [16]) också skall finnas 

tillgängligt på datorerna beror på bristande vetskap om endast WebMatrix 

räcker för att enbart användas som utvecklingsverktyg. 
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2 Metod 

Utvecklingen och implementationen av systemet kommer att genomföras med 

en agil metod. Det innebär ett arbete som är iterativt och även inkrementellt 

beroende på vilken typ av projekt som ska genomföras [17].  

Den valda metoden kommer att använda sig av iterativ och inkrementell 

arbetsprocess, alltså ett arbete som bygger på analysering och upprepningar av 

delprocesser samt presentationer av prototyper för kund tills lämplig lösning 

har framställts. Med en agil metod är det därför viktigt utveckla system med 

nära och upprepande kundkontakt. [17] Under utvecklingen av systemet har 

minst ett möte med kund planerats varje vecka. Att kontakta kunden med 

lämpligt kommunikationssystem utanför planerad tid kommer också vara 

möjligt. 

Varför vi utvecklare har valt en agil metod beror framförallt på den avsatta 

tiden för att utveckla systemet. Projektets mål är att kundens önskemål ska 

implementeras på nio veckor, dock kommer några av dessa veckor avsättas för 

rapportskrivning.  En agil metod har den fördelen att system som detta kan 

implementeras fort men ändå uppnå hög kvalité tack vare upprepning 

(iteration) och nära kundkontakt [17]. 

Kunden är en mycket väsentlig faktor under utvecklingen. Enligt kunden vi 

utvecklare stor frihet i hur systemet kommer att utvecklas och även tillämpa en 

lämplig design. Dock vilka funktioner som kommer att implementeras styrs i 

hög grad utifrån de krav och önskemål som kunden lägger fram samt 

funktionalitet i det gamla systemet. 

Systemet kommer att valideras genom att kunden och användare får testa 

systemet och göra en bedömning om hur nöjda de är samt om systemet 

uppfyller de krav önskemål som kunden har lagt fram. Denna validering 

kommer vara ett viktigt resultat om systemet kommer anses ett lyckat projekt 

eller inte. Förväntat resultat är att systemet kommer att underlätta 

tjänsteplaneringen samt vara en lösning till högskolans integrationsproblem. 

Valideringen av WebMatrix kommer att genomföras med praktiskt användande 

av verktyget med bedömning av oss utvecklare om användarupplevelsen och 

praktisk funktionalitet. Bedömningen kommer utföras med ett frågeformulär 

som sedan kommer att sammanställas till ett gemensamt resultat. Jämförelse 

mellan den nya tekniken och en äldre liknande teknik kommer också 

genomföras för att försöka styrka om den nya tekniken (.NET Framework med 

Razor-syntax) i WebMatrix bidrar till enklare utveckling. Jämförelsen och 

formuläret ska representera ett resultat av ren mätdata.  

Valet av valideringsmetod bygger på det komplex över att resultera till om 

något är enkelt eller enklare. Uttrycket enligt Microsoft (se ovan) tycks vara 
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riskabelt och vagt. Valet av metod anses därför lämpligt och mätbart rent 

hypotetiskt. 

Resultatet om WebMatrix kommer dock inte enbart vara ren mätdata. Snarare 

kommer resultatet till största delen vara analys och användarupplevelse utifrån 

teori, praktiska tester och implementation med WebMatrix under forskningens 

gång. Förväntat resultat är att det upplevs enkelt att utveckla ett webbaserat 

system i WebMatrix och att den nya tekniken (.NET Framework med Razor-

syntax) bidrar till en stor del av upplevelsen. 
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3 WebMatrix 
Under det tidiga 1990-talet utvecklades webbsidor med hjälp av ASP (känt som 
Classic ASP). Ett ramverk utvecklat av Microsoft som gjorde det enkelt för både 
programmera och icke programmerare att skapa webbsidor för Windows-
baserade plattformer. I början av år 2002 släpptes ASP.NET och Visual Studio 
.NET. [1, 4] 
 
Att utveckla webbsidor var inte längre lika enkelt  eftersom ASP.NET hade 
blivit väldigt kraftfullt och mer komplext jämfört med innan. Ramverket hade 
tillgång till betydligt fler funktioner som inte alltid var självklara att förstå utan 
kunskap. Detta innebar att det nya ramverket hade en högre inlärningskurva 
och att utvecklare behövde erfarenhet inom programmering. Visual Studio .NET 
som hade fått ett brett utbud av funktionalitet och grafiska verktyg hade också 
blivit ett allt mer komplext utvecklingsverktyg jämfört med en enklare 
textredigerare. [1] 
 
Under många år har programmerare och icke programmerare därför inte haft 
samma möjlighet att utveckla webbsidor. En anledning har varit ett beroende 
av kostsamma programvaror men även att icke programmerare har haft brist 
på kunskap. Att Microsoft inte längre har varit ett bra alternativ för att börja 
med webbutveckling har därför varit ett bekymmer. Idag finns det däremot en 
lösning, ett verktyg där båda typerna av programmerare kan börja utveckla 
webbsidor med samma kraftfulla ramverk [1, 4]. Verktyget heter WebMatrix 
som är inriktat just för webbutveckling. Ett Fritt verktyg från Microsoft som ger 
möjlighet till att utveckla och publicera dynamiska webbsidor med datalagring 
på Internet [1, 4, 15, 12].  
 
Vad är då en dynamisk webbsida? I princip det finns två typer av webbsidor, 
antingen statiska eller dynamiska. Statiska webbsidor är filer programmerade 
på ett sådant sätt att källkoden är den samma som presenteras hos en klient, 
exempel är en simpel HTML-fil [15, 14]. Dynamiska webbsidor är filer som 
generar kod med hjälp av ett visst programmeringsspråk. Med WebMatrix är 
det möjligt att generera HTML med bl.a. (bland annat) C#. Innebörden av 
dynamiska webbsidor är alltså att den källkod som har programmerats inte är 
den samma som presenteras hos en klient. Stora fördelen är att källkoden hos 
klienten kan variera beroende på eventuella val som en klient gör i en 
webbsida. [15, 14] 
 

WebMatrix är byggt för att göra webbutveckling enkelt. Det är en programvara 

som är mindre krävande och kan installeras på några minuter. Kravet för att 

kunna köra verktyget är endast att det installeras på ett av de stödjande 

operativsystemen som framgår i programvarans systemkrav. WebMatrix är 

lämpligt för dem som antingen vill utveckla eller underhålla webbsidor men 

även för dem som vill använda och publicera färdiga lösningar eller CMS-

verktyg (exempelvis WordPress och Joomla). Den första versionen av WebMatrix 
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släpptes i januari 2011. Idag finns det möjlighet att ladda ner WebMatrix 2 Beta 

[13]. [1, 4, 15, 12, 6] 

3.1 Komponenter 

Den plattform WebMatrix är anpassat för att användas på är Windows. En 
djupare inblick av på vilka komponenter som används visar att de fyra 
huvudkomponenter är ASP.NET 4.0  Web Pages, IIS Express 7.5, SQL Server 
Compact 4.0 och WebMatrix Intergrated Development Enviroment (IDE) [1, 4, 15].  
Figur 1 ger en överblick på dessa komponenter som ingår i paketet. 
 

