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Sammanfattning 

Företag idag producerar stora mängder data. För att tolka data behövs ett verktyg som 

visualiserar den effektivt och direkt. Den digitala instrumentbrädan är ett sådant verktyg. Trots 

det höga värdet hos välutvecklade instrumentbrädor misslyckas de flesta instrumentbrädor 

genom att de inte kommunicerar tydligt. Istället läggs det bland annat resurser på visuella 

effekter, vilket snarare försvårar kommunikationen än förbättrar den. 

 

Studien har resulterat i ett webbaserat verktyg för att skapa en instrumentbräda. Webbsidan 

består av en meny, ett rutnät samt ett antal olika komponenter. Extra fokus har lagts på två av 

dessa, mätare och cirkeldiagram. Instrumentbrädan visualiserar data med hjälp av grafiska 

komponenter. Studien har tagit del av designmål för att undvika vanliga designmisstag i 

utvecklandet av det webbaserade verktyget. Designen har en generell lösning då slutanvändaren 

är odefinierad. 

 

Resultatet innehåller en utvärdering av hur väl designmålen har implementerats. Verktyget har 

en låg multidimensionalitet då två grafiska komponenter finns tillgängliga. Tillgängligheten är 

hög på grund av att verktyget är webbaserat. God lyhördhet uppnås med hjälp av tekniken 

Flexbox som gör det enklare att placera innehåll på webbsidan korrekt. SPA, som står för Single 

Page Application, skapar korta laddningstider för den. Det finns stora möjligheter med 

fortsättningsarbete för applikationen. 

 

Hur data presenteras och i vilket sammanhang den sätts i är avgörande för en välutvecklad 

instrumentbräda. Det är kritiskt att, där det är möjligt, involvera slutanvändarna i 

utvecklingsprocessen av ny programvara. Utan slutanvändarna är det svårt att utvärdera 

användarvänligheten i nyskapad mjukvara.
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Abstract 

Companies today produce large amounts of data. To interpret data, a tool is needed which 

visualises it effectively and instantly. One such tool is the digital dashboard. Despite the high 

value of well-developed dashboards, most dashboards fail to communicate clearly. Instead, 

resources are spent on visual effects, which makes communication more difficult than improves 

it. 

 

The study has resulted in a web-based tool that creates a dashboard. The webpage consist of a 

menu, a grid and different components. This study has focused on two of those, gauge and pie 

chart. The dashboard visualizes data using graphical components. The study has taken note of 

design guidelines to avoid common design flaws in the development of the web-based tool. The 

design has a general solution since the end user is undefined. 

 

The result contains an evaluation of how well the design guidelines have been implemented. 

The tool has a low multidimensionality as only two graphic components are available. 

Accessibility is high because the tool is web-based. Good responsiveness is achieved using the 

Flexbox technology. SPA creates low loading times of the web page. There are great 

opportunities with continuing work for the application. Chapter 5 also goes through a complete 

user flow. 

 

How data is presented and in which context it is set is crucial for a well-developed dashboard. 

It is critical to involve end users in the development process of new software. Without end-

users, it is difficult to evaluate the user-friendliness of newly created software. 
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1 Inledning 

Studien som beskrivs i uppsatsen går ut på att skapa ett webbaserat verktyg där en användare ska kunna, 

på ett så användarvänligt sätt som möjligt, skapa en egen instrumentbräda. Användaren väljer 

komponenter från en meny och väljer även vilken typ av data som ska visas i vald komponent. När 

användaren är nöjd med instrumentbrädan ska hen kunna växla till ett presentationsläge. Resultatet 

presenteras i kapitel 5. Där gås det igenom, steg för steg, hur applikationen fungerar och ser ut. 

1.1 Projektmål och definition 

Denna kandidatuppsats verkställs i samarbete med ÅF AB, hädanefter kallad ÅF. Målet med denna studie 

innefattar studerande och utvärdering av klassiska designmål för utveckling av digitala instrumentbrädor, 

samt implementation av ett verktyg där användaren skapar en instrumentbräda. Redan här har vi två 

begrepp som behöver åtskiljas. Med verktyg menas den del som användaren kommer använda för att skapa 

en fungerande instrumentbräda. Instrumentbrädan är visualiseringen av den data som användaren väljer 

ska visas med hjälp av grafiska komponenter. Exempel på grafiska komponenter kan vara en mätare eller 

en graf. Viktigt här är att skilja på den traditionella benämningen av instrumentbräda, vilket hänvisar till 

instrumentpanelen i en bil, med den nyare digitala datainstrumentbrädan, ett begrepp ofta tillämpat inom 

modern affärsintelligens. Den färdiga versionen av verktyget skapar instrumentbrädan och 

instrumentbrädan visualiserar nyckeltal enligt användarens val. Vad som betraktas som användarvänligt 

kommer avgöras under arbetets gång när designmålen utvärderas. De olika valen under implementationen 

samt designbeslut ska vara välgrundade. 

1.2 Förväntat resultat 

Under studien är det förväntat att arbetet beaktar vissa designmål som framkommit genom litteraturstudier. 

Designmålen leder till ett användarvänligt verktyg och kommer att ligga till grund för hur det kommer att 

fungera. Det är förväntat att studien producerar en körbar prototyp som kan genomföra alla delmoment av 

användarens flöde. Användarflödet finns beskrivet i kapitel 3. Användaren ska kunna välja bland flera 

olika grafiska komponenter för presentation av data. Implementationen kommer sträva efter att det finns 

ett drag och släpp-system som användaren använder sig av. Det webbaserade gränssnittet för verktyget 

förväntas vara responsivt och dynamiskt, vilket möjliggör att köra verktyget på flera typer av enheter med 

olika skärmupplösningar. 
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1.3 Projektresultat 

Som resultat har studien skapat ett fungerande webbaserat verktyg som skapar en instrumentbräda. Vid 

granskning av det förväntade resultatet gentemot det faktiska resultatet finns några skillnader mellan 

design och implementation. Vissa delar av designen fick under implementationsarbetet ändras. 

Exempelvis så valdes ett klicka och välj-system framför drag och släpp-tekniken. Vid val av grafiska 

komponenter finns det endast två stycken, en mätare och ett cirkeldiagram. Datan som visualiseras hämtas 

inte från en databas utan är slumpmässigt genererad hos klienten. 

1.4 Översikt av uppsats 

I nästkommande kapitel, 2 Bakgrund, presenteras all väsentlig fakta till studien. Kapitlet tar bland annat 

upp vad en instrumentbräda är, vanliga designmisstag vid utvecklandet av instrumentbrädor och 

utvecklingsmiljön introduceras. Kapitel 3 redogör för designen. Det går igenom de sex designmål som 

verktyget är utformat efter och den generella designen för det grafiska gränssnittet presenteras. I nästa 

kapitel, 4 Implementation, beskrivs utvecklingen av verktyget. Den består exempelvis av rutnätet som 

används för att placera ut grafiska komponenter på instrumentbrädan. I kapitlet 5 Resultat jämförs det 

färdigutvecklade verktyget med designen. Med figurer och kommentarer beskrivs hela användarflödet. I 

studiens sista kapitel, 6 Slutsats, diskuteras olika problem som uppstått under projektets gång. Åtgärder 

gällande begränsningar beskrivs och framtida arbeten av verktyget kommenteras. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras fakta och bakgrund som berör området instrumentbrädor, samt problem som 

uppstår vid utvecklandet av en sådan. Kapitlet innehåller de designmål som studien har använt sig av. 

Läsaren får också en förståelse över de tekniker som använts vid utvecklingen av verktyget. 

Vidare så presenteras företaget ÅF och begreppet MES-system förklaras och sätts i ett större sammanhang. 

Exempel ges på hur flödet i ett sådant system kan se ut. Vilka programmeringsspråk och ramverk som 

använts i projektet samt hur utvecklingsmiljön ser ut presenteras också i detta kapitel. Applikationen som 

skapas i projektet är en så kallad SPA-applikation (Single Page Application). Vad detta är, hur dataflödet 

ser ut och hur arkitekturen är uppbyggd förklaras här. Slutligen berättas det om vad anpassade element är 

och vilka fördelar som finns med att använda sådana i en applikation. 

2.1 Problemområde 

De flesta instrumentbrädor som används inom företag misslyckas för att de inte uppfyller sin fulla potential 

[2]. Few påstår att de som bäst bara levererar en bråkdel av insikten som behövs för att övervaka 

verksamheten [2]. I den här delen presenteras de flest förekommande misstagen som utvecklare gör vid 

skapandet av instrumentbrädor, samt riktlinjer för att undvika dem. 

 

2.1.1 Vad är en instrumentbräda? 

För att designa och implementera ett verktyg som ska producera en instrumentbräda måste ordet 

“instrumentbräda” först definieras. Det är också nödvändigt att påpeka skillnaden mellan en 

instrumentbräda inom affärsintelligens och en instrumentpanel som förekommer i fordon. Detta eftersom 

instrumentbrädan är ett modernt visualiseringsverktyg som påminner om instrumentpanelen i fordon och 

instrumentbräda samt instrumentpanel har samma översättning inom engelskan, “Dashboard”. Few 

definierar instrumentbräda enligt följande: “En instrumentbräda är en visualisering av den viktigaste 

behövda informationen för att uppnå ett eller flera ändamål; konsoliderad och arrangerad på en enda skärm 

så informationen kan övervakas vid en blick” [1]. Många försäljare av instrumentbrädor verkar hålla med 

om några få egenskaper en instrumentbräda måste ha för att någonting ska kallas för en instrumentbräda 

[1]. En av dessa egenskaper är att den måste innehålla grafiska visuella komponenter såsom en mängd 

olika mätare, många liknande hastighetsmätaren på instrumentpanelen i fordon. Enligt definitionen ovan 

är det ingen uppenbar skillnad på instrumentbräda jämfört med instrumentpanel, utan istället bör det 

redogöras i vilket sammanhang som de diskuteras inom. Det ska också nämnas att flera nyproducerade 

fordonsmodeller har slutat använda sig av den äldre typen av instrumentpaneler med analoga 
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mätningsinstrument, där trenden går mot att använda digitala dataskärmar som visualiserar 

instrumentpanelen. Exempel på sådana fordonsmodeller är Audi A8 och Tesla Model 3 [5] [6]. 

