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Sammanfattning 
Den digitala marknadsplatsen delbar.se är en hemsida där användare kan hyra/dela ut och låna 
grejer och tjänster av varandra. Under våren 2015 planerades det att fokus för tjänsten ska 
förflyttas från generell annonsering till en mer grupporienterad tjänst, där annonsering och 
uthyrning främst ska ske inom grupper. En del av omstruktureringsarbetet och målet med det här 
projektet, bestod av att designa och implementera funktionalitet för inbjudning av nya användare 
till tjänsten.  

Arbetet under projektet var uppdelat i tre större faser, förstudie, prototyping och slutligen 
implementering av funktionaliteten i källkod.  
Under förstudien undersöktes hur liknande digitala tjänster genomför sina inbjudningar av nya 
användare till tjänsten. Med den insamlande informationen utvecklades sedan ett antal prototyper 
som presenterades för Delbar. Efter diskussioner och återkoppling kring prototyperna så togs den 
bästa prototypen vidare till programmering. Den slutliga fasen av projektet bestod alltså av 
implementering av inbjudningsfunktionaliteten i det resterande systemet.  
 
Resultatet av arbetet är implementerad inbjudningsfunktionalitet på webbplatsen delbar.se med 
hjälp av javascriptramverket AngularJS. Lösningen som implementerats på webbplatsen innehåller 
funktioner för att bjuda in nya användare genom delning av URL-länk, inmatning av epost adresser    
och sedan utskick av inbjudan till dessa adresser. Slutligen finns även funktioner för att dela en 
inbjudningslänk med relevant information på ett antal sociala nätverk, såsom Facebook, Linkedin, 
Google+ och Twitter.  
 

Abstract 
Delbar.se is a digital marketplace where users can rent/share and borrow various services and 
items from each other. In the spring of 2015 delbar.se is planing on shifting focus of the site, 
moving from an add-based website to a more group oriented site, where sales and rental will 
primarily be done in groups. Part of this reimagining of the site, as well as the purpose of this 
project, is the implementation of various ways to invite new users to the site.  
 
Work in the project were divided into three main stages, a introductory study, prototyping and 
finally implementation of the invite functionality in the source code. During the introductory stage 
a couple of similar sites were studied, in order to determine how these handle invites of new users 
to their sites. Using this information a number of prototypes were developed and presented to 
Delbar. After discussing the prototypes the best ones were chosen and sent to the programming 
stage. Finally the look and functionality of the prototypes were implemented in the source code.  

The resulting functionality is implemented on delbar.se using AngularJS. In its current state the 
site has functions for inviting new users using URL, entering emails and then sending an invite to 
the recipients. In addition to this there’s also functions for sharing an invite link using some of the 
most common social networks, such as Facebook, Linkedin, Google+ and Twitter.  
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Inledning 

Bakgrund 
Människor har i alla tider utfört tjänster och lånat saker och ting av varandra. Men det är först nu 
under de senaste åren som den här delningsekonomin, som det kallas, blomstrat och i dess spår så 
har det startats flertalet företag med fokus på delningsekonomin och delningssamhället.  
Delbar.se är ett av dessa företag. Kortfattat så är Delbar en digital marknadsplats som 
tillhandahåller möjligheten för människor att hyra, hyra ut och låna saker och tjänster av varandra. 
I nuläget så är tjänsten som delbar erbjuder väldigt fokuserad på annonser för uthyrning och 
delning. Där en användare på tjänsten lägger upp en annons där de specificerar om de vill hyra, 
hyra ut eller dela en tjänst eller sak. Annonsen kan sedan alla användare på tjänsten söka efter, se 
och svara på, liknande en digital annonserings tavla. 

För att tydligare särskilja sig från konkurenterna planerar därför Delbar att flytta fokus för tjänsten 
från generell annonsering till en mer grupporienterade tjänst. Tanken är att delning och uthyrning i 
första hand ska ske inom specifika grupper, där medlemmarna i gruppen har någon form av 
koppling till varandra. På så sätt kommer uthyrare och hyrestagare förhoppningsvis att känna sig 
tryggare vid uthyrning och delning, än om de enbart lagt upp en annons och lånat ut något till en 
okänd person.  

En del i arbetet med transformeringen av tjänsten består av att designa och utveckla funktionalitet 
för att bjuda in nya användare till tjänsten, och det är just detta som det här projektet behandlar.  

Syfte & Mål 
Då fokus för Delbars nya tjänst kommer ligga på delning inom grupper så är det viktigt att Delbar 
tillhandahåller enkla och snabba sätt att bjuda in nya medlemmar till tjänsten och dessa grupper. 
Detta eftersom tjänsten kommer vara betydligt mer beroende av sina användare än tidigare. För att 
tjänsten ska fungera som planerat krävs det konstant aktivitet i grupperna. Saknar då grupper 
tillräckligt många användare så kommer aktiviteten i gruppen att vara i låg, vilket i sin tur innebär 
att tjänsten i sig upplevs som dålig.  
Syftet med projektet är därför att ge användare möjligheten till enkla och varierade sätt att bjuda in 
nya medlemmar till grupperna. För att på så sätt öka chanserna till att tjänsten i slutändan blir en 
viral produkt.  

Vilka varianter av inbjudningar erbjuder andra liknande tjänster, vilka är intressanta i Delbars fall 
och hur kan inbjudningsfunktionaliteten på Delbar.se utformas och implementeras?  
Genom att utgå från dessa frågor blir det första målet med projektet att ta fram designförslag över 
hur inbjudning av nya användare till tjänsten kan se ut, samt vilka olika varianter för inbjudningar 
som Delbar ska erbjuda. I Delbars fall behöver vi fundera kring utformningen för två fall av 
inbjudningar.  
 
Det första fallet är generella inbjudningar av nya medlemmar till en grupp inuti tjänsten. När en 
registrerad användare på tjänsten vill bjuda in en person som själv ej är medlem på tjänsten. Alltså 
hur ska den generella inbjudan av nya användare utformas?  

För det andra fallet av inbjudning, så handlar det om ett specialfall. I tjänsten kommer det finnas 
förskapade grupper baserade på geografiska områden, exempelvis kvarter, bostadsrättföreningar 
mm. Inuti dessa grupper ska det utöver möjligheten att bjuda in nya medlemmar genom den 
generella inbjudan, även finnas möjlighet att skicka ett texmeddelande med en inbjudan till 
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användarens grannar(personer i användaren geografiska närhet). Alltså hur granninbjudan ska 
utformas behöver även det besvaras under projektets gång.  