 
Figur 1. WebMatrix, baskomponeter [4]. 

 
WebMatrix erbjuder även möjligheten att alternativt komplettera tekniker och 
komponenter för att exempelvis utveckla webbsidor med PHP som är ett 
uppskattat och användbart programmeringsspråk för webbutveckling. På så 
sätt kan utvecklingen anpassas efter eget behov [15]. En sammanfattning på alla 
de komponenter och verktyg som kan användas och erbjuds är [15]: 
 
Ramverk för programmering 

 ASP.NET Web Pages, ASP.NET och PHP 
 
Databaser 

 SQL Server Compact, SQL Server och MySQL  
 
Webbservrar 

 IIS (Internet Information Services) och IIS Express 
 
Figur 2 ger en överblick över dessa komponenter samt hur de kan användas 
tillsammans. 
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Figur 2. WebMatrix, alternativa komponenter (webbstack) för webbsida [15]. 

3.1.1 ASP.Net 4.0 

ASP.Net är en uppsättning av funktioner och tekniker byggt på ramverket 

Microsoft .Net Framework som är en stor samling av kodbibliotek med färdiga 

lösningar på vanliga programmeringsproblem [a, j].  Ramverket använder sig 

av flera programmeringsspråk, två bland dessa är de populära 

objektorienterande språken C# (C-Sharp) och VB (Visual Basic) [1, 4, 15, 8]. 

WebMatrix använder dock bara dessa två [1].  

Tidigare nämnt använder WebMatrix sig av ASP.Net Web Pages som är byggt på 

ASP.Net. Figur 3 ger en överblick och uppfattning på vilka ramverk som bygger 

vad och hur de knyts samman. Vad innebär detta? Vilken fördel bidrar detta till 

WebMatrix? Fördelen är att genom denna arkitektur har ASP.NET full möjlighet 

att använda sig av alla .NET bibliotek. [1, 4, 15, 5] 

 

 
Figur 3. ASP.NET, ramverk  byggt på .NET Framework [4]. 
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3.1.2 IIS 7.5 Express 

IIS Express är en lättare variant av Microsoft Internet Information Services (IIS) och 

används framförallt för att göra det lättare för utvecklare att köra och testa 

webbsidor men erbjuder fortfarande samma funktionalitet. En full version av 

IIS är en service som körs på en maskin och gör det möjligt att köra ASP.NET-  

och PHP-sidor och kräver administrativa rättigheter.  

IIS Express däremot körs inte som en service vilket innebär att det är en 

självständig applikation som lättare kan startas och köras. Det är anpassat för 

att köras lokalt på utvecklarens maskin och kräver inga administrativa 

rättigheter. Applikationen startas automatiskt när en webbsida körs via 

WebMatrix. [1, 4, 15] 

3.1.3 SQL Server Compact 4.0 

SQL Server Compact 4.0 används som standard i WebMatrix för databaser. En 

databas av denna typ är filbaserad (SDF-fil) och kräver ingen separat service för 

att kunna köras och kan lagra data upp till 4 GB (Giga Byte). Den körs med 

samma processer som krävs för att köra en applikation och stängs i samband 

med att applikationen stängs av.  

Databasen är alltså självständig, detta ger den stora fördelen till att databasen 

kan lätt flyttas eller publiceras som en enskild fil utan att vara beroende av 

någon specifik service eller konfiguration. [1, 4, 15] 

3.1.4 WebMatrix Intergrated Development Enviroment (IDE) 

WebMatrix IDE erbjuder funktioner och gränssnitt för de nämnda och även 

andra komponenter. Det innebär att du får möjligheten till att utveckla 

webbsidor, administrera IIS Express, SQL Server Compact, publicering av 

webbsidor o.s.v. (och så vidare). [4] 
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3.2 Filtyper 

WebMatrix erbjuder ett stöd av 25 olika filtyper som kan användas för att 

utveckla lämplig webbsida [1, 4, 14]. Av dess 25 finns det sju stycken filtyper 

som anses vara de mest vanligt använda filtyperna i samband med utveckling 

[1, 4, 15, 14]: 

 HTML (Hyper Text Markup Language [15]) 
En statisk textbaserad fil. En webbsida av denna typ byggs och beskrivs med 
taggar. [1, 4, 15] 
 

 
       Figur 4. HTML, exempelkod samt exekvering i Microsoft Internet Explorer. 

 
 

 CSHTML (C-SharpHyper Text Markup Language [1, 4, 15]) 

Detta är en ny filtyp (ASP.NET Web Page [14]) som används i WebMatrix. 
Används för att kunna implementera C# med hjälp av de nya Razor-
syntaxen i en HTML-sida. [1, 4, 15] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Figur 5. CSHTML, exempelkod samt exekvering i Microsoft Internet Explorer. 

 
 
 

 CSS (Cascading Style Sheets [15]) 

Används för att definiera utseende, stil och from för en HTML-sida. CSS kan 
implementeras direkt i en HTML-tagg och kommer endast specificera ett 
utseende för denna tagg. Alternativ hänvisas en HTML-sida till en CSS-fil 
som kan tilldela ett utseende antingen till en eller flera taggar beroende på 
vald struktur. [1, 4, 15] 
 

 
 

 
 
 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="sv"> 
   <head> 
      <meta charset="utf-8" /> 
      <title>Min sida</title> 
   </head> 
   <body> 
      <p>Välkommen!</p> 
      <p>@DateTime.Now</p> 
   </body> 
</html> 

<!DOCTYPE html> 
<html lang="sv"> 
   <head> 
      <meta charset="utf-8" /> 
      <title>Min sida</title> 
   </head> 
   <body> 
      <p>Välkommen!</p> 
   </body> 
</html> 
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 Jscript 
Denna fil (.js-fil [14]) använder JavaScript som är det programmeringsspråk 
som oftast används i en HTML-sida för att skapa en större och mer 
dynamisk användarupplevelse. [1, 4, 15] 
 

 ASPX (C#) (Active Server Pages eXtended C-Sharp [15]) 

Påminner om CSHMTL och bakåtkompatibel med tidigare versioner av ASP 
och ASP.NET [15]. 
 

 TXT 
En tom textfil [4, 15, 14]. 
 

 XML (eXtended Markup Language [15]) 
Byggs och beskrivs med taggar på samma sätt som en HTML-fil. Skillnaden 
är att en XML-fil inte är begränsad av fördefinierade inbyggda taggar som 
en HTML-sida är. Taggar kan skapas med valfri data efter eget behov. [15] 

 
Utöver dessa sju filtyper finns det som sagt flera användbara filtyper, 
exempelvis VBHTML som är samma som CSHTML fast använder 
programmeringsspråket Visual Basic (VB) istället för C#, PHP, ASP (VB), Classic 
ASP, SQL Script, Class (C#) och Class (VB). [14] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Microsoft WebMatrix - Enkelheten i dynamiska webbaserade system 
 

 11 
 

3.3 Applikationens överblick (WebMatrix IDE) 

Detta avsnitt ger en överblick på några av applikationens olika vyer med 

förklaring på dess olika användningsområden och möjligheter.  