 

2.1.2 Vanliga designmisstag 

Skälen till varför instrumentbrädor misslyckas är många men flera problem är mer återkommande än 

andra. Dessa fallgropar kan undvikas med hjälp av en mängd designprinciper som kan ge en effektiv 

instrumentbräda när de tillämpas korrekt. Det största problemet är att skapa en presentation av data som 

inte innehåller ett överflöd av information och där läsaren genast förstår den. En välfungerande 

instrumentbräda ska visa en mängd information, på en bestämd yta, kommunicerad på ett direkt och tydligt 

sätt. Med mer information tillkommer även större svårigheter att kommunicera informationen på ett direkt 

och tydligt sätt. På andra sidan av spektrat är det enklare att kommunicera information ju mindre 

information som instrumentbrädan innehåller, med nackdelen att den blir för informationsfattig. Few 

menar att enda sättet att hitta en lösning till denna utmaning är att involvera designexpertis i 

utvecklingsprocessen. Expertis som beaktar visuell uppfattning och den mänskliga kognitiva förmågan 

[2]. 

Utöver detta beskriver Few 13 vanliga designmisstag som inträffar vid utvecklandet av instrumentbrädor 

[1]. I denna studie beskrivs tre av dessa. Varför just dessa tre har valts beror på att de är de mest relevanta 

för utvecklingen av verktyget och anledningen varför alla designmisstag inte beskrivs är på grund av att 

omfattningen av arbetet behövde begränsas. Studien har full befogenhet att åtgärda de tre designmisstag 

som beskrivs nedan, vilket är en anledning vill varför de har valts att presenteras.  

Nedan beskrivs kortfattat tre vanliga designmisstag: 

 

Överskrider gränserna för en skärm - Nödvändigheten att kunna se hela instrumentbrädan utan att 

behöva skrolla baseras på perceptuell och kognitiv forskning [17]. Någonting kraftfullt inträffar när all 

information kan beskådas samtidigt i samma ögonblick [1]. Detta designmisstag innebär att användaren 

av instrumentbrädan måste antingen skrolla eller klicka sig vidare i instrumentbrädan för att få tillräckligt 

med information för att utföra en uppgift.  

 

Ineffektivt belyser vad som är viktigt - Allt som förtjänar utrymme i en instrumentbräda är viktigt, men 

vissa grafiska komponenter i en instrumentbräda är viktigare än andra. Om användaren har svårt att förstå 

vilken information som är viktigast kan det vara så att designen ineffektivt belyser vad som är viktigt. 

Detta designmisstag uppstår när all grafik i instrumentbrädan är visuellt framträdande [17], när istället de 

viktigaste elementen bör få mest uppmärksamhet genom placering, färg och stil. 
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Missbruk eller överanvändning av färg - Ett effektivt sätt att urskilja element samt att få användarens 

uppmärksamhet är genom användandet av färger. Om färger används i kontrast till normen kommer 

användaren ge uppmärksamhet och försöka hitta mening med skillnaden [17] och på så sätt få den reaktion 

utvecklaren vill. Att använda för många färger leder till problem eftersom det visuella innehållet måste 

vara så enkelt som möjligt, då instrumentbrädor ofta är välfyllda med information [17]. 

 

2.2 Design för visuell analys 

För att vår instrumentbräda ska uppnå sin fulla potential bör implementeringen följa strikta designmål. 

Flesch beskriver sex designmål som utvecklar tankar kring viktiga beslut som måste tas under 

instrumentbrädans implementation [4]. Med tanke på kravspecifikationen och de avgränsningar som finns 

så görs försöket att under implementationen följa designmålen med så god precision som möjligt. 

 

Multidimensionalitet - Med multidimensionalitet menar Flesch att en instrumentbräda ska bestå av flera 

olika visualiseringar, i vårt fall av olika grafiska komponenterna från Kendo UI. Dessa är exempelvis en 

graf, mätare eller diagram. De grafiska komponenterna ska kunna utnyttjas i kombination med varandra 

för maximal effektivitet. Storlek och val av komponenter behöver vara noggrant utvärderade [4]. 

 

Tillgänglighet - Användare bör ha en god tillgång till verktyget. En god tillgång innebär få eller inga 

beroenden gällande installerad mjukvara, operativsystem eller typ av enhet [4]. Eftersom verktyget är 

webbaserat krävs det ingen förinstallerad programvara förutom en webbläsare och en internetuppkoppling. 

Detta möjliggör även användbarhet på olika operativsystem med olika typer av enheter. 

 

Lyhördhet - Webbsidan för verktyget bör vara dynamisk och responsiv så att den renderas korrekt för 

olika enheter, oberoende av storlek på skärmarna [4]. Detta innebär att storlekar och avstånd för 

webbsidans element behöver baseras på procentsatser istället för fast angivna antal pixlar. 

 

Prestanda - Eftersom instrumentbrädan ska visualisera data så behöver det webbaserade verktyget skicka 

förfrågan till en databas som sedan skickar tillbaka den efterfrågade datan. Data används av de grafiska 

komponenterna som visar data för användaren. För prestanda bör vårt verktyg endast använda den mängd 

minne och diskutrymme som krävs för att applikationen ska fungera. Flesch skriver “För att uppnå en 

jämn prestanda i produktiv användning, behöver det etableras någon form av pliktfördelning mellan server 

och klientens mjukvarukomponenter” [4]. Vår tolkning av pliktfördelning är att beräkningar bör ske på 

den sida av systemet, antingen hos klienten eller servern, som är mest effektiv. Detta är något vår 

implementation inte kommer kunna reglera eftersom vår implementation endast berör klienten. Vad som 
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däremot behöver bestämmas i vår implementation är hur ofta och vad för data som ska skickas mellan 

klient/server. 

 

Användarvänlighet - Utan användarvänlighet kommer instrumentbrädan resultera i minimalt värde för 

slutanvändaren, trots att instrumentbrädan är kraftfull och fylld med funktioner. Användarvänlighet är ett 

viktigt icke-funktionellt krav vår implementation ska inkludera. Det är också ett av de få kraven i 

kravspecifikationen från uppdragsgivaren. All mjukvara är tillgänglig och användbar för slutanvändare i 

kombination med ytterligare dokumentation såsom användarmanual eller träningslektioner [4]. Vårt 

verktyg bör vara designat så att användaren kan skapa en instrumentbräda utan att ha tagit del av 

förhandsinformation eller träning. 

 

Sträckbarhet - Denna egenskap specificerar att det ska gå att utföra vidareutveckling på applikationen 

utan större tekniska förhinder [4]. Detta möjliggörs ofta med hjälp av ett utdragbart ramverk eller att 

fortsättningsarbetet sker i samma utvecklingsmiljö. Eftersom utvecklingsmiljön som vårt arbete utvecklas 

i är skapat av ÅF så innebär detta att om vidareutveckling av vårt arbete initieras bör endast måttlig 

ansträngning behövas. 

2.3 Syfte 

Kunder till ÅF, främst verkande inom industri, har ofta en tom eller informationsfattig startsida i sina 

intranät. Anställda på ÅF ser här en möjlighet för användning av en lättläslig sammanställning 

innehållande viktiga produktionsnyckeltal där användaren själv väljer vilka grafiska komponenter som 

ska användas. Därför finns uppdraget att utveckla ett användarvänligt webbaserat verktyg. Användare av 

verktyget ska själva kunna välja bland olika grafiska komponenter, exempelvis en mätare eller en graf. 

När komponenten är vald ska användaren välja placering i ett rutnät med hjälp av en drag-och-släpp-

funktion och därefter välja vilken specifik information som ska visualiseras av komponenterna. Varje 

användare har en unik instans av instrumentbrädan och kan anpassa den enligt egna preferenser. Verktyget 

ska fungera som en generell lösning där användaren bestämmer hur anpassad och specifik 

instrumentbrädan ska vara. Eftersom kundernas startsida i deras intranät ofta är tom, så använder 

instrumentbrädan outnyttjat utrymme. Utan instrumentbrädan krävs flera mus/knapp-klickningar inne på 

intranätets startsida för att få fram informationen som instrumentbrädan kommer sammanställa. 
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2.4 Studien i bredare sammanhang 

Det är inte förrän datamängden blir tillräckligt stor som instrumentbrädor blir nödvändiga. Figur 1 nedan 

visar att mängden data aktörer producerar ökar exponentiellt med tiden, medans vår kognitiva kapacitet 

förblir densamma. 

 

Figur 3. Grafen visar skärningspunkten när människans kognitiva kapacitet är maximerad för att tolka 

data. I tiden efter skärningspunkten, då mängden data ökar avsevärt, krävs ett instrument för att hjälpa 

till att tolka och strukturera data. X-axeln refererar till historisk utveckling. Figuren är inspirerad från 

[3]. 

 

Med de teknologiska framstegen, där datorer får fler arbetsuppgifter, har det blivit kritiskt med utvärdering 

av aktörers egengenererade data. Egengenererad data kan exempelvis vara försäljningssiffror av varor 

eller produktionssiffror från en fabrik. Utan utvärdering får aktörerna sämre beslutsunderlag, både 

gällande vardagliga arbetet och viktiga strategiska val. Efter att det blev vanligt med datorer i näringslivet 

har sparande och utvärdering av egengenererad data legat nära många aktörers kärnverksamhet. Det är här 

instrumentbrädor blir relevanta. Trots forskning inom datavisualisering, visuell uppfattning och 

människans kognitiva förmåga har försäljare som tillhandahåller instrumentbrädor fel fokus [1]. De följer 

inte de rekommenderade riktlinjerna för designen. Istället tävlar de om att vinna kundernas intresse genom 

att belysa pråliga visuella effekter och färger [1]. 
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2.5 Företaget ÅF och MES-system 

ÅF har ca 10000 anställda och har kontor i mer än 30 länder [27]. Det är ett ingenjörs- och designföretag 

som verkar inom energi, industri och infrastruktur. ÅF:s lösningar går ut på att förena människor och 

teknik. Företaget kan delas upp i fyra divisioner som verkar inom de tre, redan nämnda, sektorerna: 

• Industri 

• Infrastruktur 

• Energi 

• Digitala lösningar 

 

Under kategorin Industri finns avdelningen Industriell Digitalisering. Det är där denna studie genomförts. 