Hur kan sedan inbjudningsfunktionaliteten implementeras med hjälp av AngularJS?  
Det slutliga målet i projektet blir därför att med hjälp av de framtagna prototyperna/skisserna, 
programmera front-end funktionaliteten för inbjudning, genom användning av AngularJS 
ramverket.   

Begränsningar 
Samtidigt som det här projektet genomförs, så utvecklar även Delbar själva de andra ingående 
delarna av sin nya tjänst. Detta innebär att Delbar själva har personal som har hand om 
användartester av deras nya produkt. När det gäller framtagningen av designförslag och 
prototyper, kommer därför inga användartester att behöva utföras på de framtagna prototyperna. 
Detta tar istället Delbar själva hand om, där prototyperna som tas fram under det här projektet 
implementeras i Delbars egna prototyper och tas sedan med i användartesterna som genomförs på 
dessa. 
 
Gällande copy(texten) för inbjudningarna så behöver denna inte tas fram i designen. Viss generell 
text så att användare förstår funktionaliteten kan behöva nedtecknas, men fokus för 
designförslagen och prototyperna ligger istället på layout och funktionalitet.  
 
För utvecklingsdelen av projektet så kommer projektet endast behöva fokusera på front-end 
programmeringen av inbjudningsfunktionaliteten. Detta då Delbar sedan tidigare redan har 
implementerade lösningar på back-end sidan som hanterar inbjudningar. Skulle det vara så att viss 
funktionalitet inte finns på back-end sidan, så kommer personal på Delbar att själva implementera 
denna.  
 
Då webbsidan delbar.se är en single-page-applikation uppbyggd med javascript ramverket 
AngularJS, så måste utvecklingen av inbjudningsfunktionaliteten utföras med tekniker och språk 
anpassade för detta. Detta innebär att programmeringen kommer att ske med hjälp av HTML5, 
SASS och AngularJS.  
 
Teori 
Prototyping och prototyper 
Prototyping kan ses som ett verktyg som används i de tidiga faserna i produktutvecklingen, för 
bland annat mjukvara, där man testar och utvärderar ett koncept eller idé. I prototyping stadiet 
nämner (Lantz, Olsson, Denizhan. 2001)[1] att man brukar tala om två olika begrepp, skiss och 
prototyp. Det brukar oftast göra en uppdelning mellan dessa två, där en skiss beskrivs som ett 
utkast för designen och känslan av produkten, med avsikt att utforska själva konceptet och idén. 
Medans en prototyp istället handlar om att demonstrera och praktiskt testa funktionaliteten hos 
samma koncept eller idé.  
 
Utöver detta talar man även om olika nivåer av prototyper, lo-fi och hi-fi prototyper. Där lo-fi 
prototyperna är enkla modeller som ofta är innehållsfattiga, med en mindre utvecklad grafisk 
profil, ofta svart-vita där prototypens uppgift är att testa grundläggande innehåll, layout och flöden. 
Hi-fi prototyperna har i sin tur en betydligt mer utvecklad grafisk profil och innehåller ofta även 
mer fullfjädrad funktionalitet. Till skillnad från en lo-fi prototyp så passar en hi-fi prototyp bättre 
för att testa grafiska element och helhetsupplevelsen av produkten.  
Man kan alltså säga att en hi-fi prototyp är betydligt närmare den slutliga produkten jämfört med 
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en lo-fi prototyp.  
Beroende på vad man vill testa så lämpar sig alltså de olika prototyperna annorlunda. Förståeligt så 
kommer användartest utförda på hi-fi prototyper att ge mer feedback kring utseende och design, 
medan test på lo-fi prototyper istället ger återkoppling kring själva innehållet och funktionerna som 
finns i produkten eller systemet.  
 
Fördelarna till att använda sig av prototyper och skisser i produktutvecklingen är flera. Först så är 
prototyper ett enkelt och billigt sätt att testa, demonstrera och få återkoppling på ideér och 
koncept. För det andra så bidrar prototyperna till att produktutvecklingsprocessen blir iterativ, där 
den slutliga produkten får växa fram under hela utvecklingen, något som är en av grundpelarna i 
agila projekt.  

Single-Page Applications 
De flesta av oss moderna människor besöker idag flertalet webbsidor dagligen och som en följd av 
detta har vi även blivit betydligt mer kräsna kring vilka webbsidor som vi väljer att besöka. Vi 
förväntar oss att interaktionen med hemsidorna ska gå undan. Skulle det exempelvis ta mer än ett 
par sekunder att få respons från en sida vi besöker, så är chansen stor att vi helt enkelt väljer att gå 
vidare till en annan liknande sida som kan ge oss det vi söker snabbare. Därför letar utvecklare 
ständigt efter nya sätt att snabba upp interaktionen på hemsidor och applikationer.  

Ett begrepp som vuxit fram i med arbetet att skapa snabbare och webbsidor och applikationer är 
single-page application(SPA). I moderna webbapplikationer idag så försöker man bland annat att 
minimera arbete och förfrågningar som en server måste behandla. Här kommer SPA’s in genom att 
försöka ta mycket av arbetet och logiken som tidigare sköttes av servern och istället förflytta detta 
till klient-sidan.  
 
När en vanlig server-side applikation reagerar på interaktion från användare, så anropas servern 
vilket i sin tur innebär att servern skickar om hela HTML-dokumentet och eventuell data. När 
klienten sedan tar emot HTML-dokumentet så laddar webbläsaren in den nya sidan, och sidan 
uppdateras. Detta sker oavsett om klienten redan har HTML-dokumentet sedan tidigare. 

Figur 1. Traditionell server-side applikation. 
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En SPA fungerar lite annorlunda. Namnet single-page application kommer från det faktum att hela 
applikationen egentligen är placerad på en och samma HTML-sida, så här inhämtas istället all 
nödvändig källkod HTML, CSS och javascript vid start av applikationen med endast en laddning av 
sidan. När en användare sedan interagerar med något i applikationen är det endast ny data som 
hämtas från servern, medan utseende och logiken sköts hos klienten. Detta innebär att 
applikationen inte behöver ladda om hela sidan för att presentera nytt innehåll. 