3.3.1 ”Quick Start” 

När WebMatrix (WebMatrix 2 Beta) startas visas vyn Quick Start med de 

alternativa menyvalen Open Site, Templates och App Gallery. Denna vy ger en 

användare möjlighet att välja en lämplig grund för att börja utveckla en 

webbsida med eller alternativt öppna ett befintligt projekt. 

 

 
Figur 6. Quick Start – Microsoft WebMatrix [14]. 

 
 

Open Site gör det möjligt att öppna en befintlig webbsida eller projekt på tre 

olika sätt. Första alternativet är My Site där en användare kan öppna tidigare 

sparat projekt [15], det vill säga de projekt som har sparats och placerats i den 

standardmapp som är fördefinierad i WebMatrix.  

Andra alternativet är Open Folder där en användare kan öppna ett projekt från 

valfri plats [15], exempelvis om ett projekt är placerat på ett USB-minne. Sista 

alternativet är Open Remote Site som ger möjligheten att öppna ett projekt på en 

server med hjälp av en fjärranslutning. Fördelen är att en användare antingen 

kan redigera filer direkt på servern eller ladda ner hela projektet för att redigera 

lokalt [13]. 

 



Microsoft WebMatrix - Enkelheten i dynamiska webbaserade system 
 

 12 
 

Menyvalet Template erbjuder inbyggda exempel på webbsidor där syftet är att 

de kan användas som en startpunkt eller mall för att utveckla en webbsida [1, 4, 

15, 14, 10]. Som standard finns det sex olika exempel som kan namnsättas med 

valfritt namn i samband med skapande [14]: 

 Emtpy Site 
Ett tomt projekt, utveckling helt från grunden [1, 4, 15, 14, 10]. 
 

 Starter Site 
Erbjuder ett professionellt gränssnitt med ett inloggningssystem [1, 4, 14, 
10]. 
 

 Bakery 
Exempel på ett bageri med inbyggd databas och hantering av 
onlinebeställning av varor. Största syftet med exemplet är att lära sig och se 
färdiga lösningar med databaskopplingar samt databashantering. [1, 14, 10] 
 

 Photo Gallery 
Exempel på ett bildgalleri med databaskoppling och inloggning med 
säkerhetslösningar. Största syftet med exemplet demonstrera inbyggda 
funktioner i WebMatrix för bildhantering, exempel som upp- och 
nerladdning. [1, 14, 10] 
 

 Calendar 
Ett kalendersystem som anses vara det mest avancerade exemplet [1]. 
Innehåller alternativ lösning där inloggade användare kan skapa sina egna 
kalendrar med händelser som sedan kan delas med andra användare. 
Innehåller även funktionalitet för att ladda ner händelsedetaljer och 
användarteman. [1, 14, 10] 
 

 Personal Site 
Är anpassad för att vara en personlig sida. Alternativ lösning och mall för 
att skriva information om sig själv. Omfattar även lösningar för skapandet 
av en blogg, bildbibliotek samt en koppling med Twitter. [14] 

 

Det tredje sista menyvalen AppGallery ger dig möjlighet att ladda ner flera fria 
färdiga lösningar exempelvis CMS-verktyg, bloggar, forum och gallerier [4, 15, 
14]. Oavsett om ett tidigare påbörjat eller nytt projekt öppnas härleds en 
användare därefter till utvecklingsmiljön som kan använda de fyra olika vyerna 
Site, Files, Databases och Reports. [1, 4, 15, 14, 10] 
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3.3.2 ”Site” 

Site är den första vyn som presenteras när att projekt öppnas. Första intrycket 

av utvecklingsmiljön är att gränssnittet är uppdelat i tre paneler. Den översta 

panelen omfattar de olika menyvalen som kan göras. Panelen är dynamiskt på 

det sättet att olika menyval visas beroende på olika val i verktyget, exempelvis 

när en användare byter vy. Annat exempel är att det visas en anpassad panel 

istället för undermenyer. [4, 15, 14] 

Panelen placerad till vänster används för navigering. Är uppdelad i två 

sektioner som gör det möjligt att byta mellan de fyra olika vyerna (Site, Files, 

Databases och Reports) och även lista anpassad data tillhörande en vald vy. Den 

tredje panelen som använder resterande totalyta används för 

informationspresentation och utveckling. [4, 15, 14] 

Site används för att tilldela uppgifter och inställningar för en webbsida, 

exempelvis hantering av serverinställningar och överblick på HTTP-

förfrågningar [4]. 

 

 
Figur 7. Site – Microsoft WebMatrix [14]. 
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3.3.3 “Files” 

Files anses vara den vy där en användare spenderar mest tid i vid användning 

av WebMatrix [4]. Files används för att hantera alla filer som inkluderar i en 

webbsida exempelvis HTML, CSHTML, Class (C#) och CSS. Filer kan placeras 

antingen i rotmappen eller i andra mappar beroende på vilka filer som 

används. Det är viktigt att filerna placeras korrekt enligt den mappstruktur som 

WebMatrix är anpassat för. WebMatrix använder specialmappar med unik 

namnsättning som är viktiga att känna till som utvecklare: [4, 15, 14] 

 

 
Figur 8. Files – Microsoft WebMatrix [14]. 
 
 

 Account 
I denna mapp placeras filer för kontohantering när funktioner för 
medlemskap och autentisering används. Bland de inbyggda förslagen 
exempelvis Starter Site och Calendar är alla filer i denna mapp en typ av 
CSHTML. Anledning till detta är att lösningarna är i behov av att 
databaskoppling och påverkar generering av HTML. [1, 14] 
 

 App_Code 
Är den mapp där en användare placerar sina klassfiler, antingen Class (C#)- 
eller Class (VB)-filer med kodinnehåll av rätt stöd. [1, 14] 
 
 



Microsoft WebMatrix - Enkelheten i dynamiska webbaserade system 
 

 15 
 

 App_Data 
När en webbsida har publicerats är denna mapp skyddad och låter därför 
inte bli utforskad av användare. Används först och främst för placering av 
databasfiler. Möjligheten att placera andra typer av filer är också tillåtet 
exempelvis XML-filer. [1] 
 

 Bin 
Bin är mappen där binära filer och DLL-filer placeras [1, 14]. Dll är filer i 
from av moduler som innehåller funktioner och data som kan användas av 
andra moduler, antingen applikationer eller andra DLL:er [7]. Praktiskt 
användbart för att exempelvis skapa ett bibliotek av flera klasser i en 
gemensam fil. 
 

 Content 
I regel är det tänkt att placera bilder och andra typer av mediafiler i mappen 
tillsammans med eventuella CSS-filer [1].  
 

 Scripts 
Placering av Jscript-filer [1]. 
 