På avdelningen arbetas det mycket med industrier och deras MES-system. Manufacturing Execution 

System, eller MES-system, är ett system för att övervaka och styra produktionsprocesser. Det används 

vanligtvis som ett lager mellan företagets ERP-system och PLC eller SCADA, något som visas i figur 2 

nedan. Ett ERP-system (Enterprise Resource Planning) är ett affärssystem som används främst för 

informationshantering, styrning och administration [12]. PLC (Programmable Logic System) är ett 

programmerbart styrsystem som används vid automation av till exempel en montagelinje eller ett 

vattenkraftverk [13]. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) är en form av system som 

används vid styrning och övervakning av processer [14]. Längst ner i pyramiden finns själva maskinerna. 

 

 

 

Figur 4. Pyramiden visar de olika lager av system som är vanliga inom många industriverksamheter. 

Dessa lager kommunicerar med varandra på olika vis genom att de integreras med varandra. 

 



 

 9 

Ett exempel på hur flödet i ett företag skulle kunna se ut på ett pappersbruk som använder sig av ÅF:s 

version av MES-systemet Paperline är: 

 

• En order kommer in via företagets ERP-system. 

• I nästa steg behandlas ordern manuellt och planeras in i produktionen. Här kan det exempelvis 

handla om en kund som vill ha en viss bredd på en pappersrulle. Beställningen kan då planeras in 

tillsammans med andra bredder på rullarna så att maximal effektivitet kan uppnås. 

• Den inplanerade ordern når sedan MES-systemet Paperline. Systemet är mycket omfattande och 

används i många steg på vägen mot en färdig produkt som kan levereras till kund. Här kan systemet 

exempelvis berätta för en rullmaskin hur knivarna ska ställas in för att få rätt bredder på 

pappersrullarna eller berätta hur en viss rulle ska paketeras inför leverans. Denna kommunikation 

sker via maskinernas PLC-system och det är här som de nedersta två delarna i pyramiden i figur 2 

arbetar.  

 

I Figur 3 nedan visas hur flödet kan se ut. Paperline figurerar i flera steg i processen från det att ordern har 

bearbetats. Här ses också hur studiens egenutvecklade instrumentbräda kan kopplas på och förlänga ett 

befintligt MES-system genom att hämta information från valda delar av produktionsflödet och visa dessa 

för användaren. 
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Figur 5.  Här visas hur ett flöde på ett pappersbruk skulle kunna se ut. Själva MES-systemet kan vara 

kopplat till en stor del av produktionen och det är också här som instrumentbrädan kan hämta relevant 

information att visa för användaren. 

2.6 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen från uppdragsgivaren är enkel och kort. Den innehåller två krav, att verktyget ska 

utvecklas med Aurelia MES Platform, hädanefter kallat AMP, och att verktyget ska vara användarvänligt. 

AMP är ÅF:s gemensamma samling av tekniker och ramverk och kommer beskrivas senare i detta kapitel. 

Studiens definition av användarvänlig förklaras i kapitel 3. Kravspecifikationen säger inte att verktyget 

måste enbart utvecklas med AMP. Detta innebär att andra ramverk får inkluderas om de anses nödvändiga, 

givet att de är öppna källor och gratis att anskaffa. 

2.7 Programmeringsspråk och ramverk 

Projektet kommer att utvecklas för ÅF MES som är en produktionssystemsplattform för olika typer av 

branscher som till exempel stål- och pappersindustrin eller läkemedelsbranschen. Utvecklingen 

av instrumentbrädan kommer vara ett tillägg till den stora plattformen. I själva utvecklingsfasen kommer 

ett flertal olika programmeringsspråk och ramverk att användas för att uppnå önskat resultat. Som 

programmeringsspråk kommer Typescript, HTML och CSS att användas. Ramverket Aurelia kommer att 
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hjälpa till med hantering av Typescript-koden. För att skapa grafiska komponenter i verktyget så kommer 

Kendo UI användas. De språk som vi huvudsakligen kommer att använda oss av i projektet är: 

 

• HTML 

Språket HTML [18] (HyperText Markup Language) är det mest grundläggande blocket på webben 

och används för att bygga webbsidor. Det definierar innehåll och strukturen på webbsidor. 

• CSS  

CSS [19] (Cascading Style Sheets) används för att beskriva presentationen av skrivna dokument i 

exempelvis HTML. Det ändrar, med hjälp av färg och form, hur olika element ser ut. 

• TypeScript  

TypeScript [20] är ett objektorienterat programmeringsspråk och är en typad version av JavaScript, 

vilket innebär att i TypeScript deklareras variabler efter datatyper. Vid körning kompileras 

TypeScript till JavaScript. 

 

Som utvecklingsmiljö används Microsoft Visual Studio [21], som är en mjukvaruutvecklingsmiljö, IDE 

(Integrated Development Environment), utvecklad av Microsoft. Följande ramverk är en del av projektet: 

 

• Aurelia 

Aurelia är ett ramverk för att skapa moderna interaktiva applikationer [16]. Det består av moduler 

inom olika användningsområden, moduler som är skrivna i Javascript eller Typescript. Dessa kan 

användas individuellt i vilket Javascript-projekt som helst. Ramverkets riktiga styrka visas dock 

då moduler används tillsammans. Värt att notera är även att Aurelia är ett så kallat öppen källa-

verktyg. 

 

• Kendo UI 

Kendo UI [22] är ett grafiskt komponentbibliotek och har en samling Javascript-moduler som 

fungerar tillsammans med olika typer av ramverk. I samlingen ingår ett stort antal komponenter 

som användaren kan implementera och integrera i sin applikations användargränssnitt. Exempelvis 

så finns rutnät, olika listor, kalendrar, menyer och de komponenter som används i denna studie: 

mätare, grafer och diagram. 

 

• gulp.js 

Gulp.js [23] är ett mjukvaruverktyg för att automatisera tidskrävande uppgifter i arbetsflödet under 

mjukvaruutveckling. Används då vi bygger vår applikation. Hjälper oss också att spara tid då vi 

kontinuerligt testar vår kod. Vi kör då kommandot “gulp watch” och koden byggs då om 

automatiskt varje gång vi sparar arbetet. Vi kan då uppdatera webbläsaren och se resultatet direkt. 
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• NPM 

Node Package Manager [24] är en pakethanterare/bibliotek där utvecklare delar med sig av sina 

JavaScript-projekt som andra utvecklare gratis kan använda. NPM förenklar processen att 

installera nya paket och håller dem uppdaterade.  Används för att få tag i de verktyg som vi bygger 

applikationen med. 

 

• Bootstrap grid och Flexbox 

Dessa två tekniker används då vi bygger upp webbsidan. Bootstrap grid är implementerat för att 

hjälpa till med att strukturera rutnätet och Flexbox används då komponenter eller andra delar av 

webbsidan ska placeras korrekt. De två teknikerna används både enskilt och tillsammans. En del 

av webbsidan, ett så kallat div-element, kan alltså både vara en Flexbox och ha Bootstrap grid 

implementerat. Flexbox är en av flera tekniker för att placera element på en skärmbild inom 

HTML. Som namnet antyder kan Flexbox förklaras som en “låda”, där elementen som läggs i 

lådan kan böjas eller spännas ut. Flexbox bygger på idén att ändra elements höjd och bredd för att 

bäst fylla ut det tillgängliga utrymmet [15]. Storleken på elementen anges med en procentsats som 

baseras på Flexboxens storlek. Ett exempel kan vara att en Flexbox används över en hel skärmbild 

och i Flexboxen läggs det två element. Båda elementen får 50% var av Flexboxens storlek, vilket 

anges av programmeraren. Resultatet är en skärmbild där de två elementen tar upp hälften var av 

hela skärmbilden. 

2.8 Utvecklingsmiljö 

På ÅF används samma kodbas till majoriteten av nya projekt. Kodbasen heter Aurelia MES 

(Manufacturing Execution System) Platform, hädanefter kallad AMP. Under vår studie har vi 

tillhandahållits ett AMP-projekt för utveckling av verktyget. 

 

2.8.1 AMP 

AMP består av en kollektion av teknikerna presenterade i 2.6. Varför AMP togs fram beror på flera 

faktorer. Det är hård konkurrens om att sälja system till kunder, speciellt då konkurrenterna säljer 

standardsystem som har en initial låg kostnad. Standardsystem är system som utvecklas med samma 

kodbas och tekniker. Under våren 2016 såg ÅF ett behov att standardisera proceduren för nya projekt. 

Resultatet blev AMP. Med bekanta tekniker har det blivit lättare för programmerare att arbeta mellan flera 

projekt och det har blivit lättare att återanvända kod och funktioner. Målen med AMP var att minska 

cykeltiden för att ändra kod, vilket leder till snabbare återkoppling under utveckling. Ett annat mål var att 

förbättra användarupplevelsen. Ett exempel är att hela webbsidan inte ska laddas om när ett element 
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adderas till webbsidan (vilket Aurelia möjliggör). Med AMP används modernare tekniker än tidigare, 

detta för att locka och behålla kompetens. 

 

2.8.2 Arkitektur/Dataflöde 

Klienten är en webbaserad SPA-applikation som drivs med hjälp av Aurelia och Typescript. SPA-

applikationer (Single Page Application) behöver endast ladda hemsidan en gång under samma session. 

Det är en applikation levererad till webbläsaren som inte laddar om hemsidan under användning [8]. 

