
  

 

  

 Örebro universitet  Örebro University 
 Institutionen för  School of Science and Technology 
 naturvetenskap och teknik   SE-701 82 Örebro, Sweden 
 701 82 Örebro   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Datateknik C, Examensarbete, 15 högskolepoäng 

 

 

REALTIDSUPPDATERAD DASHBOARD 

 
Robin Andersson och Simon Franzén 

 

Dataingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng 

 

Örebro vårterminen 2017 

 

 

 

 

 

 

 

Examinator: Franziska Klügl 

 

 

REALTIME UPDATED DASHBOARD 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Sammanfattning 

 
Denna rapport kommer täcka utvecklingen av en Realtidsuppdaterad Dashboard för Flex 

Applications [1]. Dashboarden kan ses som en interaktiv anslagstavla, och är en ny modul i Flex 

Applications befintliga personaladministrationssystem. 

 

Under utvecklingen har även en fördjupning inom ämnet informationsöverbelastning gjorts, då 

detta har relevans till designen av gränssnittet. Resultatet av detta visar på att det inte finns en 

given lösning utan snarare riktlinjer för hur designen bör se ut. 

 

Applikationen som skrevs till Dashboarden skapades med hjälp av språket TypeScript samt 

ramverket Angular 2. Applikationen skrevs först självständigt, avskiljt från Flex redan befintliga 

system. Detta för att få en förståelse för hur TypeScript och Angular 2 ska hanteras, och även 

därför att behovet av en direkt koppling till systemet ej behövdes från start. 

 

Applikationen kopplades sedan samman med det befintliga systemet för att kunna visualisera 

faktisk data. Detta blev lyckat och visade på att den valda systemdesignen fungerade som tänkt. 

 

 

 

Abstract 

 
This report will be covering the creation of the Realtime-Updated Dashboard, made for Flex 

Applications. The Dashboard, which could be seen as an interactive pinboard, is a new product 

which will be implemented in Flex Applications existing system for employee administration 

 

A deep-dive into the subject of information overload was also made during the development of the 

application. This was later used to question the design choices made. The results of this showed 

that there is no one correct way of designing an interface, but rather guidelines to help in certain 

situations. 

 

The application was written in the TypeScript language together with the framework Angular 2. 

The application was at first developed as a stand-alone project as there was no need for it to be 

integrated into the existing system from the start. This also gave a more relaxed environment 

while learning TypeScript and Angular2. 

 

The application was later integrated with the existing system. This integration was seen as a 

success as the handling of the data from the database worked as expected. 
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Förord 

 

 

Vi vill tacka Flex Applications för möjligheten att få utveckla deras nya del till det befintliga 

systemet. Vi vill även ge ett stort tack till Andreas Tapper, produktägare, samt Armin 

Nadarevic, tekniskt ansvarig, för visat förtroende. Vi vill även rikta ett extra tack till Daniel 

Johansson, utvecklare, som agerat daglig handledare under vår tid hos Flex. 

 

Slutligen vill vi även rikta ett tack till Thomas Padron-McCarthy som varit vår handledare 

från skolans sida under projektet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Den interna kommunikationen hos ett företag kan ses som en av de viktigaste bitarna för en 

välfungerande verksamhet. Om företaget lyckas bedriva en effektiv form av 

internkommunikation kan produktiviteten med god chans bli bättre [2]. 

 

Internkommunikation kan ske på en mängd olika sätt. E-mail, utskrivna papper, möten, 

konversationer mm. Att ha många olika sätt att kommunicera på kan självklart vara bra, men 

kan även bli något förvirrande. Var finns rätt information? 

 

Ett exempel här kan plockas från butiksvärlden, där människor sällan jobbar 7-16 eller går 

bredvid samma kollega från dag till dag. Oftast roterar de anställda mellan olika tider från dag 

till dag och jobbar då tillsammans med olika kollegor. På grund av detta kan det vara svårt att 

hålla koll på hur ens arbetsvecka kommer se ut. 

 

För att få en visuell bild över hur schemaläggningen ser ut under en arbetsvecka kan ibland 

anslagstavlor eller whiteboards användas, t ex så som Figur 1 visar. Här markeras 

schemadagar ut för de anställda, eller annan information som kan behövas. Det största 

problemet här är att den information som finns tillgänglig måste hanteras manuellt för att 

hållas uppdaterad. Om ingen tar hand om dessa tavlor kommer informationen snabbt bli 

inaktuell och onödig, vilket i sin tur innebär att det inte finns någon större poäng att använda 

tavlan. 

 

Lösningen här kan istället vara att göra denna tavla automatiserad. Tavlan kan istället hämta 

sin information från en databas, uppdatera efter utsatta regler och frigöra tid för de som 

hanterar tavlan. 
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Figur 1: Exempel på manuell anteckningstavla 

 

 

Projektet som utfördes gick ut på att lägga grunden för en realtidsuppdaterad dashboard, 

vilket kan ses som en modern form av informationstavla. Denna informationstavla skulle vid 

projektets slut kunna illustrera anställdas veckoschema samt deras stämplingsstatus, om de är 

instämplade eller ej. Förhoppningen var även att hinna implementera realtidsuppdateringen 

innan projektets slut, vilket skulle göra att applikationen automatiskt uppdaterades varje gång 

en ny stämpling skett. 