 Shared 
Sista mappen Shared är till för att placera så kallat Layout Pages och 
återanvändbara block av webbsidans innehåll. Layout Page används som ett 
ramverk för andra sidor som refererar till den. De sidor som refererar till en 
Layout Page kallas för Content Pages. En sida av denna typ är ingen 
fullständig webbsida, är som nämnt innan ett återanvändbart block av kod. 
Principen är att utveckla en Content Page som refererar till en Layout Page 
vilket resulterar till att innehållet i en Content Page presenteras i aktuell 
Layout Page. [1, 14] 

 

På vissa mappar kan namnet ersättas med ett annat namn men vissa inte för att 

en webbsida ska fungera fullt ut. Rekommenderat är att använda namn enligt 

ovan. Vad är då fördelen med denna mappstruktur? Första fördelen om en 

utvecklare alltid väljer att använda samma namn är att det blir det lättare att 

hitta och komma ihåg strukturen över flera olika projekt. Andra stora fördelen 

är att mappstrukturen följer strukturen enligt ASP.NET MVC, vilket innebär att 

det blir betydligt lättare att tillämpa och använda sig av MVC. [1] 
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3.3.4 “Databases” 

Vyn Databases är gränssnittet som gör det möjligt att skapa, redigera, uppdatera 

och ta bort databaser som används för en webbsida. Tidigare nämnt används 

databaser av typen SQL Server Compact (SDF-fil) som standard. Fördelen med 

denna vy är att det inte behövs ett separat verktyg för inställningar och 

databashantering av en databas, det kan göras direkt i denna vy. Funktionalitet 

för att skapa och köra frågor till en databas är också möjligt. [14, 15] 

 

 
Figur 9. Databases – Microsoft WebMatrix [14]. 
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3.3.5 “Reports” 

Reports är den sista vyn som innehåller funktionalitet för att skapa en rapport 

på en utvecklad webbsida. Rapporten ger en presentation på felaktigheter och 

rekommendationer till förbättring samt instruktioner på hur det kan åtgärdas. 

En rapport i WebMatrix 2 Beta kan genera en överblick på SEO (Search Engine 

Optimization [15]) och prestanda (Performance).  [15] 

SEO är viktigt för den som vill att en webbsida ska vissas bland de första 

sökträffarna hos en sökmotor. Få felaktigheter i SEO innebär att en webbsida 

har större möjlighet att prioriteras och visas som en första sökträff. Flera 

felaktigheter innebär att en sökmotor väljer att prioritera den aktuella 

webbsidan lägre och placeras därför längre ner i listan bland sökträffarna [15]. 

Performance ger en överblick på exekveringstider [14]. 

 

 
Figur 10. Reports – Microsoft WebMatrix [14]. 
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3.4 Programmering och verktyg 

Detta avsnitt fokuserar på programmering i WebMatrix där teori och exempel 

tillämpas i C#. 

3.4.1 Variabler och datatyper 

C# använder sig av många olika variabler och datatyper. Tabellen nedan ger en 
förklaring på de mest vanliga använda datatyperna. [1] 
 
Tabell 1. Vanligt använda datatyper i C# [1]. 

Datatyper Förklaring Exempel 

string Lagrar text som en serie av 

Unicode-tecken. Standardvärdet är 

null (ingenting). 

string EnText = ”Jim”; 

int Lagrar heltalsnummer mellan          

-2’147’483’648 och 2’147’483’647. 

Standardvärdet är 0. 

int EttHeltal = 7; 

bool Lagrar booleska värden, sant eller 

falskt. Standardvärdet är falskt 

(false). 

bool SantEllerFalskt = true; 

DateTime Lagrar datum och tid. DateTime DatumOchTid 

= new DateTime(2012, 5, 8, 14, 53, 30); 

char Lagrar ett Unicode-tecken. char EnBokstav = ”a”; 

float Lagrar Ett flyttal med 

enkelprecision. Observera att 

decimalvärdet kräver bokstaven "f" 

som ett suffix för att särskilja den 

från en double. 

float EttFlyttal = 63.98f; 

double Lagrar Ett flyttal med 

dubbelprecision. 

double AnnanTypAvFlyttal = 1.59; 

decimal Lagrar mycket stort decimaltal med 

bättre precision än en double. 

Observera att decimalvärden 

kräver bokstaven "m" som ett 

suffix för att särskilja den från en 

double. 

decimal EttDecimalTal = 1.593473m; 

 

Tabellen ovan har gett exempel och förklarat några datatyper, exempelvis string 

EnText = ”Jim”; där datatypen är string. Vad är då en variabel?  
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En variabel är en platshållare för att lagra värden i ett minne för användning i 

ett senare tillfälle [1]. För att definiera en variabel används följande mönster för 

att tala om (för kompilatorn) vilken typ av variabel som vill användas och vilket 

namn som kommer att hänvisas till den (identifierare) [4]: 

 Typ Identifierare; (Datatyp Variabel;) 

En deklaration av tidigare exempel där string är en datatyp av variabeln EnText 

som är identifieraren deklareras enligt följande: 

 string EnText; 

C# använder sig av strikta regler på hur identifierare (variabelnamn, 

metodnamn, klassnamn o.s.v.) får namnsättas [4]: 

 Identifierare måste börja med en bokstav eller understräck. 

 Får endast innehålla icke-formaterade Unicode-tecken (bokstäver, nummer 

och symboler). 

 Identifierare får inte innehålla blanksteg. 

 Det får inte vara ett ord som används som ett reserverat ord i C#. 

Utöver dessa vanligt använda datatyper i C# är det vanligt att använda 

nyckelordet var. Istället för ordet datatyp används ordet nyckelord eftersom 

datatypen bestäms när en variabel av denna typ initieras [1]. Exempel på hur en 

variabel initieras med nyckelordet var: 

 var EnText = ”Jim”; 

Initiering sker när en variabel tilldelas ett värde för första gången (tilldelar ett 

startvärde). En initiering av en variabel sker bara en gång och innebär att en 

minnesplats skapas för variabeln [16, 3]. När en variabel skapas med 

nyckelordet var så måste den initieras. I samband med initiering skapas lämplig 

datatyp [1]. I exemplet ovan hade datatypen blivit string, se även exempel i 

Figur 11 [1]. 

 

 
Figur 11. Exempel med variabeln var – Microsoft WebMatrix [1, 14]. 

 

string EnString;       // Deklarering utan värde, FUNGERAR! 
EnString = "Anna";     // Initiering, FUNGERAR! 
 
var EnVar;             // Deklarering utan värde, FUNGERAR INTE! 
 
var EnVar = "Börje";   // Initiering, datatypen har blivit en string, FUNGERAR! 
EnVar = EnString;      // Tilldela en text (string), FUNGERAR! 
EnVar = 0;             // Tilldela ett heltal (int), FUNGERAR INTE (FEL DATATYP)! 
 
var EnTillVar = 0;     // Initiering, datatypen har blivit en int, FUNGERAR! 
EnTillVar = 1;         // Tilldela ett heltal (int), FUNGERAR! 

EnTillVar = "David";   // Tilldela en text (string), FUNGERAR INTE (FEL DATATYP)!  
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3.4.2 Razor 

Razor är en teknik som gör det möjligt att blanda HTML med något av de 

följande objektorienterande språken, antingen C# eller VB. Razor vet vilket 

språk skall användas utifrån det filformat som används, antingen CSHTML 

(C#) eller VBHTML (VB). Denna teknik gör det möjligt att skapa dynamiska 

webbsidor [1, 15, 14].  