Hemsidan uppdateras dynamiskt när användaren interagerar med applikationen. Med traditionell 

sidhämtning renderar servern en ny HTML-fil och skickar den till klienten för varje anrop klienten gör till 

servern [7]. Skillnaden mellan de två tillvägagångssätten illustreras i figur 4 nedan. Kommunikationen 

mellan klient och server drivs med hjälp av Hypertext Transfer Protocol (HTTP), som är protokollet som 

används vid kommunikation över webben [9].  Med traditionell sidhämtning använder HTTP sin POST-

metod för att skicka data till servern när klienten ber servern att skapa eller uppdatera en resurs [9]. Servern 

svarar med en nygenererad HTML-fil. På grund av de ovannämnda egenskaperna ska en hemsida med 

SPA ladda snabbare än en hemsida med traditionell sidhämtning. SPA använder Asynchronous JavaScript 

And XML (AJAX) vilket är det ramverk som möjliggör den dynamiska uppdateringen [10]. När AJAX-

anropet anländer till servern svarar servern med att skicka den förfrågade datan, oftast i JSON-format [7]. 

Exempel på hur syntaxen för JSON-format ser ut kan beskådas i figur 5. 

 

 

Figur 6. Figuren jämför traditionell sidhämtning och SPA-sidhämtning med varandra. 
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Figur 7. Syntax för data i JSON-format. 

 

Följande avsnitt förtydligar dataflödet som visualiseras i figur 6. 

Varje skärmbild för klienten består av en HTML-fil och en TypeScript-fil. I HTML-filen definieras vyn 

och i TypeScript-filen skrivs presentationslogiken. En skärmbild kan även innehålla ett obestämt antal  så 

kallade anpassade element. Vad ett anpassat element är beskrivs i kommande delkapitel. 

Abstraktion [25] är ett nyckelkoncept inom objektorienterad programmering och innebär att tekniska 

detaljer göms undan bakom lager av kod för att förenkla komplexa objekt. 

När en skärmbild ska hämta data från en databas anropar skärmbilden ett proxy-objekt vars uppgift är att 

abstrahera bort all hantering av kommunikation. En proxy [26] är vanligtvis en server som agerar 

mellanhand för förfrågningar från klienter som söker resurser från andra servrar. Mellan Service-lagret 

och Business- och Data Access-lagret returneras den efterfrågade datan i formatet Entity Framework-

entiteter. Entity Framework är ett verktyg som förenklar kartläggning mellan objekt i mjukvara med 

tabeller och kolumner i relationsdatabaser [27]. 
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Figur 8. Figuren illustrerar dataflödet från att det sker en förfrågan från klienten till det att klienten får 

tillbaka den efterfrågade informationen i form av ett response object. 

 

2.8.3 Anpassade element 

Något mer Aurelia möjliggör är skapandet av så kallade anpassade element. Ett anpassat element består 

av en HTML-fil och en TypeScript-fil med samma namn på filerna [11], likadant som för en skärmbild. 

Skillnaden mellan en skärmbild och ett anpassat element är att en skärmbild kan innehålla flera anpassade 

element och anpassade element är ett sätt att skapa självständiga komponenter som kan återanvändas i 

många skärmbilder. Alla de grafiska komponenter som visualiserar data i instrumentbrädan är exempel på 

anpassade element. I avsnitt 4.4 beskrivs hur anpassade element används i denna studie. 
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3 Design 

I detta kapitel presenteras designen för verktyget. Bland annat beskrivs användarflödet och den generella 

designen på applikationen. Det visas, med hjälp av figurer, hur applikationen i grunden är tänkt att se ut 

rent grafiskt och även den bakomliggande strukturen förklaras och det beskrivs hur applikationen passar 

in i ett större MES-system (se avsnitt 2.4). Efter detta gås fördelar och nackdelar med “drag och släpp” 

och “klicka och välj”-teknikerna igenom. Vidare berättas det om att applikationen bör, innan en eventuell 

leverans till kund, initialiseras av personal hos uppdragsgivaren. Detta för att göra det enklare för kunden 

att hantera verktyget och kunna koppla på korrekta datakanaler. Slutligen diskuteras det kort om balansen 

mellan att ge en användare nog mycket egna val vid skapandet av en komponent utan att för den skull ge 

honom eller henne allt för många val och då göra verktyget krångligare än det behöver vara. 

3.1 Användarflöde 

Tanken är att första gången användaren loggar in på webbsidan ska hen bemötas av ett rutnät med vita 

tomma rutor. Varje ruta i rutnätet är en behållare för en grafisk komponent. Högst upp till vänster på 

webbsidan ska det finnas en redigeringsknapp som, om den klickas på, sätter webbsidan i redigeringsläge. 

I redigeringsläge ska det öppnas en meny varifrån användaren kan välja grafiska komponenter. När 

användaren har bestämt vilken komponent som ska visualiseras dras komponenten ut från menyn och 

släpps på önskad ruta. Detta ska möjliggöras med hjälp av ett drag och släpp-system. När komponenten 

är placerad av användaren ska en dialogruta öppnas där användaren konfigurerar den. Om komponenten 

exempelvis är en mätare ska den konfigureras genom att användaren, i dialogrutan, anger titel, största och 

minsta värde för mätaren samt vilken data som ska visualiseras. Data hämtas från en databas. För mer 

avancerade grafiska komponenter behöver användaren ange andra eller fler parametrar. När 

konfigurationen är klar ska komponenten visas i samma ruta som den släpptes i och använda 

konfigurationen som användaren angav. När användaren är klar med redigeringen av instrumentbrädan 

klickar hen på samma redigeringsknapp och avslutar därmed redigeringen. Användaren ska kunna gå in i 

redigeringsläget och göra ändringar när det önskas. Lämnar användaren webbsidan för att senare 

återkomma ska webbsidan se ut som den gjorde efter senaste redigeringen. Därför behövs även någon 

form av teknik för att spara användarens inställningar. 

 

3.2 Generell design 

Rent övergripande så bygger mycket av studiens designbeslut på att användaren skall vara i centrum och 

att det ska vara ett verktyg som är enkelt att förstå sig på och använda. Hur vi har kommit fram till de val 

vi gjort beror på en rad faktorer. Vissa val gjordes efter litteraturstudier. Ett exempel på detta är det 
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sparsamma användandet av färger. Andra val togs efter att både vi som skriver examensarbetet och 

personer i vår omgivning fått testa verktyget och kommit med återkoppling. Ett av målen med arbetet har 

varit att användaren ska kunna agera instinktivt och att applikationen då ska göra det som användaren 

förväntar sig. 

 

Applikationen kommer att bestå av två huvudsakliga sektioner. Vi kommer att ha en meny till vänster där 

text och ikoner kommer att visa för användaren vilka val som kan göras. Exempelvis lägga till företagets 

logotyp, addera ett stapeldiagram eller addera någon form av graf. Den högra delen av applikationen 

kommer att bestå av ett rutnät. Initialt ett 3x2-nät men detta är något som vid en vidareutveckling av 

applikationen skulle kunna byggas vidare på och där användaren då kan ges ytterligare rutnäts-alternativ, 

något som beskrivs mer i avsnitt 6.4. I figur 7 visas hur denna design ser ut. Användaren ska kunna välja 

ett element att addera och sedan välja vart i rutnätet elementet ska hamna. 

 

 

Figur 9. Designen består av en meny till vänster och ett rutnät som fyller ut resten av bildytan. I detta 

exempel så har en logotyp lagts till i nedre högra hörnet. 

 

Som tidigare har beskrivits så kommer användaren ha möjlighet att växla mellan ett redigeringsläge och 

ett presentationsläge. Då en instrumentbräda är skapad så ska användaren kunna välja att visa den i ett 

färdigt läge där ej önskade element har skalats bort. Exempelvis så kommer den vänstra menyn att 
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försvinna och linjerna i rutnätet likaså. Knappen för att skifta mellan dessa lägen kommer att vara en så 

kallad växel, vilket innebär att den vid varje klick skiftar mellan två olika vyer. 

3.2.1  Bakomliggande struktur 

Som vi tidigare diskuterat så är det MES-system vi jobbar mot ett mycket omfattande sådant. Många olika 

tekniker och verktyg ligger till grund för systemet. I figur 6 ser vi en översikt på tekniker och verktyg i ett 

MES-system och hur de är sammanlänkade med varandra. 

 

 

Figur 10. Figuren visar hur den tekniska arkitekturen bakom ett MES-system kan se ut. Från backend-

tekniker och lösningar på serversidan till browserns frontend-verktyg. Det är på browser-sidan 

instrumentbrädan kommer implementeras. 

3.3  Drag och släpp eller klicka och välj? 

Ett av de mer omfattande designvalen som behövde göras var huruvida ett klicka och välj-system skulle 

användas eller om drag och släpp-funktionalitet skulle vara att föredra. Fördelar och nackdelar finns med 

båda dessa tekniker och i grund och botten så ser vi egentligen att båda dessa bör vara tillräckligt 

användarvänliga. 

 

Klicka och välj - En teknik som rent implementationsmässigt sett är den enklare av de två. Användaren 

klickar på den symbol i menyn som hen vill skapa ett element av. Därefter bör gränssnittet tydligt visa, 

med hjälp av färg, animation, text, eller kombination av dessa var användaren kan välja att placera 

elementet. Användaren klickar sedan på önskad placering och får därefter upp en meny för att skapa och 

initialisera själva elementet. En negativ aspekt av denna lösning kan vara att drag och släpp-tekniken är 

en mer vedertagen lösning. Användaren kan förvänta sig att det ska fungera att ta tag i en ikon och sedan 

släppa den där det är önskvärt att ha ett element. Finns det dock tydliga påbud om hur användaren ska 
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agera för att lyckas hantera verktyget så bör inte klicka och välj-tekniken vara undermålig jämfört med 

drag och släpp. 

 

Drag och släpp - Denna teknik är den mer avancerade av de två sett till implementationen. Fler funktioner 

behöver skapas. Exempelvis en då användaren “tar tag” i en ikon, sedan behövs en funktion för att hantera 

händelsen att ikonen dras över skärmen och hur olika element i gränssnittet bör förändras utifrån att 

användaren hovrar med ikonen över det. I slutskedet så måste händelsen att användaren släpper ikonen 

över ett element tas omhand av en eller flera funktioner. Precis som med klicka och välj-tekniken så är det 

upp till utvecklaren att på ett tydligt och estetiskt sätt berätta för användaren var hen kan släppa ikonen. 