Figur 2. SPA uppbyggt med AngularJS ramverket. 
 
 
Fördelarna med detta är så klart att applikationen är betydligt snabbare när klienten inte behöver 
inhämta stora mängder data från servern vid varje anrop. Detta i sin tur gör att webb applikationen 
i sig känns betydligt mer lik en traditionell desktop applikation.  

MVC, Model-View-Controller 
De allra flesta som arbetat med någon form av mjukvaruutveckling de senaste åren har med allra 
största säkerhet hört talas om Model-View-Controller, eller förkortat MVC. MVC är ett populärt 
designmönster som används vid utvecklingen av bland annat webbapplikationer. Tanken bakom 
MVC är att man vill separera data och logik från användargränssnittet, genom att introducera en 
mellanhand, en Controller.  
Mer konkret så innebär detta att man överlåter hanteringen av logik och data till Model-
komponenten. View i sin tur har ansvaret för interfacet, dvs själva presentationen av data till 
användaren. Där sedan Controller agerar mellanhand där den reagerar på interaktion och input 
från användaren, för att sedan anropa Model-komponenten för att hämta data och sedan 
vidarebefordra denna till View-komponenten.  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Figur 3. Konceptet med MVC. 

Fördelarna med att använda sig av ett MVC-mönster i en webbapplikation är flera. Den första och 
främsta fördelen är att man skapar en tydligt uppdelning mellan presentation- och datalager. Detta 
bidrar bland annat till att minska komplexiteten i större applikationer, då en tydlig uppdelning 
mellan de olika ingående delarna blir lättare att strukturera, vilket i sin tur innebär att systemet 
även blir lättare att underhålla och testa.  
Förutom detta så nämner (Pastor. 2010)[2] att ett MVC-mönster löser ett av de vanligaste 
problemen som utvecklare av webbsidor och applikationer stöter på idag. Han nämner bland annat 
att användare idag har tillgång till en rad olika enheter, exempelvis dator, tablet, mobiltelefon, för 
att titta på en hemsida. Detta i sig medför problem för en utvecklare, då samma data ska visas på 
olika enheter, men oftast med skilda layouter. Ett MVC-designmönster ger utvecklare en enkel 
lösning på detta, då vi kan låta Model-komponenten vidarebefordra samma data till en controller, 
medan View-komponenten istället anpassar presentationen beroende på vilken enhet som det ska 
visas på.  

AngularJS 
Ett av de populäraste javascript ramverken som utvecklats i samband med single-page-application 
trenden är MV*-(Controller [MVC] alternativt ViewModel [MVVM])[3] ramverket AngularJS[4]. 
Ramverket som utvecklats och underhålls av Google, har sedan single-page-applications begreppet 
först introducerats fullständigt exploderat i popularitet och är idag ett av de främsta ramverken 
som används vid utvecklingen av single-page applications. Genom att utföra en sökning på 
AngularJS genom Google Trends, kan vi bilda oss en uppfattning om hur ramverkets popularitet 
vuxit enormt de senaste två åren, vilket figur 3 visar.  
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!  
Figur 4. Visar intresse över tid för sökordet AngularJS. Januari 2012 - idag. [5] 

Hur förklarar man då vad AngularJS är? Kortfattat kan man säga att Angular är ett javascript 
ramverk byggt för att förenkla utvecklingen av dynamiska webb applikationer, genom att 
implementera MVC(eller MVVM)-design i klientsidan på webbsidor.  
Förutom att implementera MVC så får man vid användningen av Angular även fler komponenter 
och funktioner som hjälper till att förenkla arbetet. Några av de viktigaste huvuddelarna som tas 
upp i dokumentationen[6] och ingår i Angular presenteras i tabellen nedan.  

 
Startup av en Angular applikation, Module, Template och Views.  
För att skapa en Angular applikation är det första man måste göra att skapa en modul(module). 
Enkelt förklarat kan man säga att en modul är det som innehåller källkoden för att styra en Angular 
applikation. Detta gör man genom att i HTML-filen, lägga till ng-app direktivet i någon av HTML-
taggarna som man vill ska bli Angular applikationen. Vanligast är att man lägger till ng-app direkt i 

Komponent Kort beskrivning

Model Den data som användare ser och interagerar med i View.

View Allt i DOM. Helt enkel det användaren ser. 

Controller Logiken som styr vad som ska hämtas från Model och 
visas i View. 

Template HTML med extra markup specifikt för Angular. 

Directives Ny HTML-markup. Lösningen Angular tagit fram för att 
utöka syntaxen för HTML med nya element och attribut. 

Data Binding Hur data synkas från Model till View. 

Scope ”Limmet” mellan Model och View. Där data från model är 
lagrad för att kunna nås av Controller och Directives.

Dependency Injection Sätt för Angular att skapa, passa med, och koppla ihop 
funktioner och objekt. 

Module Container för alla delar av en Angular applikation.

Services Kod som kan återanvändas lite var som helst i en 
Angular applikation, oberoende av vilken/vilka Views som 
är aktiva. 
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<body>-taggen enligt <body ng-app”AppName”> för att på så sätt visa att hela html-dokumentet är 
en Angular applikation. Det skulle räcka med att skriva <body ng-app> för att initiera en angular 
applikation, men för att göra egna controllers, direktiv etc, så behöver vi ange ett namn, AppName i 
det här fallet, på en modul som ska styra vår applikation. Vi behöver även använda oss av metoden 
angular.module( ) för att skapa själva modulen. Här behöver vi också passa med två parametrar, 
namnet på vår modul och eventuella dependencies (beroenden) ex. variabler, funktioner mm som 
vår modul behöver för att fungera som tänkt. I det här fallet blir det bara 
angular.module( ’AppName’, [ ] ).  
 
HTML-filen och eventuell tillhörande javascript fil med angular.module anropet ser ut som relativt 
vanlig HTML kod fast med lite extra markup. Det är just filer med den här nya markupen som i 
Angular kallas för template.  
 