Vad som gör Razor unikt till skillnad från liknande tekniker (exempelvis PHP, 

Java och Classic ASP) enligt Microsoft är att det är enklare att använda [12]. Det 

är dessutom möjligt att utnyttja hela ramverket .NET Framework på ett enklare 

sätt. [1, 15, 14] 

3.4.2.1 Programmera med Razor 

Tolkning av kod med Razor styrs med några regler och symboler. Första regeln 
är att kod med Razor börjar alltid med tecknet @. Det som tolkas som kod är om 
tecknet @ är det första tecknet i en teckenföljd där teckenföljden är separerat 
med blanksteg (separering är dock inte nödvändigt när kod skrivs i HTML-
kod), praktiskt lämpligt för utskrift av variabler [1]: 
 

 @DateTime.Now 
 
Vad händer om tecknet @ används först i syftet för presentation, exempelvis 
@Jim:? Kodning enligt exemplet innebär ett kompileringsfel, Compiler Error 
Message: CS0103: The name 'Jim' does not exist in the current context [o], vilket 
innebär att namnet Jim inte hittades i någon form av kod. Detta problem kan 
undvikas om två av tecknet @ istället skrivs i följd (@@Jim:). Detta bidrar till en 
korrekt tolkning och utskriften blir enligt önskat (@Jim:). [1, 14] 
 
En annan mycket användbar regel är en utökning av första regeln. Istället för 
att enbart skriva tecknet @ finns alternativet att lägga till klammerparenteser, 
teckenföljen blir då @{}. Detta är ett kodblock vilket gör det möjligt att skriva en 
större mängd kod mellan de två klammerparenteserna [1, 4, 14]. Se exempel i 
Figur 12. 
 

 
Figur 12. Razor, exempel på kodblock – Microsoft WebMatrix [1, 4, 15, 14]. 

 
Med dessa regler som grund är det fullt möjligt att tillämpa tekniken 
tillsammans med HTML. Se ett större heltäckande exempel i Figur 13. 

Exempel 1: 

@{ var MittNamn = "Jim Johansson"; } 
 
 
Exempel 2: 
@{ 

    var MittNamn = "Jim Johansson"; 
    var MittFodelsear = 1988; 
} 
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Figur 13. Exempel med Razor och HTML (CSHTML-fil) – Microsoft WebMatrix [14], exekvering i 
Microsoft Internet Explorer. 

@{ 
    var PersonTitel = "Alla Personer"; 
    string[] Personer = {"Jim", "Emil", "Daniel", "Örjan", "Sandra"}; 
    int MaxAntalPersoner = 3; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="sv"> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8" /> 
        <title>Min Sida</title> 
    </head> 
    <body> 
        <h3>Välkommen</h3> 
         
        <h4>@PersonTitel, @Personer.Length st</h4> 
        <ul> 
            @foreach(var Person in Personer) 
            { 
                <li>@Person</li> 
            } 
        </ul> 
        @{ PersonTitel = "Max Antal Personer, " + MaxAntalPersoner + " st."; } 
         
        <h4>@PersonTitel</h4> 
        @{ 
            <ul> 
                @for(int i=0; i<MaxAntalPersoner; i++) 
                {                 
                    <li>@Personer[i]</li> 
                } 
            </ul> 
            var AntalPersonerEjListade = Personer.Length - MaxAntalPersoner; 
        } 
         
        <p>@AntalPersonerEjListade Personer listades inte.</p> 
    </body> 
</html> 
 

 
 
 

Exekverad kod 
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Med Razor är det också möjligt att använda klasser som är placerade i mappen 
App_Code som har förklarats i ett tidigare avsnitt (3.3.3). I mappen är det även 
fullt möjligt att placera en CSHTML- eller VBHTML-fil som innehåller rätt stöd 
av språk. Detta kan vara en fördel att veta vid återanvändning av kod. Hur kan 
då kod återanvändas och hur kan färdiga funktioner skapas i Razor? Det kan 
göras på två olika sätt, antingen med funktionsblocket functions eller alternativt 
med helper. Funktionsblocket functions används för att skapa återanvändbara 
logiska metoder, helper används dock för att skapa återanvändbara metoder för 
att generera HTML. Se exempel i Figur 14 och Figur 15. [1, 14] 
 

 
Figur 14. Exempel, functions med Razor (CSHTML-fil) – Microsoft WebMatrix [14], exekvering i 
Microsoft Internet Explorer. 

 

 

@functions{ 
    public static int Plus20(int Tal){  
        return Tal + 20; 
    } 
 
    public static string DatumOchTid(){ 
        return DateTime.Now.ToString(); 
    } 
} 
 
@{ int EttTal = 10; } 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="sv"> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8" /> 
        <title>Min Sida</title> 
    </head> 
    <body> 
        @DatumOchTid()</br></br> 
        @EttTal</br></br> 
        @Plus20(EttTal) 
    </body> 
</html> 
 
 

 
 

Exekverad kod 
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Figur 15. Exempel, helper med Razor (CSHTML-fil) – Microsoft WebMatrix [14], exekvering i 
Microsoft Internet Explorer. 

3.4.3 Databaser 

.NET Framework använder sig av ADO.NET som används för att kommunicera 

med databaser. Problemet med ADO.NET är att det krävs mycket kod för få 

något utförd. Om databaskommandon dessutom behöver utföras på flera olika 

sidor är det nödvändigt att skriva om stora stycken kod på varje sida. [1] 

WebMatrix använder därför The Database Helper som underlättar användningen 

av ADO.NET. Användningen av The Database Helper minimerar mängden kod 

avsevärt jämfört med direkt användning av ADO.NET. The Database Helper 

erbjuder många funktioner som anses enkla att använda.  En viktig funktion är 

Open som skapar en anslutning till en databas för framtida användning [1]. 

Figur 13 ger ett exempel på en anslutning till en databas (SQL Server Compact, 

MinDatabas.sdf) skapad i WebMatrix med en CSHTML-fil [1, 4, 15, 14]. 

@helper HejPerson(string namn){ 
    <h4>Hej @namn!</h4> 
} 
 
@helper ListaPersoner(string[] Personer){ 
    <ul> 
        @foreach(var Person in Personer) 
        { 
            <li>@Person</li> 
        } 
    </ul> 
} 
 
@{ string[] Personer = {"Jim", "Emil", "Daniel"}; } 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="sv"> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8" /> 
        <title>Min Sida</title>    
    </head> 
    <body> 
        @HejPerson("Jim Johansson") 
        @ListaPersoner(Personer) 
    </body> 
</html> 
 
 

 
 

Exekverad kod 
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Figur 16. Anslutning till databas (SDF-fil) – Microsoft WebMatrix [1, 4, 15, 14]. 
 
 

När en databas har anslutits är det därefter möjligt att exekvera förfrågningar 

mot databasen. The Database Helper använder enkla metoder för att exekvera 

förfrågningar skapta med SQL (Structured Query Language ) [1]. Se förklaring 

och exempel i Tabell 2 och Figur 14:  

 
Tabell 2. The Database Helper, metoder för exekvera förfrågningar [1]. 