Är en plats upptagen så bör det exempelvis visas med en röd färg. Är det däremot en giltig position som 

ikonen dras över så bör det då istället markeras med hjälp någon lämplig färg eller text. Exempelvis grön 

färg är något som vi människor förknippar med någonting bra eller godkänt och bör i detta fall fungera 

som indikator på att det är ok att släppa ikonen här. Det negativa med drag och släpp-tekniken är, som vi 

varit inne på tidigare, att den är mer tidskrävande och svårare att implementera. Det positiva är dock att 

drag och släpp-tekniken kan anses vara den mer vedertagna av de två. Det är troligtvis den teknik som en 

användare först skulle försöka sig på om hen inte från början visste hur verktyget fungerade. 

3.4 Initialisering av verktyget 

Eftersom instrumentbrädan ska kunna skapas av vem som helst ute på industrierna så kommer det behöva 

ske någon form av initialisering och förenkling av de datakanaler som ska användas. Tanken är att detta 

arbete kommer att göras av någon anställd på ÅF. Det kan vara svårt för användare som inte är insatta i 

hur databaser fungerar att ställa in modulen korrekt. Därför behövs någon form av förenkling eller 

översättning. Det förtydligas i figur 9. Där beskrivs hur en maskin eller annan källa skickar data till en 

databas. Informationen på databasen kan vara alltför svår att tolka och tyda för någon person som inte är 
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insatt. Därför behövs steget där data förenklas eller översätts till något som slutanvändaren enkelt ska 

kunna förstå och sedan göra sina val inom. 

 

Figur 11. Bilden visar hur flödet bör gå då en initialisering och förenkling av data sker innan 

slutanvändaren gör sitt val. 

 

I detta skede, då användaren har valt det element som hen vill addera till sin instrumentbräda, ska fler val 

kunna göras. Exempelvis om en graf är vald så bör den kunna namnges. Även namn på x och y-axeln kan 

vara exempel på sådant som användaren ska kunna ange. Och, som vi tidigare beskrivit, så ska ett val av 

datakälla även väljas. Då ett element skapas så kan ett stort antal parametrar skickas med för att modifiera 

det grafiskt och innehållsmässigt. Här bör vi som utvecklare vara försiktiga och tänka ut hur många val vi 

ska be användaren att göra. Vi vill inte att hen ska bli överväldigad men vi vill samtidigt heller inte att 

valen ska bli alltför få och inte tillåta nog mycket personlig modifiering. Beroende på typ av element som 

ska adderas så bör minst följande val ges till användaren: 

 

• Namnge elementet. 

• Välja datakälla. 

• Sätta min och max-gränser. 

• Namnge x och y-axel (där dessa finns, exempelvis i grafer). 
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Ytterligare val kan behöva ges till användaren i specifika element. Punkterna ovan bör dock vara ett gott 

riktmärke att följa då dessa designval görs. Inställningar som exempelvis färgsättning och dimensioner 

bör vi som utvecklare ha gjort innan användaren gör sina val. 
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4 Implementation 

Efter en kortare beskrivning av den generella implementationen och hur arbetet har skett så diskuteras 

systemet för att placera ut en vald komponent. Vidare beskrivs själva rutnätet och hur det är uppbyggt mer 

ingående. Efter detta berättas det om Kendo UI-komponenter. Detta sker både övergripande och mer 

specifikt om två av komponenterna, mätare och cirkeldiagram. Det gås också igenom hur strukturen i 

applikationen är uppbyggd av ett flertal anpassade element. Som avslutning berättas det om några åtgärder 

som tagits för att förbättra applikationens användarvänlighet. 

4.1 Generell implementation 

Under implementationen har arbetet delats upp i mindre delar. Dessa delar har successivt tagits fram, både 

genom parprogrammering och enskilt arbete. Testning av applikationen skedde kontinuerligt. Arbetet med 

en ny del av applikationen började oftast med någon form av undersökning. Exempelvis då mätaren skulle 

implementeras så behövde kunskap om komponenten fås. Efter detta började kod skrivas. Vanligtvis först 

i HTML-filen för att bestämma position och form på komponenten. Vidare skrevs kod i TypeScript-filen, 

alternativt skapades en helt ny HTML-fil och en TypeScript-fil om det var ett anpassat element som 

implementerades. Då dessa första steg var genomförda så testades funktionen. 

4.2 Placeringssystem 

I kapitlet om design har det diskuterats två olika system för att välja var i rutnätet en komponent ska 

placeras. Valet stod mellan ett klicka och välj-system och ett drag och släpp-system. Med hänsyn tagen 

till tidsram, implementationskomplexitet samt möten och samtal med våra handledare på ÅF så valde vi 

att utveckla ett system där användaren först klickar på ikonen för den komponent hen vill addera och sedan 

klickar i den ruta som den ska läggas till i. Ett lite enklare system jämfört med “drag och släpp”-tekniken 

men något som vi anser fungerar bra för projektet ändå. 

 

Rent implementationsmässigt så fungerar systemet som följer: 

 

1. Ikonerna för respektive komponent i den vänstra menyn är klickbara och anropar vid ett klick en 

funktion som sätter programmet i ett läge där användaren ska välja placering för vald komponent. 

I denna funktion så sparas också vilken komponent som klickats på, exempelvis en mätare. 

2. I nästa steg så visar programmet för användaren var det är möjligt att placera vald komponent. 

Detta görs med hjälp av en tydlig text som berättar att det finns möjlighet att placera någon 

komponent här. Skulle en ruta redan vara upptagen så visas inte texten här. Användaren klickar 

sedan i önskad ruta och i detta läge görs ett nytt anrop till en annan funktion. 
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3. Nu har vi sparat undan vilken komponent som ska läggas till och med det senaste anropet skickar 

vi även med i vilken ruta som den ska placeras. Programmet växlar nu tillbaka till ett läge där vi 

inte längre väljer ruta. Kunden har nu valt komponent som ska adderas och var den ska placeras. 

4. I detta steg så visas den ruta där komponenten initialiseras och användaren får fylla i önskade 

värden. Därefter skapas komponenten och läggs till i rutan. Detta beskrivs djupare i delen om 

Kendo UI-komponenter. 

4.3 Bootstrap Grid 

Applikationens vy är uppdelad i två huvudsakliga ytor. Den vänstra som består av en meny och den 

större högra delen består av ett rutnät. Figur 10 visar tydligt hur denna uppdelning är gjord.  

 

Figur 12. Här visas uppdelning mellan den vänstra menyn och rutnätet där komponenter läggs till. 

 

 

Ytan med rutnätet är uppbyggd av ett antal så kallade div-element. Detta element används då en sida byggs 

upp med hjälp av HTML. Ordet div kommer från engelskans division och är, precis som det låter, en 

uppdelning av en yta. Figur 11 beskriver hur rutnätet är uppbyggt av nio olika div-element. 
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Figur 13. Bilden visar hur själva rutnätet är uppbyggt. De sex inre div-elementen, div 4 - div 9, är vid 

applikationens start tomma. De kan därefter fyllas på med olika moduler som användaren själv väljer. 

Exempelvis en graf eller företagets logotyp. 

 

Under implementationen av rutnätsystemet används Bootstrap Grid. Detta är ett system som används då 

utveckling av någon form av rutnät skall genomföras. Det fungerar som så att en grund, i vårt fall i form 

av ett div-element, måste finnas där varje rad sedan adderas som ett eget div-element. I raderna läggs 

sedan önskat antal div-element till. Något som visas i figur 12. I grunden består Bootstrap Grid av 12 

kolumner. Det är sedan upp till utvecklaren att bestämma hur stora rutorna i systemet skall vara. Det görs 

genom att ange hur många av de 12 kolumnerna varje ruta ska ta upp. Summan av alla rutor ska bli 12. I 

fallet med vår studie så kommer div-elementen att få värdena 4, 4 och 4, och då få totala värdet 12. Detta, 

tillsammans med några ytterligare möjliga kombinationer, visas i figur 12. Figuren tydliggör hur en 

utvecklare kan bygga upp ett rutnät med hjälp av Bootstrap Grid. 

En av fördelarna med systemet är att det är dynamiskt. Det anpassar sig självt efter storlek och form på 

den skärm som visar applikationen. Visas applikationen på en telefonskärm så visas de olika rutorna på 

höjden och om visning sker på en bildskärm så läggs de i bredd. Utvecklaren kan, genom att ange vissa 

storleksalternativ, välja vid vilka brytpunkter rutorna skall visas på höjden eller i bredd. Vidare så fyller 

systemet ut skärmen dynamiskt på bredden. I studien har också höjden 50% angivits på varje div-element 

för en rad. Eftersom två rader används så innebär detta att varje rad tar upp 50% av bildytan i höjdled. 

Detta är sant så länge som brytpunkten ej har nåtts. Om så är fallet så visas samtliga rutor på höjden. 
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Figur 14. Bootstrap Grid-systemet består i grunden av 12 osynliga kolumner. Utvecklaren väljer vid 

implementationen hur hen vill bygga sidan. I bilderna ovan exemplifieras ett antal olika kombinationer. 

För att sätta ett värde på ett div-element används Bootstrap Grids klasser. I denna studie används, som 

tidigare beskrivits, kombinationen 4, 4, och 4. För att uppnå detta så ges varje div-element klassen “col-

md-4”. Här står “md” för medium och det bestämmer när brytpunkten för när rutorna ska läggas ovanpå 

varandra ska ske. Exempelvis vid visning på en telefonskärm. 4:an står för hur många kolumner div-

elementet ska ta upp. 

4.4 Kendo UI-komponenter 

Det finns ett stort antal olika komponenter i Kendo UI-biblioteket. Grafer, listor, tabeller, 

schemaläggningsalternativ, kartor, mätare och färgväljare för att nämna några exempel. För att 

utvecklingsarbetet med denna studie ska nå någon form av färdigt resultat så behövde vissa ramar sättas. 