Vad som nu händer vid starten av en Angular applikation, så börjar webbläsaren först ladda in 
html-filen. I html-filen finns det nu lite extra markup specifikt för en Angular applikation. Det som 
sedan händer är att Angular tittar efter ng-app directive för att avgöra om den givna html-filen 
faktiskt är en Angular applikation. Om Angular hittar ny markup så kommer angular sedan att 
hantera den nya markupen med hjälp av sin inbyggda kompilator. Efter detta så kommer Angular 
att rendera den nya DOM:en till webbläsaren. Det är just den nya DOM:en som avses när vi pratar 
om Views i Angular.  

Data Binding och Scope 
Efter applikationen har startat, så har Angular tagit över renderingen av DOM, dvs. det som 
användaren ser i webbläsaren. Här kommer en av de största fördelarna med Angular in, två-vägs 
Data Binding.  
 
Med detta menas att om View ändras, så kommer även samma data i Model att förändras, och vise 
versa. 

 
Figur 5. Två-vägs Data Binding i Angular. 

 
Just detta är en av de stora bidragande anledningarna till varför Angular skapar känslan av att vara 
snabbare än en vanligt server-side applikation. Säg att ett input-fält kopplad till en Model styr 
någon del av den renderade hemsidan. Med hjälp av Data Binding så kommer ändringar som sker i 
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input att automatiskt uppdateras i realtid på hemsidan, utan att användaren upplever det som att 
hemsidan laddar om.  

I hjärtat av detta ligger Angulars förmodligen viktigaste komponent, Scope(View-Model).  Scope 
kan ses som limmet mellan Model och View, eller rättare sagt mellan View och Controller. 
Förenklat kan man säga att det som ligger i Scope kan både View och Controller se och interagera 
med. Vilket innebär att alla förändringar som View gör i ett Scope objekt också kommer att 
uppdateras i Controller, och vise versa. Figuren nedan från Angular dokumentationen visar hur 
Scope fungerar som mellanlager. 

 Figur 6. Demonstrerar hur Scope fungerar i Angular.[6] 

Controller 
En controller i Angular kan ses som en funktion vars uppgift är att sköta logiken för scope objektet. 
Man använder alltså controllers för att bestämma värdet och beteendet för scope.  

Directives  
Directives är markörer för den inbyggda kompilatorn i Angular. Directives berättar för kompilatorn 
vilken funktionalitet eller beteende som ska kopplas till nya HTML element och attribut.  
 
Förenklat kan man säga att directives utökar den vanliga funktionaliteten hos HTML, genom att ge 
oss möjligheten att skapa egna HTML element eller attribut, liknande XML. Som vi sedan själva 
kan bestämma funktionalitet och beteende för. Förutom att vi kan skapa egna element och attribut, 
så har Angular från start ett antal fördefinierade directives som vi kan använda, som ng-model, ng-
href, ng-src, ng-class, ng-bind, ng-repeat mm.  

Services 
Services används för att dela ut och organisera objekt eller funktioner som används på flera ställen i 
applikationen.  De fungerar utmärkt som interface mot specifika uppgifter som ska göras i 
applikationen. Ett exempel på användningen av detta är en service, som innehåller alla funktioner 
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och objekt tillhörande en användares profil. Där servicen innehåller funktioner för att hämta data 
specifikt kopplad till användare, exempelvis profilbild, e-post till användaren mm.  

Dependency Injection 
Ett komplext begrepp tillhörande Angular är Dependency Injection. Men väldigt förenklat kan man 
säga att det är ett design-mönster som hanterar komponenters beroenden av objekt, funktioner etc. 
för att fungera som planerat. Ännu mer förenklat, så går det att beskriva det som, den kod som styr 
hur det fungerar när en funktion tar emot en parameter.  

Ui-Router 
Specifik plug-in[7] som Delbar använder för att styra routing i applikationen. Fungerar lite 
annorlunda än den traditionella routingen som Angular använder. Här används något som kallas 
states istället för routes.  

Metod och genomförande 

Översikt kring arbetsprocessen 
Arbetet under projektet har varit indelad i fyra stadier.  

• Förstudie 
• Skiss och lo-fi prototyping 
• Hi-Fi prototyping 
• Implementering prototypen i källkod 

Under det inledande fasen av projektet genomfördes en kortare förstudie, kring hur andra liknande 
digitala tjänster genomför inbjudningar till sin webbsida. Webbsidorna som undersöktes var främst 
av typen sociala medier. Ett urval av de som undersöktes var bland annat Facebook, Linkedin, 
PeerBy och Nextdoor. Anledningen till undersökningen var att hämta inspiration för hur 
inbjudningsfunktionerna för Delbar skulle kunna utformas.  
 
Nästa steg bestod av att med hjälp av förstudien ta fram skisser/lo-fi prototyper på hur layout, flöde 
och funktionalitet för de två givna scenariorna för inbjudningar som ska utvecklas och 
implementeras. När en skiss/prototyp är klar så presenterades denna sedan för Delbar och därefter 
diskuterades lösningen och eventuella brister och fördelar med skissen. Om skissen/prototypen 
ansågs godkänd så togs den vidare till hi-fi steget i arbetsprocessen. Om inte så flyttades den 
tillbaka till ritbordet där eventuella svaga punkter som dykt upp under diskussionen åtgärdats, och 
därefter tas den redigerade skissen vidare till en ny diskussion.  
 
Gällande hi-fi prototyperna av systemet så har dessa haft samma arbetsprocess som för lo-fi 
delarna. Där prototyper presenteras och diskuteras kring, för att därefter antingen redigeras eller 
tas vidare för programmering.  
 
Det sista och största steget under projektet bestod av att implementera de framtagna hi-fi 
prototyperna i källkod för att sättas samman med resterande system. För programmeringsfasen av 
projektet så las första prioriteringen på att få den grundläggande funktionaliteten fungerande, för 
att därefter fokusera på utseende och styling. 
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Figur 7. Arbetsflöde under projektet. 

Verktyg 
För skiss och lo-fi prototyping steget av projektet har det under den inledande fasen använts 
online-prototyping verktyget Moqups[8], som är ett verktyg för att skapa digitala 
pappersprototyper[9]. 
  
Under senare faser av lo-fi prototyping steget, där viss interaktivitet skulle implementeras och även 
hi-fi delen så har Axure[10] varit det främsta verktyget.  

Teknikstacken som använts vid programmeringsarbetet har bestått av moderna verktyg för front-
end utveckling, såsom Node.js, Grunt, Bower[11] och som textredigerare valdes Sublime Text. 
Programmeringsspråken som använts är HTML, SASS, javascript och javascriptramverket 
AngularJS.  