Metod Förklaring Exempel 

Execute Använd för att exekvera en 

INSERT-, UPDATE- eller 

DELETE-sats. Returnerar 

antalet rader som påverkades 

av SQL-statsen.  

var AntaletPaverkadeRader = 

db.Execute(”DELETE FROM Table”); 

Query Används för att exekvera en 

SELECT-sats som eventuellt 

returnerar mer en rad med 

data. 

var db = db.Query(”SELECT * FROM 

Table”); 

QuerySingle Används för att exekvera en 

SELECT-sats som endast 

returnerar en rad med data. 

 

var data = db.QuerySingle(”SELECT * 

FROM Table WHERE ID = 1”); 

QueryValue Används för att exekvera en 

SELECT-sats som endast 

returnerar endast ett värde. 

var data = db.QueryValue(”SELECT 

COUNT (*) FROM Table”); 

GetLastInsertId Returnerar det senaste skapta 

identifikationsvärdet (ID). 

Var id = db.GetLastInsertId(); 

@{ 
    var db = Database.Open("MinDatabas"); 

} 
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Figur 17. Exempel, databas (CSHTML-fil) – Microsoft WebMatrix [14], exekvering i Microsoft 
Internet Explorer. 

3.4.3.1 SQL Injection 

SQL Injection är när en attackerare modifierar befintlig SQL som kan leda till 
konstiga icke önskade beteenden i en databas [1]. Exempel kan vara att en 
attackerare hämtar uppgifter utan behörighet eller att en databas tas bort. Detta 
kan inträffa exempelvis när en attackerare har fyllt i och skickat ett formulär 
med POST där ett värde i formuläret används tillsammans med en SQL-sats. 
 
The Database Helper har inbyggd funktionalitet för att kontrollera att inkomna 
värden är korrekta, att värden har motsvarig datatyp enligt värden i databas 
och att värden inte använder olämpliga tecken som medför risk för SQL 
Injection. Dock för att kontrollen skall fungera är det viktigt att platshållare 
används istället för att konkatenera en SQL-sats, se exempel i Figur 17 och Figur 
18.  En platshållare skrivs med tecknet @ följt av en placeringssiffra i en SQL-
sats. Siffran motsvarar placeringen av en variabel enligt den ordning som 
variabler skrivs i metodanropet för databasförfrågning.  [1, 15, 14] 

@{ 
    var db = Database.Open("MinDatabas"); 
    var Personer = db.Query("SELECT * FROM Personer");  
    var AntalPersoner = db.QueryValue("SELECT COUNT(*) FROM Personer");   
} 
 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="sv"> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8" /> 
        <title></title> 
    </head> 
    <body> 
        <h3>Antal personer: @AntalPersoner st</h3> 
        <ul> 
            @foreach(var Person in Personer) 
            {             
                <li>@Person.Fornamn @Person.Efternamn (@Person.Fodelsear)</li>             
            } 
        </ul>      
    </body> 
</html> 

 

 
 

Exekverad kod 
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Figur 18. SQL, Konkatenering, risk för SQL Injection – Microsoft WebMatrix [14]. 

 
 

 
Figur 19. SQL, Platshållare, kontroll mot SQL Injection – Microsoft WebMatrix [14]. 

 

3.4.4 Säkerhet 

ASP.NET innehåller funktionalitet för säkerhet. Den modell som används är 

byggt på identitet, autentisering och godkännande [1]. Modellen bidrar med 

funktioner för hantering och kontroller av medlemskap och olika regler, 

exempelvis hantering och kontroll över skapande av medlemar, formulär, 

inloggning, behörigheter m.m. (med mera). [1, 4] 

WebMatrix erbjuder The WebSecurity Helper, en komponent där syftet är att 

underlätta användningen av säkerhetsfunktionerna i ASP.NET med Razor. 

Användningen av The WebSecurity Helper minimerar mängden kod vilket bidrar 

till en enklare programmering. [1, 4] 

3.4.5 Publicering 

Publish är ett praktiskt verktyg för att publicera en webbsida på en server. 

Verktyget finns tillgängligt i menypanelen under fliken Home. Ett skapat projekt 

innehåller inställningar för publicering. Dessa inställningar kan sättas i 

samband när ett projekt använder verktyget för första gången [1, 15, 14]. Om 

inställningar behöver ändras i ett senare tillfälle är det nödvändigt att trycka på 

knappen Settings i menypanelen under fliken Remote [14]. Oavsett hur verktyget 

öppnas visas en panel med titeln Publish Setting, se Figur 19. Den första 

inställningen bestämmer hur en webbsida ska publiceras (Protocol), antingen via 

FTP (File Transfer Protocol) eller Web Deploy, beroende på val anpassas 

inställningsformuläret [1].   

 

@{ 
    // Platshållare 
    // Kontrollerar värden innan förfrågning mot databasen. 
    var Fornamn = Request["TextForNamn"]; 
    var Sql = "SELECT * FROM Personer WHERE Fornamn = @0"; 
    var Personer = db.Query(Sql, Fornamn);  
} 

@{ 
    // Konkatenering 
    // SQL som medför risk för SQL Injection 
    var Fornamn = Request["TextForNamn"]; 
    var Sql = "SELECT * FROM Personer WHERE Fornamn = '" + Fornamn + "'"; 
    var Personer = db.Query(Sql);  
} 
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Figur 20. Publish Settings – Microsoft WebMatrix [14]. 

 

FTP är en standard och används för att kopiera filer över nätverk. Det är möjligt 

att skapa nödvändig mapp på en server om så behövs, dock är det inte möjligt 

att påverka behörigheten på dessa mappar [1]. Web Deploy är ett ramverk från 

Microsoft som är anpassat för att göra det enkelt och minimerar arbetet gällande 

konfigurering av mappar, filer och databaser. Ramverket hjälper till med att 

säkra att rätt behörighet sätts på mappar som skapas, dessutom kontrolleras 

vilka filer som ha modifierats och påverkats mellan server och lokal dator. Det 

krävs dock att IIS 7 är installerat och startat på servern för att Web Deploy ska 

fungera. [1, 14] 

När inmatning av inställningar har genomförts är det därefter lämpligt att 

validera en anslutning. När en validering är korrekt och inställningarna 

sparade kan en webbsida därefter publiceras, vid användning av Web Deploy 

kommer ett kompatibilitetstest att genomföras. Till sist presenteras Publish 

Preview som ger en översikt och möjlighet att bestämma vilka filer och 

databaser (SDF-filer) som skall publiceras. [1, 14]    
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4 Resultat och diskussion 

I detta avsnitt sammanställs resultat om WebMatrix är ett enkelt och lämpligt 

verktyg för utveckling av dynamiska webbaserade system, varför och för vem? 

Redovisning på hur verktyget och dess teknik har implementerats i det nya 

tjänsteplaneringssystemet kommer också presenteras med resultat. 