Därför har fokus varit på att försöka bli helt klara med en eller två komponenter, samt även möjligheten 

att lägga till verksamhetens logotyp, något som dock inte är en komponent från Kendo UI-biblioteket. 

Möjligheten att utöka antalet komponenter i  framtiden är stor. 

De två Kendo-komponenter som fokus har lagts på under utvecklingsarbetet har varit mätare och 

cirkeldiagram. Mätaren är den lite enklare komponenten att implementera. För att kunna uppnå en god 

användarvänlighet så bör slutanvändarens redigeringsmöjligheter vara så få som möjligt utan att för den 

skull ta bort alla inställningar. I grunden finns det många olika inställningsmöjligheter för varje Kendo-

komponent och en av utmaningarna har varit att skala bort eller initialisera så många som möjligt av dessa 

för att slutligen låta användaren själv ställa in endast det som hen behöver.  
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Begreppet “anpassat element” förklaras i avsnitt 2.7.3 och i detta stycke berättas det om hur tekniken 

praktiskt används i applikationen. De Kendo UI-komponenter som används måste på något sätt ta emot 

värden från användaren och datakällan i samband med att de skapas. För att kunna genomföra detta visas 

en ruta för användaren då en komponent ska adderas. Denna ruta är ett anpassat element som byggs upp 

på olika sätt beroende vilken typ komponent som ska skapas. I figur 13 och figur 15 visas hur rutan 

anpassas beroende på om en mätare eller ett cirkeldiagram ska adderas till instrumentbrädan. Rutan består 

i huvudsak av tre olika delar: 

 

• En yta där olika inmatningsfält för att exempelvis ange en komponents namn finns. 

• Ytterligare en yta där valet av datakälla kan göras via ett antal drop-down-menyer. 

• I den högra delen av rutan skapas en förhandsvisning av den komponent som ska skapas. Detta 

görs för att öka användarvänligheten genom att visa för användaren vad som händer i den grafiska 

representationen direkt av komponenten. Användaren ser direkt hur den påverkas av olika 

inmatningar. 

 

Då användaren klickar på “OK-knappen” så skapas komponenten på instrumentbrädan. Det sker genom 

att en instans av komponenten skapas och de värden som angivits skickas med som parametrar till 

komponent-klassens konstruktor. Hur applikationen är uppbyggd av olika anpassade element visas 

tydligare i figur 17 och stycket “Applikationens struktur” (avsnitt 4.5) senare i detta kapitel. Nedan följer 

beskrivningar av mätaren och cirkeldiagrammet. 

 

4.4.1 Mätare (radial gauge) 

Denna komponent består i grunden av en titel, en skala och en pekare. Figur 13 visar hur mätaren kan se 

ut. Skalan har ett minsta värde och ett högsta värde. Pekaren pekar sedan på ett värde inom denna skala. 

Mätaren kan modifieras på ett sådant sätt att fler pekare kan läggas till. För att kunna hålla en hög nivå av 

användarvänlighet så bestämdes dock att endast en pekare behövdes för denna applikation. Då användaren 

väljer att skapa en mätare så kommer hen att behöva ange fyra olika inställningar. Detta visas också i figur 

13. 

 

• Namnet på mätaren. 

• Minsta värdet. 

• Högsta värdet. 

• Vilken datakanal som skall användas. 
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Figur 15. Denna dialogruta visas då användaren vill skapa en mätare. För att hålla en hög 

användarvänlighet och tydlighet så visas även en grafisk representation av hur mätaren kommer att se ut. 

 

Andra inställningar såsom storlek och färgsättning på skalan, bredd och höjd på komponenten sätts av 

utvecklarna och är låst för slutanvändaren. Beroende på vilka lägsta och högsta värden som användaren 

anger så kommer skalan och dess färger att se likadana ut för varje inmatning. Detta uppnås genom att 

matematiska uträkningar görs på de värden som skickas med till funktionen som skapar själva mätaren. 

Färgerna skiftar vid en femtedel, två femtedelar, tre femtedelar, och fyra femtedelar. Detta resulterar i den 

gråskala i fem steg som figur 14 visar. 

 

Figur 16. Här visas grafiskt hur de olika inställningar som användaren gör vid skapandet av komponenten 

påverkar dess utseende. 
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4.4.2 Cirkeldiagram 

Diagrammet är mer tidskrävande att implementera och kan ta emot fler parametrar än mätaren. 

Användaren får välja minst två datakällor. För att enklare kunna visa hur cirkeldiagrammet skulle 

kunna se ut så använder vi oss av slumpad data. Hur ett cirkeldiagram kan och bör presentera data 

i form av procentsatser som jämförs med varandra är något som måste diskuteras och utvecklas 

vidare vid en eventuell leverans till kund. Den data som visas i samband med cirkeldiagrammet i 

denna studie är alltså enbart där för att visa hur komponenten rent grafiskt ser ut. Den har ingen 

verklig anknytning.  

Både rutan där inställningar görs och själva cirkeldiagrammet behöver vara dynamiska och kunna 

utökas om användaren väljer att addera ytterligare kategorier. Då komponenten skapas kommer ett 

namn på diagrammet behöva anges. Vidare så behöver användaren välja datakälla och titel på varje 

kategori som läggs till. I figur 15 visas den dialogruta som användaren möts av vid skapandet av 

ett cirkeldiagram. Det som behöver anges är: 

 

• Namn på cirkeldiagrammet. 

• För varje kategori: 

o Namn på kategorin. 

o Datakälla. 

 

Återigen inkluderas, direkt i dialogrutan, även en exempelbild på hur diagrammet kan komma att 

se ut. Något som underlättar och tydliggör för användaren hur hen ska tänka vid skapandet. 
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Figur 17. Dialogrutan som visas då ett cirkeldiagram skapas. Användaren anger titel, namn på kategorier 

och de datakällor som önskas. Bilden av komponenten uppdateras direkt då användaren anger ett värde 

eller väljer en datakälla. 

 

Figur 16 visar hur ett färdigt cirkeldiagram skulle kunna se ut. Samma gråskala som för mätaren används 

här. En array av färdiga färgkoder för andra gråtoner används om användaren vill lägga till ytterligare 

kategorier. 
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Figur 18. Ett färdigt cirkeldiagram kan se ut som på bilden. Här visas namnet på diagrammet i nederkant 

och varje kategorinamn samt dess värde angett i procent gentemot de andra kategorierna visas vid 

respektive del av cirkeln. 

4.5 Applikationens struktur 

I avsnitt 2.7.2 beskrivs hur en SPA-applikation fungerar och vad det är. I detta stycke visas, något 

förenklat, hur applikationen som utvecklats under projektet ser ut i form av vilka typer av filer som ingår 

och hur de byggs upp. I grunden består applikationen av en HTML-fil och en TypeScript-fil, 

dashboard.html och dashboard.ts. Då användaren interagerar med de olika delarna i HTML-filen så 

anropas olika händelsefunktioner i TypeScript-filen. Denna koppling mellan filerna sker med hjälp av 

ramverket Aurelia, som beskrivs i avsnitt 2.6. Exempel på en händelse kan vara att användaren klickar på 

en ikon i menyn. I och med detta klick så anropas en funktion i TypeScript-filen som ändrar värden på 

variabler och gör ytterligare funktionsanrop. När användaren väljer var hen vill placera sin komponent så 

skapas ett anpassat element. Detta kallas för create-component och även detta består av två filer: create-

component.html och create-component.ts. Elementet tar formen av en ruta som visas för användaren. 

Rutan är anpassad efter vilken typ av komponent som ska adderas i applikationen. Den består av en grupp 

med ett antal textfält där användaren kan ange värden som skickas med vid skapandet av komponenten. 

Gruppen av textfält ser olika ut beroende på typen av komponent. En annan grupp, men denna i form av 

ett antal drop-down-menyer, visas också och det är här användaren väljer datakällan för komponenten. I 

nästa steg skapas komponenten och läggs till på instrumentbrädan. Komponenten i sig är även den ett 

anpassat element som består av en HTML och en TypeScript-fil. Denna struktur visas tydligare i figur 17. 
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Figur 19. Här visas hur instrumentbrädan (dashboard) byggs upp av olika anpassade element. Create 

component är det element som anpassas efter vilken komponent som ska adderas och via det så skapas 

sedan själva grafiska representationen av en komponent. 

 

4.6 Övergripande användarvänlighet 

Det är mycket svårt att mäta användarvänlighet så därför kan följande stycke inte garantera en förbättring. 

Det kan dock, med sunt förnuft, antas att följande steg har positiva effekter för att hjälpa en användare 

hantera verktyget på ett sådant sätt att det känns naturligt. Figur 18 visar hur åtgärderna rent grafiskt ser 

ut. Några av de användarvänlighetsförhöjande åtgärder som implementeras är: 

 

• Visa en starttext. En kort punktlista som enkelt beskriver hur användaren kan komma igång med 

verktyget. Den visas varje gång programmet startas och göms så fort användaren klickar på någon 

av de ikoner som finns i menyn till vänster. Texten är placerad i den första rutan för att på så sätt 

hamna nära menyn som användaren behöver agera med för att komma igång. 

• Göra inaktiva ikoner mörkgrå. För att tydligt visa för användaren att en ikon är inaktiv så ändras 

färgen på de ikoner som inte blivit klickade på till en mörkgrå nyans. Ikonen som det klickats på 

förblir vit för att visa vilken komponent som användaren valt. Då komponenten initialiseras och 

placerats i rutnätet så återgår samtliga ikoner till sin ursprungsfärg, vit. 
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• Visa text som berättar vart det går bra att placera en komponent. Då användaren väljer en 

komponent i menyn så visas en kort text i varje ruta som inte tidigare innehåller en komponent. 

Denna text berättar för användaren att det går bra att placera den valda komponenten där. Texten 

försvinner så fort ett placeringsval har gjorts. 