Förstudie 
Det absolut första steget för projektet bestod i att undersöka hur andra digitala tjänster 
tillhandahåller inbjudningar av nya medlemmar till sina tjänster. Tanken var att med hjälp av den 
kunna ta fram skisser på vad och hur Delbar kan utforma sina inbjudningar av nya användare till 
sin tjänst.  
 
Resultatet av denna visar att de allra flesta erbjuder någon form av inbjudan via ett mail-utskick, 
antingen genom att direkt mata in en adress till vem användaren vill att en inbjudan ska gå ut till. 
Alternativt så kan användaren låta tjänsten få tillgång till användarens kontaktbok på diverse mail- 
och kommunikationstjänster för att därefter inhämta kontakterna och ge användaren möjlighet att 
bjuda in dessa om de inte själva är medlemmar på tjänsten. Är de importerade kontakterna istället 
redan medlemmar så brukar möjligheten finnas att skicka en vänförfrågan eller liknande till dem.  
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Figur 8. Visar hur Facebook erbjuder sina användare att bjuda in nya medlemmar till dess tjänst. 

Andra tjänster använder sig gärna av Facebook för att sprida sina inbjudningar. PeerBy erbjuder 
sina användare att bjuda in nya medlemmar genom att bland annat dela på användarens Facebook 
vägg, eller skicka ett pm. De tillhandahåller även möjligheten att dela en URL-länk för att på så sätt 
ytterligare låta användaren dela med sig av en inbjudan till tjänsten var de än skriver/postar den 
aktuella URL:en.  

Figur 9. Visar vilka alternativ PeerBy erbjuder sina användare att bjuda in nya användare. 

Skisser och prototyper 
Med hjälp av informationen från förstudien så skapades ett antal skisser på hur inbjudningarna 
skulle se ut och kunna genomföras på Delbars hemsida. Dom här skisserna/lo-fi prototyperna 
innehåller den funktionalitet och layout som initialt ansågs vara tillräcklig och godkänd för att tas 
vidare till nästa steg i utvecklingsfasen. Skisserna är enkla svart-vita digitala pappersprototyper 
som är tänkt att demonstrera grundläggande layout, funktionalitet och navigering.  
 
Delbars nya planerade tjänst kan sägas vara tänkt att bli utformad liknande Facebook:s 
aktivitetsflöde/vägg. Där kommunikation och annonser etc. visas i flöden specifika för varje grupp, 
där det i toppen av flödet sitter en gruppheader innehållande lite information om gruppen och 
eventuella knappar mm.  
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Figur 10. Koncept/Lo-Fi skiss skapad av personal från Delbar, som visar gruppflöde i Delbars nya tjänst.  

För de första skisserna testar vi att lägga in delningsfunktioner på sociala medier i den här 
gruppheadern, samt visning av generell delnings URL.  
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Figur 11. Förslag på delning i gruppheader 
 

Nästa parti av skisser visar på hur den generella inbjudan skulle kunna se ut. Här valdes flera 
alternativ att tas vidare till nästa steg i utvecklingen. Det första alternativet är en lightbox/modal 
variant, där en inbjudningspop-up visas när en användare trycker på en ”bjud in” knapp inuti 
gruppheadern för den aktiva gruppen som användaren klickar runt i. Skisserna visar även hur 
eventuell importering av kontakter från externa mail- och kommunikationstjänster kan 
presenteras.   
 

 
Figur 12. Förslag på generell inbjudan med pop-up och visning av importerade kontakter.  

                                                                                                                                                                  
!17



  Institutionen för tillämpad fysik och elektronik  
  Umeå Universitet 

Vt 2015 

 
Det andra alternativet är istället en egen sida/del av hemsidan med alla inbjudningsmöjligheter 
samlade på samma ställe. Där de bara presenteras i en enkel lista.  

Figur 13. Lista med inbjudningsmöjligheter.  
 
Gällande specialfallet med de förskapade geografiska grupperna med möjlighet att bjuda in 
användarens grannar med ett textmeddelande, så är den valda skissen för detta relativt lik de första 
varianterna på generell inbjudning. Här är det tänkt att den här specifika inbjudan kommer att vara 
en egen del, möjligtvis en lightbox/modal eller sektion på gruppsidan. Som antingen aktiveras 
genom länk inom den generella inbjudan, alternativt att den syns i flödet för den specifika gruppen.  
Skissen i sig innehåller en lista på personer i användarens närhet som de har möjlighet att bjuda in 
via SMS, samt visar en karta över det område som tjänsten har använt för att inhämta dessa 
personer.  
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Figur 14. Skiss över lightbox/modal/sektion för inbjudan av grannar. 

 
 
Nästa steg bestod i att ta lo-fi skisserna vidare och implementera varianter av dessa i en större 
prototyp som Delbar utvecklar för att testa/demonstrera hela systemet. Här går vi ifrån den 
underutvecklade grafiska profilen och ger prototyperna mer grafiska komponenter så att 
prototyperna närmare sig utseendemässigt den slutligt planerade produkten. Samtidigt läggs det 
till interaktivitet i hela prototypen(knappar reagera på klick, pop-up’s dyker upp, övergångar 
mellan sidor läggs till mm.), så att systemet agerar mer likt den slutliga produkten.  
 
Efter prototypen har gått igenom ett antal iterationer så har vi en slutlig  hi-fi prototyp som ser 
något annorlunda ut än tidigare prototyper. Bland annat så har funktionen att importera kontakter 
från diverse mail- och kommunikations tjänster plockats bort, då det ansågs att denna skulle ta för 
lång tid att implementera i den slutliga produkten. Det har även bestämts att både den generella 
inbjudan och grannar-delen ska byggas som ”bygg block” alltså delar som vi kan flytta runt och 
ändra lite hur som helst i den slutliga produkten. De planeras att de programmeringsmässigt ska 
byggas upp som directives i AngularJS. Så att exakt placering av dessa inte behöver bestämmas 
ännu, utan kan testas allteftersom produkten växer fram.  
 
Den generella inbjudningen får anses vara mest lik lo-fi prototypen som presenterades i figur 9. 
Där den generella inbjudningen är en enkel lista med de olika alternativen en användare kan 
använda för att bjuda in en ny medlem till gruppen.  
 