4.1 Implementationen av tjänsteplaneringssystemet 

Inledningsvis nämndes det att systemet skulle implementeras med 

programmeringsspråket C#. Utifrån detta har vi valt att utveckla webbsidan 

med klass- (Class C#) och CSHTML-filer. Intresset samt den enkla användning 

av den standarddatabas (SDF-fil) som erbjuds i WebMatrix har vi därför valt att 

lagra data med detta alternativ. Valet av databas var också aktuellt för att 

kunna studera det inkluderande verktyget för databashantering (se avsnitt 

3.3.4).  

Uppläget på klasserna är att en klass är ansvarig för olika typer av beräkningar, 

resterande klasser har färdiga databaslösningar anpassade för specifika sidor i 

webbsidan. Anledningen till detta är att få en kortare kod och lättare överblick 

CSHTML-filerna. I CSHTML-filerna har vi försökt koda det mesta, delvis för att 

testa tekniken Razor i en större skala och även för att inte ha behövt hoppa 

mellan olika filer under utvecklingens gång. Funktionaliteten i dessa filer har 

till mestadels ett innehåll som är väsentligt för webbsidans dynamik och 

utseende. Utvecklingen med Razor har för oss utvecklare gjort det möjligt att 

skapa lösningar snabbt, en stor fördel när prototyper har tagits fram. 

Webbsidan består också av CSS- och Jscript-filer. JavaScript har framförallt 

använts för att underlätta användningen av systemet i from av översikt och 

kontroller av inmatning av data. 

Med dessa filtyper och tekniker som erbjuds av WebMatrix har vi utvecklat ett 

dynamiskt webbaserat system enligt kundens önskemål i prioriterad ordning. 

Dock har det varit ont om tid. Sent under projektets gång fick vi tillgång till 

data från högskolan som är nödvändig i det nya systemet, data som är bl.a. är 

en viktig grund för hur databasen har skapats. Detta har påverkat utveckling 

och alla önskemål har därför inte implementerats. Kunden är ändå nöjd med 

det nya systemet och dessutom om att det finns färdiga tankar om hur och vad 

som skall implementeras i framtiden. Enligt kunden är det nya systemet en 

lösning på högskolans problematik. Systemet kommer underlätta inmatning 

och granskning av data. Det integrationsproblem som tidigare fanns där det var 

tvunget att sammanställa flera olika dokument kommer också att lösas. Valet 

att utveckla ett webbaserat system har resulterat i att vara en mycket positiv 

upplevelse av både kund och användare. Till skillnad från det gamla systemet 

behöver användarna inte tänka på vilken version av dokument de arbetar med. 

Att de heller inte behöva fundera på var de har sparat sitt dokument är också 



Microsoft WebMatrix - Enkelheten i dynamiska webbaserade system 
 

 29 
 

en lättnad. Att det finns tillgång till det nya systemet nästintill överallt bidrar 

till en positiv påverkan hos medarbetarna på högskolan. Se överblick på det 

nya systemet i Figur 21.  

 
 Figur 21. Nya systemet, överblick. 
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4.2 Jämförelse med Razor 

En jämförelse mellan Classic ASP, PHP och Razor (CSHTML), programmerade i 

WebMatrix på ett nödvändigt, överskådligt och rättvisst sätt där koden generar 

likadan HTML utan hänsyn till indentering. Jämförelserna har resulterat i att 

Razor kräver mindre kod och färre rader, se figur 22-24, Tabell 3 och Tabell 4. 

 
Figur 22. Classic ASP, Lista 3 personer – Microsoft WebMatrix [14]. 

 

 
Figur 23. PHP, Lista 3 personer – Microsoft WebMatrix [14]. 

<?php 
    $Personer = array("Jim", "Emil", "Daniel"); 
?> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="en"> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8" /> 
        <title>Min Sida</title> 
    </head> 
    <body> 
        <h4>Antal Personer: <?php echo count($Personer); ?> st</h4> 
        <ul> 
        <?php 
            foreach($Personer as $Person){ 
                echo "<li>$Person</li>"; 
            } 
        ?> 
        </ul> 
    </body> 
</html> 

<%  
dim Personer(2) 
Personer(0) = "Jim" 
Personer(1) = "Emil" 
Personer(2) = "Daniel"  
%> 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="sv"> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8" /> 
        <title>Min Sida</title> 
    </head> 
    <body> 
        <%  
        response.write("<h4>Antal Personer: " & uBound(Personer)+1 & " st</h4>") 
        response.write("<ul>") 
        for each Person in Personer 
            response.write("<li>")  
            response.write(Person) 
            response.write("</li>") 
        next 
        response.write("</ul>") 
        %>         
    </body> 
</html> 
 
 

Exekverad kod 
 

Exekverad kod 
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Figur 24. Razor (CSHTML), Lista 3 personer – Microsoft WebMatrix [14]. 

 
 
Tabell 3. Jämförelse mellan Classic ASP och Razor (CSHTML), Lista 3 personer. Data importerad 
från Notepad++. Differensen representerar skillnaden hos Razor jämfört med Classic ASP. 

 Antal tecken (utan 

blanksteg) 

Antal ord Antal rader Total 

teckenlängd 

Classic ASP 546 61 25 594 

Razor (CSHTML) 369 40 18 403 

Differens -177 -21 -7 -191 

 
 
Tabell 4. Jämförelse mellan PHP och Razor (CSHTML), Lista 3 personer. Data importerad från 
Notepad++. Differensen representerar skillnaden hos Razor jämfört med PHP. 

 Antal tecken (utan 

blanksteg) 

Antal ord Antal rader Total 

teckenlängd 

PHP 407 44 20 445 

Razor (CSHTML) 369 40 18 403 

Differens -38 -4 -2 -42 

 

Trots att detta är ett litet kodexempel kan syns det ett tydligt resultat efter 

jämförelsen att Razor bidrar till mindre kod. Jämförelsen ger ett tydligt 

perspektiv och med stor sannolikhet bör resultatet vara det samma i en större 

mängd kod. Innan jämförelsen fanns det dock en misstanke om att skillnaden 

mellan Razor och PHP inte skulle vara så tydlig som det visar sig att vara. I 

denna jämförelse är dessutom Razor det enda exemplet som exekverar en 

korrekt indenterad källkod. 

@{  
    string[] Personer = {"Jim", "Emil", "Daniel"};  
} 
<!DOCTYPE html> 
<html lang="sv"> 
    <head> 
        <meta charset="utf-8" /> 
        <title>Min Sida</title> 
    </head> 
    <body> 
        <h4>Antal Personer: @Personer.Length st</h4> 
        <ul> 
        @foreach(var Person in Personer){                 
            <li>@Person</li> 
        } 
        </ul> 
    </body> 
</html> 

 

Exekverad kod 
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Varför dessa exempel är programmerade enligt ovan beror på som tidigare 

nämnt, programmerade i WebMatrix på ett nödvändigt, överskådligt och rättvisst sätt. 

Detta innebär alltså, för att få en rättvis jämförelse har ovanstående exempel 

programmerats med en likvärdig och nödvändig kodstruktur. Självklart går det 

att hitta lösningar till mindre kod, dock blir koden oförståelig och ologisk i 

längden. Modifikationer som kan genomföras i konkurerande exemplen kan 

efterliknas i exemplet med Razor, dessutom på ett effektivt sätt. Oavsett vad bör 

resultatet och perspektivet vara det samma i slutändan. Jämförelsen har även 

gett intrycket av att Razor var det enklaste exemplet att implementera. 