• Visa förhandsvisning av komponent direkt i rutan där värden och datakälla anges. Detta för att 

direkt ge användaren återkoppling och visa vad som händer i en komponent då något värde anges. 

Är användaren nöjd med komponenten och klickar på ok-knappen så skapas en kopia av den direkt 

på instrumentbrädan. 

• Snål användning av färger. Detta förbättrar inte endast kommunikationen mellan användare och 

instrumentbräda utan färgblinda användare har även möjlighet att använda instrumentbrädan. 

 

För att se fullständiga vyer över hur användaren, steg för steg, kan skapa en komponent på sin 

instrumentbräda så presenteras detta flöde i kapitel 5 i slutet på denna studie. 

 

 

 

Figur 20. I denna figur visas hur de olika åtgärderna ser ut. 1. Visa en starttext. 2. Göra inaktiva ikoner 

mörkgrå. 3. Visa text som berättar vart det går bra att placera en komponent. 4. Visa förhandsvisning av 

komponent direkt i rutan där värden och datakälla anges. 
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5 Resultat 

I detta kapitel utvärderas slutprodukten av implementationen och hur väl designmålen som beskrivs i 3.1 

har följts. Därefter beskrivs det i en steg för steg-presentation, med figurer för varje steg, hur programmet 

fungerar från det att användaren når startsidan tills det att hen skapar en komponent och går över i 

presentationsläget. 

5.1 Detaljer 

 

5.1.1 Utvärdering av designmål 

Multidimensionalitet   Gällande detta designmål har vi gjort en begränsning. Eftersom studien handlar 

om att utveckla ett helt nytt verktyg finns inte resurserna att förse verktyget med en stor 

multidimensionalitet. Valet har gjorts att det är viktigare med ett helt fungerande verktyg tillsammans med 

en visuell komponent (komplett användarflöde), istället för att det inte fungerar alls trots att det finns en 

stor mängd visuella komponenter för användaren att välja bland. Därför har vår implementation följt 

planen att verktyget ska fungera med en mätare (eftersom det är den enklaste visuella komponenten) och 

om resurserna finns implementeras fler komponenter senare. För noggranna utvärderade grafiska 

komponenter har studien en begränsning. Eftersom studien inte utvecklar någon egen unik grafisk 

komponent har studien inte utvärderat storlekarna för komponenterna. Storleken på de grafiska 

komponenterna är hela Flexboxen som de läggs i. 

 

Tillgänglighet - Implementationen har inte haft någon påverkan på tillgängligheten av verktyget. Det 

kommer naturligtvis behövas en installation av verktyget på servern som är värd för plattformen där 

verktyget ska användas. Efter installationen ska det finnas en unik och körbar instans av verktyget för 

varje unik användare i systemet. I studien ingår det inte att installera verktyget på ett riktigt slutet system 

och testa verktyget inom det systemet. Verktyget är utvecklat och testat i sin egna testmiljö. 

Tillgängligheten anses god då verktyget inte kräver någon förinstallerad programvara. 

 

Lyhördhet - För att uppnå hög lyhördhet har det implementerats en typ av design som kallas för Flexbox. 

Programmeraren kan med hjälp av detta skapa responsiva webbsidor genom att applikationen justerar sig 

beroende på storleken av enhetens skärm som kör applikationen. 

 

Prestanda - SPA förbättrar prestandan genom att laddningstiderna för webbsidorna förkortas. SPA är 

dock en teknik som möjliggörs på grund av Aurelia. Implementationen har alltså ingenting med SPA att 

göra. Vad implementationen däremot påverkar är tidskomplexiteten av de algoritmer som används. Ett 
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exempel är en sökningsalgoritm som anropas när användaren har valt vilken grafisk komponent som ska 

skapas. Algoritmen söker då igenom en lista med alla grafiska komponenter för att hitta vilken komponent 

som har valts. Val av algoritm påverkar tidskomplexiteten och i det här fallet är den linjär. Det vill säga 

att tidskomplexiteten ökar när längden på listan förlängs. Varför en algoritm med linjärt beteende valdes 

är på grund av att den går snabbt att implementera och listan av grafiska komponenter är kort. Om listan 

av grafiska komponenter skulle utökas kan det bli aktuellt att byta sökningsalgoritm. 

 

Användarvänlighet - Utmaningen i att mäta användarvänligheten av verktyget grundas i avsaknaden av 

slutanvändarna. Eftersom verktyget ska fungera som en generell lösning, vilket innebär att vem som helst 

ska kunna använda det, så är användarna därmed också odefinierade. Studien har inte kunnat avgöra 

datorvana hos användarna eller be användarna om återkoppling om utvecklandet av användarvänligheten. 

Detta designmål är även ett icke-funktionellt krav, vilket är svårare att utvärdera, eftersom icke-

funktionella krav behöver mätas på något sätt. Utan slutanvändarnas perspektiv är det ännu svårare att 

mäta. Trots svårigheterna har några åtgärder implementerats. Dessa har presenterats i avsnitt 4.6. 

 

Sträckbarhet - Det finns goda möjligheter kring fortsättningsarbetet, främst eftersom det finns tillgång 

till samma ramverk och utvecklingsmiljö. Något som designen och implementationen strävar efter är att 

verktyget ska ge en god grund till fortsatt utveckling. Om utvecklingsarbetet fortsätter och nya funktioner 

läggs  till så ska utvecklaren inte behöva skriva om mycket av koden utan endast mindre korrigeringar ska 

behöva göras. 

5.2 Från start till färdig komponent 

I detta stycke beskrivs och visas hur en användare kan agera för att skapa en färdig komponent, i det här 

fallet en mätare, på sin instrumentbräda. Med hjälp av skärmbilder stegas flödet igenom och visar då hur 

applikationen är tänkt att fungera. Inledningsvis, i figur 19, visas applikationens startsida. 
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Figur 21. Applikationens startsida med en kort text som hjälper en användare att komma igång. 

 

Användaren gör i nästa steg ett val i menyn. I detta fall ska en mätare adderas. Figur 20 visar hur 

applikationen förändras då en ikon klickas på. 

 

Figur 22. I avsnitt 4.6 beskrivs hur olika beslut tagits för att förbättra användarvänligheten. Här visas 

några av dem. Det visas tydligt hur den ikon användaren klickat på är aktiv genom att göra de inaktiva 
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ikonerna mörkgrå. Med hjälp av en textremsa i varje ruta får användaren veta var i rutnätet det går bra 

att placera komponenten. 

 

Nu har användaren klickat på ikonen “Mätare” och applikationen förändras för att visa vilket val i menyn 

som är aktivt och var användaren kan placera komponenten. Skulle en ruta redan vara upptagen så visas 

inte texten utan komponenten som finns där ligger kvar. När användaren klickar på texten i en ruta så 

kommer ett mindre fönster upp, en dialogruta. Hur denna ser ut visas i figur 21. Det är där som inställningar 

för mätar-komponenten görs. 

 

 

Figur 23. Denna figur visar hur dialogfönstret för att skapa en mätare ser ut. Grafiska presentationen av 

mätaren har inte ändrats någonting ännu eftersom ingenting angivits i de textfält som finns. 

 

Användaren får här fylla i önskad information såsom titel på mätaren, dess minimum- och 

maximumvärden och slutligen vilken data som ska kopplas till den. Detta sker via textfält och drop-down-

menyer. Då användaren har fyllt i information så förändras mätarens utseende direkt i dialogrutan. Detta 

för att direkt visa hur komponenten förändras då information anges i någon textruta, ett steg i att förbättra 

användarvänligheten. I figur 22 visas denna förändring. 
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Figur 24. Då användaren fyller i information i textrutorna så uppdateras komponenten direkt. “Maskin 

3” anges i fältet för att ange “Titel” och bilden uppdateras då utefter detta. Användaren ser också värdet 

på den data hen väljer. I fallet på bilden så har data slumpats fram. 

 

Är användaren nu nöjd med hur komponenten ser ut så kan hen klicka på knappen “OK” för att lägga till 

den på sin instrumentbräda. Hur komponenten ser ut då den placerats ut i rutnätet kan ses i figur 23. 
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Figur 25. Detta är utseendet på applikationen då användaren har skapat sin första komponent i form av 

en mätare. Nu kan fler komponenter läggas till om så önskas. 

 

Applikationen återgår, efter skapandet av mätaren, till sitt redigeringsläge och användaren kan nu välja att 

skapa ytterligare komponenter att addera till sin instrumentbräda. Härifrån kan även ett presentationsläge 

aktiveras. Känner användaren sig nöjd med resultatet så kan knappen “Klar” i nedre vänstra hörnet klickas 

på och applikationen övergår då i ett presentationsläge. I detta skalas själva rutnätet bort och den vänstra 

menyn försvinner. Det som finns kvar är de komponenter som adderats och en liten kugghjulsikon som 

kan klickas på för att komma tillbaka till redigeringsläget. Figur 24 visar hur presentationsvyn ser ut efter 

att mätaren skapats. Figur 25 visar samma vy men där har ytterligare ett antal komponenter adderats. 
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Figur 26. Såhär ser vyn ut då endast en mätare har adderats till rutnätet och användaren har valt att visa 

instrumentbrädan i sitt presentationsläge. 

 

 

Figur 27. Detta är ett exempel på hur presentationsvyn kan se ut då användaren har lagt till flertal 

komponenter. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel beskrivs de problem som har stötts på under utvecklingsarbetet. Begränsningar finns alltid 

i projekt som liknar denna studie. Hur beslut kring dessa har tagits och vilka begränsningar som funnits 

beskrivs i detta stycke. Vidare beskrivs de utvecklingsmöjligheter som finns vid en eventuell 

vidareutveckling av applikationen. Kapitlet avslutas med ett slutord. 

6.1 Problem 

I de allra flesta projekt uppstår en rad olika problem. Svåra frågeställningar om vem användaren faktiskt 

är och hur mycket eller lite projektet ska avgränsas för att kunna hinna med alla funktioner inom en 

angiven tidsram. Självklart finns också det faktum att saker alltid tar längre tid än vad som uppskattats 

med i detta avsnitt. 