För den speciella inbjudan via sms till grannar, så har denna ändrats något i utseende. Kartan från 
lo-fi prototypen har plockats bort, och istället så försöker vi visa hur SMS:et som skickas ut till de 
markerade användarna ser ut. Texten som står med i prototypen ska endast ses som en hänvisning 
till ungefärlig längd den bör vara i slutändan, medan själva innehållet i texten endast är en 
placeholder. 
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Figur 15. Slutlig prototyp över generella inbjudan. 
 

Figur 16. Slutlig prototyp över granninbjudan. 
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Implementering av inbjudning i källkod 
Med en relativt komplett hi-fi prototyp så var nästa steg att implementera prototyperna rent 
praktiskt på hemsidan.  

Huvudmodul för inbjudningar 
Under slutfasen av prototypstadiet så bestämdes det att i alla fall de generella inbjudningarna ska 
ligga på en separat sida på hemsidan. För att detta ska vara möjligt behöver vi en modul där våra 
directives för de generella inbjudningarna och eventuell granninbjudan ska placeras.  

 
Modulen döps till dela-invite för att passa in i Delbars namngivning i det kompletta systemet. Vi 
specificerar även en dependency för modulen, socialLinks. Som är ett directive som används för 
inbjudning via sociala medier(mer om denna senare).  
 
Efter detta specificeras ett configuration block, där koden inuti detta exekveras under 
bootstrapping processen[12] av applikationen. I config blocket definierar vi sedan URL:en som ska 
vara kopplad till vår View för inbjudningarna. Samtidigt definierar vi även vår templateUrl för 
modulen, alltså vilken HTML-fil som ska användas för modulen. Vi berättar också vilken controller 
som ska höra till modulen, i det här fallet är det ’InviteCtrl’ som hör ihop med vår modul.  
 
Slutligen definierar vi även ett resolve block. Resolve kan ses som en valfri del där man kan 
specificera dependencies som ska injectas till modulens tillhörande controller. Enklare förklarat 
kan man säga att resolve används ofta för att definiera innehåll eller data som är skräddarsydda för 
ett State eller Route. Om någon av datan eller innehållet returnerar ett promise så ser också resolve 
till att controllern är instansierad innan datan/innehållet injekteras till den.  
I resolve för invite modulen så använder vi oss av en service, UrlInviteSvc, och en funktion i 
servicen som hämtar ett URL inbjudnings objekt från en databas på servern och returnerar detta. 
Mer information om den här specifika servicen tas upp under rubriken för services. Till servicen så 
passar vi med stateParams.groupId som är det specifika gruppId:et som den nuvarande View har 
kopplat till sig.   
Den controller som hör till invite modulen är ’InviteCtrl’. Controllern har två dependencies, där den 
som de flesta controller behöver använda sig av scope för att kunna fungera som planerat. Utöver 
detta använder sig även controllern av värdet på invitelink som är data som modulen hämtade 
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genom servicen UrlInviteSvc. Controllerns enda uppgift är sedan att koppla värdet på invitelink till 
scope.  

Services 
All kommunikation från Delbars front-end applikation till dess back-end sker med hjälp av services 
och RESTful-gränssnitt i Angular. Eftersom inbjudningsfunktionaliteten behöver kommunicera 
med back-end delen av applikationen för att fungera som planerat, så behövdes ett antal services 
programmeras.  

För att skapa en ny service använder vi oss av factory( ) funktionen i angular. Den här funktionen 
skapar och returnerar ett objekt alternativt en funktion som resten av applikation kan använda sig 
av. En komponent som vill använda sig av en specifik service behöver bara specificera namnet på 
den servicen i sina dependencies, så kommer servicen att injekteras in i komponenten, för att sedan 
få tillgång till allt servicen erbjuder.  
 
För att vi ska kunna kommunicera med back-end delen av applikationen behöver våra services en 
specifik dependency. Servern kommunicerar nämligen via ett RESTful gränssnitt, så vi behöver 
lägga till en inbyggd service, resource[13], till våra dependencies. Resource är nämligen en service 
som skapar ett objekt som är gjort för att kommunicera med RESTful servrar. 
  
Den första servicen som sedan skapades var UrlInviteSvc, som har i uppgift att hämta ett 
inbjudnings objekt innehållande en inbjudningslänk för att gå med i en grupp. Vi skapar alltså en 
service med hjälp av factory funktionen, där vi definierar våra dependencies(resource och config) 
som vi behöver.  Vi skapar sedan ett lokalt objekt urlInvite som är tänkt att innehålla den hämtade 
URL:en. För att hämta inbjudnings objektet använder vi oss som sagt av resource. Vi specificerar 
också den specifika URL:en (huvudadress/group/:id/invite) hos RESTful servern, där vi kan hämta 
objektet som vi är ute efter. Här är :id det specifika gruppId:et som vi vill ha en inbjudningslänk 
till. Sedan låter vi slutligen urlInvite objektet utföra standard HTTP metoden GET, mot den givna 
URL:en. För att sedan returnera resultatet av förfrågningen. $promise ser här till att inget 
returneras förens ett svar erhållits från servern.  

Nästa service som behöver skapas är en service som ska meddela servern ett antal e-postadresser 
som behöver få en e-post inbjudan skickad till sig. Precis som tidigare kallar vi på factory 
funktionen och definierar vi vilka dependencies vi behöver inom servicen. Anropet mot servern är 
dock något annorlunda den här gången då vi ska genomföra en POST mot servern. Här behöver 
servern även ta emot ett inbjudnings id utöver en lista på e-post adresser. Detta beror på 
uppbyggnaden av vissa funktioner i back-end delen av applikationen. Det här inbjudnings id:et 
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som efterfrågas skickas bland annat med i den tidigare servicen, UrlInviteSvc. Innan man anropar 
den nya servicen, EmailSvc, så behöver funktionen eller komponenten som använder sig av 
EmailSvc först hämta det här inbjudnings id:et och passa med det i parametrarna till EmailSvc.  