4.3 Anses WebMatrix vara enkelt? 

Utöver jämförelsen i tidigare avsnitt har även ett frågeformulär skapats för att 
kunna bedöma enkelheten i WebMatrix samt dess tekniker. Formuläret har 
utförts av fem personer (varav oss utvecklare) som nyligen har använt sig av 
utvecklingsverktyget. I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av 
resultaten. De flesta frågorna i formuläret är ja- och nej-frågor. Fem av frågorna 
har deltagarna behövt svara med ett mer noggrant svar som presenteras i Figur 
25 och Figur 26. 
 

 
Figur 25. WebMatrix, Hur enkelt att använda? - Stapel representerar en person med sitt svar (fem 
personer har svarat). 

 
 
 

5 5 

4 4 

3 

Hur enkelt tycker du att WebMatrix är att använda? 

 1 = Inte alls enkelt 
2 = Lite enkelt 
3 = Enkelt 
4 = Ovanligt enkelt 
5 = Väldigt enkelt 



Microsoft WebMatrix - Enkelheten i dynamiska webbaserade system 
 

 33 
 

 
Figur 26. WebMatrix, Fyra frågor om underlättande - Stapel representerar en person med sitt svar 
(fem personer har svarat). 

 

 

Enligt diagrammen är första intrycket att överlag anses WebMatrix enkelt och 
att dess mest väsentliga tekniker och verktyg underlättar till en enklare 
utveckling. Sammanfattningen över resterande frågor har resulterat till att alla 
som deltog i undersökningen tycker att WebMatrix är enkelt, har en bra 
överblick samt att det är enkelt att navigera i verktyget. Att WebMatrix 
innehåller lämplig mängd av verktyg och funktionalitet som behövs för 
utveckling verkar vara troligt, fanns bara ett fall med motsatt åsikt. Verktygen 
för databashantering och publicering har också resulterat i att vara enkelt att 
använda. 
  
Alla deltagare har använt sig av filformat CSHTML tillsammans med tekniken 
Razor.  Varje deltagare tycke att Razor bidrar till en logisk och förståelig kod. 
Tekniken ansågs också enkel, underlättande och bidrar till en bättre utveckling, 
framförallt vid användning av databaser. Användningen av komponenten The 
WebSecurity Helper visade sig också vara väldigt användbar och enkel att 
använda.  
 

I formuläret framgår det frågor som jämför liknade tekniker, framförallt 
fokuserat på Classic ASP, ASPX och PHP. Deltagarna ansåg att Razor är enklare 
än dessa konkurerande tekniker. Att arbeta mot databaser med Razor jämfört 
med liknande teknik ansågs dessutom vara de enklaste som har testats utifrån 
egen erfarenhet. Uppfattningen om att tekniken bidrar till mindre kod tycks 
vara sant, med undantag från ett fall. Dock är frågan om detta undantag är 
troligt, med tanke på jämförelsen i tidigare avsnitt (4.2); troligen inte. Enligt 
formulären har det även resulterat i att det är enklare att lära sig Razor.  

5 5 5 5 5 

4 

5 

4 4 4 4 

3 

4 

3 

4 

0 

3 3 

4 

0 

Hur mycket tycker du att 
Razor underlättar 
utvecklingen av 

dynamiska webbsidor? 

Hur mycket tycker du att 
Razor underlättar 
användningen av 

databaser? 

Hur mycket tycker du att 
databasverktyget 

underlättar utvecklingen 
av en webbsida? 

Hur mycket tycker du att 
publiceringsverktyg 

underlättar publicering 
av en webbsida? 

0 = Vet inte, ej använt  
1 = Väldigt lite 
2 = Lite 
3 = Ganska mycket    
4 = Mycket 
5 = Väldigt mycket 
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För vem är WebMatrix lämplig för? Denna fråga kan också sammanställas 
utifrån frågeformuläret. Tre av fem anser att WebMatrix är lämpligt för större 
projekt. I formuläret framgår det att ett större projekt får bedömas efter egen 
tolkning med riktlinjen, projekt som kräver grupparbete på tre till fem 
personer. Dock var det även tre av fem som anser att det är nödvändigt att 
använda verktyget Microsoft Visual Studio istället för WebMatrix i vissa 
sammanhang, d.v.s. vid utveckling av en webbsida. Trots detta tycks det vara 
lämpligt för professionella utvecklare, bortsett från ett fall. Ett mycket intressant 
och positivt resultat är också att det anses lämpligt för nybörjare och 
utbildningssyfte. 
 

Med dessa resultat som grund kan slutsattser dras kring att WebMatrix är enkelt 
och lämpligt för utveckling av dynamiska webbaserade system. Verktyget 
bidrar med många användbara enkla hjälpmedel och komponenter. Tekniken 
Razor har visat sig vara positivt användbart och bidrar till en effektiv och bättre 
utveckling tack vare av sin enkelhet. Kan det vara så att uttrycket enligt 
Microsoft är sant? Developing websites has never been easier.  
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5 Slutsats 

Det genomförda arbetet, vilket omfattar forskning och implementation av det 

nya systemet har väckt en övertygelse om att WebMatrix bidrar med lämplig 

funktionalitet som behövs under utveckling av en webbsida. Under hela 

arbetsprocessen har det inte funnits ett beroende av andra verktyg, exempelvis 

Visual Studio som antogs skulle eventuellt vara en nödvändig förutsättning. 

Valet att utveckla en webbsida i WebMatrix rekommenderas, framförallt för 

dem som föredrar ramverket .NET. Rekommenderar även att välja WebMatrix 

för dem som föredrar att utveckla webbsidor med PHP, eftersom den 

inkluderande lokala servern som installeras i samband med WebMatrix gör det 

enkelt att köra och testa en webbsida. 

Syftet med studien var att undersöka om WebMatrix upplevs som enkelt, samt 

om de inkluderande teknikerna bidrar till en effektiv och underlättande 

utveckling, vilket har resulterat i att vara sant. Detta motsvarar det resultat som 

förväntades. Målet var dock att implementera ett webbaserat dynamiskt 

tjänsteplaneringssystem med WebMatrix, vilket har vistats att vara fullt 

genomförbart.   Att Högskolans Västs problematik till största dels är löst är en 

förhoppning hos oss utvecklare. Ytterligare arbete rekommenderas för att 

uppnå ett mer komplett system. Det system som hittills har skapats har i alla 

fall för oss utvecklare gett intrycket av WebMatrix gör webbutveckling enkelt. 
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6 Framtida arbete 
Studien har resulterat i att WebMatrix upplevs som enkelt, dock inte om det 
uttryck enligt Microsoft (Developing websites has never been easier) är helt sant. 
Resultatet har enbart bekräftat en delvis sanning av detta uttryck. 
Rekommendation till framtida arbete är att genomföra en djupare jämförelse 
bland andra verktyg, något som inte har gjorts i denna studie, därefter bekräfta 
om uttrycket är sant eller inte. 
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