6.1.1 Vem är användaren? 

Eftersom verktyget för att skapa en instrumentpanel ska vara generellt så är det också därför lite av en 

utmaning att kunna sätta fingret på vem användaren är. Är det någon som kör en viss maskin och endast 

är intresserad av data kring den eller är användaren mer inriktad mot företagets ekonomi och vill därför se 

nyckeltal som visar hur produktionen går idag jämfört med förra månaden eller hur många nya ordrar som 

inkommit under veckan? Dessa frågeställningar gör arbetet utmanande. Initiativet till projektet kommer 

inifrån ÅF och det finns därför inte någon beställare att fråga om specifika önskemål. 

 

6.1.2 Implementation är tidskrävande 

Implementationsdelen av ett projekt är ofta den del som tar längre tid än estimerats. Mycket småsaker och 

buggar kan ta lång tid och om utvecklingsmiljön och språket är nytt för utvecklaren så kan det bli 

tidskrävande att hitta källan till ett problem eller helt enkelt hitta rätt syntax för ett visst uttryck. Ett 

exempel på ett implementationsproblem som uppstod var att det tog lång tid att lösa hur pekaren i 

mätarkomponenten skulle uppdatera sig kontinuerligt. Detta löste sig dock till slut. Efter många försök att 

själva lösa problemet så fick vi hjälp av kunnig personal hos uppdragsgivaren. 

6.2 Begränsningar 

Applikationen som denna studie baseras på kan vara mycket dynamisk och modulär. Den ska kunna växa 

utan att utvecklaren för den skull ska behöva skriva om koden helt. Nya typer av komponenter ska också 

kunna läggas till. Detta faktum i kombination med att studien ska få någon form av slut har gjort det svårt 

att kunna avgöra när själva implementationen ska upphöra och dokumentationen slutföras. Det beskrivs i 

avsnittet om “Framtida arbeten” hur applikationen skulle kunna utökas i framtiden. Många av dessa 
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funktioner fanns med i tankarna kring projektets design och omfattning. Därför gjorde det avgränsningarna 

svårare att genomföra då det fanns en önskan om att hinna få med funktionerna inom ramarna för projektet. 

Nedan följer exempel på begränsningar som fick göras under projektets gång: 

• Antal komponenter att implementera. Här togs beslutet att fokusera på två olika Kendo-

komponenter till att börja med. 

• Autentisk data från databas. En avgränsning fick göras där tanken från början var att någon form 

av kod skulle skrivas för att hämta data från en databas och sedan presenteras i en Kendo-

komponent. Tiden räckte inte till för detta och istället skrevs funktioner som slumpar fram data att 

presentera i en komponent. 

• Skriva om 3 istället för 13 designmisstag. I kapitel 2 beskrivs tre olika designmisstag. 

Upphovsmannen till dessa förklarar ytterligare 10 misstag som kan göras. Här togs beslutet av 

avgränsa denna studie till att skriva om 3 av dessa. 

• Spara inställningar och färdiga instrumentbrädor. Då tiden för att implementera någon lösning för 

att kunna spara en användares inställningar inte var tillräcklig så togs, tillsammans med 

uppdragsgivare, beslutet att inte fokusera på detta. Uppdragsgivaren har tidigare utvecklat teknik 

för detta och för att projektet istället ska ge uppdragsgivaren något som inte redan finns så 

beslutades det att fokus skulle ligga på annat och då förhoppningsvis göra projektet mer givande 

för uppdragsgivaren. Att kunna spara inställningar är något som även beskrivs i kommande stycke 

om framtida arbeten. 

• Inmatningsbegränsningar som exempelvis att inte kunna mata in bokstäver i ett fält som ska ta 

emot siffror eller att inte kunna ställa mätarens skala att gå från 0 till 0 var något som inte till fullo 

fick plats i tidsramen för projektet. 

6.3 Framtida arbeten 

Med tanke på vilken typ av applikation denna studie handlar om så finns det enorma 

utvecklingsmöjligheter. Skulle kunder visa sig vara intresserade av denna typ av verktyg för att kunna 

skapa en egen instrumentbräda så skulle det kunna vara värt att lägga ner mer tid på att vidareutveckla 

systemet. Främst under design och planeringsarbetet som gjordes inför själva implementationen så 

upptäcktes ett antal olika områden som skulle kunna göra applikationen ännu mer lockande för kunder. 

Realistiskt sett så fanns inte tiden att lägga på alla dessa grenar att utveckla applikationen vidare på. På 

grund av de tidsramar som fanns så fick endast några viktiga delar implementeras och de andra sparades 

undan i skrift och presenteras nu i detta kapitel istället. Under arbetets gång så fylldes denna lista av 

möjligheter på kontinuerligt. Nedan följer de punkter som möjligtvis skulle kunna ge applikationen 

ytterligare dragningskraft hos eventuella kunder om de i framtiden implementerades. 
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Möjlighet att spara en skapad instrumentbräda - En grundläggande funktionalitet för ett projekt likt 

det som utförs i denna studie är att kunna, på något sätt, spara en användares skapade instrumentbräda och 

dess inställningar. Denna implementation skulle, vid fortsatt utveckling av applikationen, vara en prioritet.  

 

Mer flexibelt rutnätsystem - Nuvarande rutnät består, som tidigare beskrivits, av sex stycken lika stora 

rutor. Denna vy är i nuläget låst för användaren. Detta eftersom utvecklingstiden inte fanns för att bygga 

ut systemet. Som vidareutveckling så skulle till en början användaren kunna välja mellan olika 

förinställda kombinationer av rutnät och rutor. Det skulle exempelvis kunna ske via en drop-down-meny 

eller liknande. Olika förslag på andra möjliga rutkombinationer visas i figur 26. Det slutgiltiga och mest 

önskvärda skulle för ett sådant här system vara att användaren helt själv skulle få välja antal rader och 

rutor på varje rad samt även deras respektive storlekar. Något sådant skulle dock skapa många nya 

frågeställningar kring användarvänlighet och utvecklingstekniska svårigheter. 

Ytterligare en möjlighet skulle kunna vara att rutnätet är låst precis som det är idag men att användaren 

bestämmer hur stora, i form av hur många rutor de tar upp, själva komponenterna är. Som exempel kan en 

mätare som tar upp tre rutor i bredd nämnas. Eller ett cirkeldiagram som tar upp två rutor i bredd och två 

i höjd. 

 

 

Figur 28. Möjligheterna att skapa förbestämda rutnätskombinationer är mycket stora. Figuren visar 

endast några de kombinationer som skulle kunna möjliggöras för användaren. 
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Större urval av komponenter - En annan utvecklingsmöjlighet är att addera ytterligare komponenter 

som användaren kan välja att lägga till på sin instrumentbräda. Inom Kendo UI-biblioteket finns ett 

flertal andra typer av komponenter som skulle kunna implementeras i framtiden. För att endast nämna 

några så finns stapeldiagram, låddiagram, radardiagram och ett antal olika typer av grafer. Det kan även 

tänkas att det i framtiden kan vara fördelaktigt att implementera komponenter från andra källor än 

Kendo UI. Detta för att verkligen kunna tillgodose en kunds samtliga önskemål.  

 

Implementera drag och släpp-system - Som diskuterats tidigare i uppsatsen så föll valet av system för 

att välja ruta på klicka och välj-tekniken. Vid projektets uppstart så var drag och släpp-funktionalitet en 

önskvärd teknik i applikationen. Detta skulle fortfarande kunna vara något som ytterligare figur förhöjer 

användarvänligheten och som vid vidareutveckling av applikationen skulle vara högt upp på 

prioriteringslistan att implementera. 

 

Olika förinställningar som exempel - För att hjälpa en användare som kanske inte riktigt vet vad hen 

vill ha på sin instrumentbräda så skulle ett antal förinställda vyer kunna agera exempel för hur en sådan 

kan se ut. Exempelvis så skulle en mycket enkel variant, där endast en mätare och en företagslogotyp 

finns med, kunna visas upp. Vidare så kan även andra exempel, mer komplicerade och med ett större 

antal komponenter, kunna demonstrera verktygets möjligheter och på så sätt inspirera en användare att 

skapa en personlig instrumentbräda. 

 

6.4 Slutord 

I detta stycke analyseras det hur projektet har gått. Hur arbetet har genomförts och vilka lärdomar studien 

har skapat. Det mesta av arbetet, både uppsatsskrivande och implementation, har skett på plats hos 

uppdragsgivaren ÅF. Projektet har resulterat i ett verktyg, i form av en applikation, där användaren själv 

kan skapa en instrumentbräda anpassad efter egna preferenser. En del önskad funktionalitet fick inte plats 

inom ramarna för projektet och saknas därför. Detta beskrivs mer i kapitel 6.2 och 6.3. En genomgång av 

hur applikationen fungerar och ser ut finns i kapitel 5.2. Den största lärdomen som tas med från projektet 

är att implementation tar längre tid än estimerat. Huruvida verktyget är användarvänligt är svårt att avgöra 

eftersom ingen slutanvändare finns definierad. Dock har steg tagits för att, förhoppningsvis, förstärka den. 

När det kommer till att visualisera data är det viktigt att använda rätt grafisk komponent, beroende på vem 

användaren är och vilken data som efterfrågas. Om det handlar om mer komplex data, exempelvis antal 

sålda enheter per dag, behöver datan jämföras över tid och sättas i ett sammanhang för att skapa ett 

beslutsunderlag för användaren. För att datan ska kunnas sättas i perspektiv behövs det även information 

om snittantalet sålda enheter per dag, vad som anses vara dåliga försäljningssiffror och de 
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försäljningssiffror som eftersträvas. När all denna information finns tillgänglig, då kan beslutstagaren 

använda den tillfälliga datan som beslutsunderlag. 

Ett annat exempel kan vara temperaturen hos en tillverkningsmaskin. Då kan det räcka att datan 

visualiseras med en mätare, som kommunicerar när temperaturen är för hög/låg. Beroende på vilken data 

ska användaren kunna välja visualiseringsmetod. 
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