Den sista servicen som skapats är tänkt att ha ansvaret för kommunikationen mot databasen 
gällande den geografiska/granninbjudningen som initialt var planerad att implementeras på back-
end under projektet. Under projektets tid så har tyvärr inte back-end funktionaliteten för kunnat 
implementerats, vilket i sin tur medför att servicen för granninbjudan, bara har ofullständigt 
implementerade funktioner och anrop för att hämta data från back-end sidan. Anropen är i nuläget 
endast en fingervisning kring hur de kan/bör se ut, efter resterande funktionalitet också är 
implementerad på back-end sidan. På grund av detta finns det i servicen inlagt ett fejkad JSON 
objekt för att ändå kunna demonstrera den tänkta funktionaliteten när back-end delarna blir 
implementerade.  

Servicen är planerad att innehålla två olika funktioner, där en har i uppgift att inhämta personer i 
närheten av en geografisk adress, medan den andra funktionen i sin tur har som uppgift att skicka 
en lista på personer till back-end som ska motta en inbjudan till Delbars tjänst via ett SMS.  
I nuläget ser vi som sagt att funktionerna är ytterst tomma. Endast getNeightbours( ) gör något i 
nuläget. När en komponent anropar funktionen så returnerar den det fejkade JSON objektet 
asynkront. för att kunna användas vid test/demo av den tänkta funktionen.  
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Directives och tillhörande Controllers 
Då inbjudningsfunktionaliteten är en specifik uppgift som systemet kommer använda sig av, så 
passar det utmärkt att den här funktionaliteten implementeras i directives. Två directives skapas, 
där den första  har ansvaret för beteendet, utseende och funktionalitet för de generella 
inbjudningarna, medan vårt andra directive får ta ansvaret för de geografiska inbjudningarna. 
Detta eftersom granninbjudan kommer använda sig av annorlunda services och funktioner än de 
andra inbjudningarna för att utföra sina uppgifter.  
 
Det första directive som skapats är groupinvite-directive, som innehåller de generella 
inbjudningarna. Först togs ett HTML-template:n för groupinvite-directive fram. Det är det här 
templatet som bestämmer hur HTML markupen ska se ut för groupinvite-directive. Templatet 
består av en stor container <div> som i sin tur innehar tre andra större <div> taggar som 
representerar de olika inbjudningssektionerna(URL, e-post och via sociala medier inbjudan). Då 
delbar.se använder sig av bootstrap för den responsiva designen av hemsidan, så implementeras 
även detta i varje delsektion i vårt directive. Varje sektion får även en titel och en beskrivningstext.  

Den första delsektionen som tas fram är sektionen som innehåller inbjudningen via URL. Här är 
det inga större konstigheter, vi har en <input> som är hopkopplad med vår controller för 
groupinvite-directivet. Detta görs genom ng-model[14] som används för att binda en input, select, 
textarea eller skräddarsydd form control till scope. Här binder vi alltså vår input till 
scope.hyperlink. Vi lägger även till lite placeholder text, och ser till så att det som skrivs till input 
från scope inte kan skrivas över(readonly=”true”) genom användarinteraktion. 
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Nästa sektion har i sin tur hand om e-post inbjudan. Här skapar vi en <form> som innesluter en 
input som ska ta emot inmatningen av de e-post adresser som ska motta en inbjudan, tillsammans 
med en submit knapp för att bekräfta vår form. Här använder vi ytterligare ett inbyggt directive i 
Anglar, ng-submit för just form bekräftelsen. När vi klickar på submit-knappen så kommer 
nämligen den specificerade funktionen(inviteEmail( )) kopplad till ng-submit att utföras.  
Gällande input-fältet för e-post adresserna så använder vi oss av ett open-source directive, ng-tags-
input[15]. Det här plug-in:et gör så att vi kan mata in flera e-post adresser, samt presenterar detta 
på ett snyggt sätt enligt figuren nedan. 

 
Utöver detta ger det här directivet oss också flera valideringsmöjligheter. Vi kan bland annat 
bestämma en minsta längd på adressen som matas in, vilka tecken och textsträngar som är tillåtna, 
kommandon som kan användas för att separera en adress från en annan etc. Då det här directivet 
är byggt för Angular så kopplar vi enkelt ihop den här View:n med controllern med hjälp av scope 
och ng-model. Här kopplar vi input-fältet till scope.email.  

Nästföljande sektion är den som har hand om delningen/inbjudning via sociala nätverk.  
Även här använder vi oss utav ett externt open-source directive som heter angular-social-links[16]. 
Just det här directivet tillhandahåller enkla kopplingar till diverse sociala medier såsom Facebook, 
twitter, Google+ mm. Directivet ger oss skräddarsydda attribut som vi kan placera i <a> taggar på 
HTML sidan. Directivet gör att när vi klickar på en länk som har ett av dessa attribut så kommer 
automatiskt att använda en specifik delningsfunktion för just det sociala nätverket. Vi kan även 
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välja att skicka med ett av oss valt URL som används av delningsfunktionaliteten på det valda 
sociala mediet. Vad som visas i delningen styrs av <meta> taggarna för den passade URL:en. 

Dessa sektioner ligger som sagt i ett och samma stora directive. Det här directivet har en controller 
kopplad till sig som styr logiken bakom. Här nedan visas controllern, samt groupinvite-directivets 
uppbyggnad.  
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Det första vi specificerar är en controllern som är kopplad till vårt directive. Just controllern för 
groupinvite-directive har ett antal specifika dependencies. Vi behöver vid starten injecta våra 
services för Email och URL hämtningen. Vi kommer även att injecta $stateParams, som är ett 
objekt innehållande variabler och funktioner specifika för det aktuella vårt aktuella state.  
 
Sedan definierar vi de variabler som vi behöver, såsom inviteId från invitelink objektet i 
huvudmodulen, som vi behöver vid utskick av en inbjudan. Sedan behöver vi även skapa en 
funktion inviteEmail( ),  i scope, som View kan använda för att kalla på, då de vill skicka en 
inbjudan. Funktionen tar en array parameter email, som funktions sedan går igenom och skapar en 
ny array enligt utformning som back-end delen av applikation förväntar sig. Sedan använder 
funktionen sig av EmailSvc för att ta den nyskapade arrayen med e-post adresser och meddelar 
back-end att vi vill skicka mail till dessa.  

Slutligen så definierar vi upp directivet, genom directive( ) metoden. Den här metoden tar emot två 
parametrar, där den första är namnet på directivet som ska skapas, medan den andra är våra 
dependecies. Här behöver vi config som innehåller hemadressen till applikationen. Metoden 
returnerar sedan ett directive, där vi specificerat att directivet är ett element (restrict: ’E’), dess 
template och controller.  

Vi implementerar även ett directive för den geografiska inbjudan. Precis som för groupinvite-
directive så struktureras hela directivet i en större <div> container med mindre sektioner. De 
viktigaste sektionerna för granninbjudan är förhandsgranskningen av SMS:et och listan på de 
personer i användarens geografiska närhet som inhämtats.  
Här skapar vi först en sektion bubble_container som ska egentligen bara agerar bakgrunden till 
SMS bubblan. Sedan skapar vi en <div> för att bygga upp den gröna bubblan med 
förhandsgranskningen. Här använder vi som vanligt scope för att koppla ihop delar i texten med 
data som controllern tillhandahåller.  

För presentationen av grannarna så skapas en först en <form> då vi ska kunna markera personer 
ur en lista och sedan göra något med den här datan, i det här fallet skicka en SMS inbjudan. En 
container skapas för att innehålla listan med personer. I containern så använder vi oss av 
ytterligare ett Angular directive ng-repeat. Med hjälp av ng-repeat så kan vi iterera över en lista 
med objekt(items) som innehåller grannarna till användaren av tjänsten. Med hjälp av scope kan vi 
presentera och koppla ihop personer till specifika <input> taggar. Här använder vi oss också av ng-
model för att hålla reda på vilka personer som har blivit markerade. Genom att skapa ett scope 
objekt som håller reda på detta.  
 
Det skapas även en knapp som kan användas för att markera eller avmarkera alla personerna i 
listan. Den här knappen kopplas så klart också ihop med scope genom ng-model=”allSelected”. Vi 
använder även ng-click för att koppla en scope funktion till knappen, vid tryck.  
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Precis som med groupinvite-directive så ligger dessa sektioner i ett och samma stora directive. Det 
här directivet har också en controller kopplad till sig som styr logiken.  
Controllern döps till GeoCtrl och har liknande dependencies behov som groupinvite-directivet. 
Men istället för EmailSvc ochUrlSvc, så passar vi nu istället in GeoSvc och GroupSvc. Först skapar 
directivet ett antal tomma listor som ska innehålla de inhämtade grannarna och en lista på 
eventuella personer att skicka inbjudan till. GeoSvc används sedan för att hämta listan på 
personerna i den geografiska närheten till den angivna adressen. Den här listan itereras sedan 
igenom av ng-repeat på HTML template sidan. GroupSvc är en service som i det här fallet används 
för att hämta namnet på den aktuella gruppen och visa detta i SMS bubblan .  

Två scope funktioner har sedan skapats för som har i uppgift att hantera listan och interaktionen 
med denna. checkAll( ) funktionen har som uppgift att gå igenom hela listan med personer som 
visas i View, och markera respektive avmarkera alla i listan, varje gång som funktionen körs.  
 
ok( ), är funktionen som körs när en använder klickar på skicka SMS knappen. Funktionen kollar 
först vilka personer från itemslistan som är markerade, för att därefter skapa en ny lista med de 
markerade personerna. Därefter skickas listan på de markerade personerna till back-end. 
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Resultat 
Resultatet från förundersökningen visar på att i stort sett alla sociala nätverk erbjuder möjligheten 
att skicka inbjudan till nya användare via manuell inmatning av epost samt någon form av koppling 
mot diverse andra social nätverk. Vissa av dessa tillhandahåller också möjligheten att importera 
kontakter från andra tjänster och sedan skicka ut epost inbjudan till dessa. Några av hemsidorna 
erbjuder även möjligheten till att kopiera en URL-länk innehållande en inbjudan till tjänsten.  

Med hjälp av den här informationen ansågs det i Delbars fall vara relevant med inbjudningar via 
manuell inmatning av epost, URL-länk samt någon form av lättare koppling till ett par sociala 
nätverk för delning av en inbjudningslänk.  

Gällande utformningen för inbjudningsfunktionaliteten så är det slutliga resultatet ytterst likt den 
hi-fi prototyp som tagits fram under projektets gång. Utseendet på denna ser ut enligt bilderna 
nedan.  
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Figur 17. Slutlig implementation av den generella inbjudan. 

Figur 18. Visar den responsiva vyn där granninbjudan är aktiv, samt bild över utseende för granninbjudan. 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I den slutliga produkten kan man bjuda in nya användare till tjänsten genom bland annat dela den 
URL-länk som visas i URL sektionen på ”Bjud in” sidan. Genom att följa URL-länken när en ny 
användare registrerar sig på tjänsten så kommer de automatiskt att bli medlem i den gruppen som 
URL-länken är kopplad till.  
Ett annat sätt att bjuda in nya användare är att skriva in personernas epostadress i 
inbjudningsfältet anpassat för detta. När användaren klickar på ”Skicka inbjudan” knappen så 
skickas det ett mail till de inmatade adresserna, innehållande en inbjudningslänk samt lite 
information om Delbars tjänst.  
Vill användaren istället bjuda in sina vänner från diverse sociala nätverk så kan de istället göra det 
genom att klicka på en av knapparna byggt för detta. Knappen öppnar ett fönster associerat med 
det aktuella sociala nätverket och passar med en inbjudningslänk samt lite extra information 
anpassat för den aktuella tjänsten. Bilden nedan visar ett exempel på detta, då användaren har 
tryckt på knappen för delning via Facebook.  
 

Figur 19. Visar delning av URL-länk via Facebook. 

Själva implementeringen av inbjudningsfunktionaliteten har skett med hjälp av AngularJS. Den 
slutliga produkten innehåller en huvudmodul innehållande två directives, där första directivet har 
ansvaret för den generella inbjudan, medans det andra directivet har ansvaret för granninbjudan.  
Utöver detta har det även skapats tre services som har hand om kommunikationen med servern för 
att hämta/lagra data för inbjudningar via URL, epost och geografiska inbjudningar. 

Fortsatt arbete och förbättringar 
Implementera fler inbjudningsmöjligheter och möjligheten att importera kontakter från diverse 
mail- och kommunikationstjänster för att sedan kunna skicka ut inbjudan till dessa. 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Ändra <meta> taggar för delning på sociala medier, så att dessa anpassas beroende på vilken grupp 
som inbjudan skickas från.  
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