 

Projektet utfördes hos Flex Applications i Örebro som arbetar med framtagning av 

personaladministrationssystem. I dagens system finns stöd för reseräkningar, 

löneadministration, tidsstämpling, schemaläggning mm. Allt detta går under samlingsnamnet 

HRM (Human Resource Management), vilket också är själva namnet på systemet. 

 

Systemet är uppbyggt genom språken C#, Javascript, CSS samt HTML och detta är i sin tur 

kopplat till Microsoft SQL Server [3]. Systemet i sig är uppdelat i några moduler som har 

kontakt med varandra genom databasen. 

 

Systemet används främst genom den webbaserade lösningen, men har även specifika moduler 

som används för t ex mobiltelefoner och digitala stämpelklockor. Dessa delar av systemet är 

sammanlänkade genom den gemensamma databasen, men har i övrigt ingen kontakt med 

varandra. Det detta innebär är att vid eventuella förändringar i databasen, t ex från en ny 

tidsändring hos en persons schema, måste användaren själv uppdatera sin klient för att få in 

den nya informationen från databasen. 
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Ex:  

Person A tittar på närvarotablån och ser att Person B ej är instämplad. 

Person B stämplar in. 

Person A måste här uppdatera sin vy för att den nya informationen ska synas. 

 

Ute hos kund kan systemet driftas på servrar genom en samarbetspartner till Flex. Alternativt 

kan kunden drifta systemet på en egen intern server. 

 

Flex Aplications (Flex) grundades år 1990 av Miran Dennerqvist, då under företagsnamnet 

Miranda Software, där fokuset låg på lönesystem och rapportgenereringsprogram. Från dess 

fram tills idag har produktportföljen ständigt utvecklats och utökats. Systemet har gått från att 

vara DOS-baserat, till Windows-baserat, till dagens helt webbaserade lösning. I dagens läge 

läggs utvecklingsarbetet främst på företagets molntjänst för att fortsätta skapa ett så 

konkurrenskraftigt personaladministrationssystem som möjligt. 

 

Huvudkontoret finns i Örebro där även all mjukvaruutveckling sker. Flex finns även på fler 

platser i Norden, där huvudfokuset ligger på försäljning och konsultation. 

 

 

 

1.2 Projekt 

 

Projektet består av att lägga grunden för en realtidsuppdaterad dashboard, vilket är en helt ny 

produkt i företagets produktportfölj. I dagens läge finns all information tillgänglig i det 

system som redan existerar, men för att se denna information krävs en inloggning. Tanken 

med detta projekt är att kunna visa allmän icke-privat information, som ändå är tillgänglig för 

alla, på en allmän skärm. Exempel på information som skulle kunna visas är t ex: 

 Kalender som visar aktuell instämplingsstatus samt schema 

 Vilka anställda som just nu är på t ex olika avdelningar 

 Hur mycket tid som har jobbats på t ex olika avdelningar, kunder eller projekt 

 

Meningen med ”realtidsuppdaterad” är att systemet alltid ska visa information som är aktuell. 

För att knyta an till problematiken i 1.1 där personerna måste uppdatera sina vyer själva, 

kommer här systemet istället självt uppdatera automatiskt när ändringar har skett. Om en 

person stämplar in kommer dennes status som visas att ändras utan att något manuellt arbete 

krävs. 

 

Flex gav ut konceptbilder för hur en närvarotablå skulle kunna se ut, vilket visas i Figur 1 och 

2. 

I båda figurerna visas de anställda vid namn, profilbild samt deras status vid just det tillfället 

användaren använder applikationen. ”Just nu”-kolumnen visar huruvida en person är 

instämplad, utstämplad eller någon annan form av status. 

I toppen av vyn visas loggan för det företag som använder applikationen, modulens namn 

(HRM Live) med datum och slutligen produktens namn (Flex HRM). 

I vyn ska användaren kunna bläddra mellan olika datum, scrolla bland de anställda och kunna 

välja olika vyer genom menyknappen som i Figur 2 visar ”Kalender”. I Figur 3 visas hur 

menyknappen delas upp i olika knappar utifrån att storleken på skärmen blir större. 
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Figur 2: Mobilversion(Stående) 

 

Applikationen ska även kunna vara konfigurerbar. Några exempel på möjliga konfigurationer: 

 Profilbilder kan väljas att inte visas  

 Ändra språk genomgående för applikationen 

 Byta tema (andra färger på knappar t ex)  

 Ändra formatering på namn (Anna Andersson -> A. Andersson)  

 

Allt detta ska ske genom en egen konfigurationssida där en specifik vy skapas som en tillåten 

användare sedan kan starta på en allmän skärm. 

 

Exempel på användande skulle kunna vara följande: 

Arbetsledaren för frukt definierar en vy han väljer att benämna ”Frukt”. Denna ska 

visa ”Just nu”-statusen, förnamn och arbetstider. När denna är sparad går han till en 

TV som finns inkopplad i avdelningen Frukts fikarum och startar denna. 

Flex befintliga system är skrivet i C#[4] och Javascript[5]. Den nya modul som har utvecklats 
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har istället skrivits i TypeScript[6] (se kap 4.1.1.1). Anledningen till detta är att eftersom 

modulen är helt ny finns en frihet kring hur den kan byggas upp och detta tänker företaget 

passa på att ta vara på genom att testa just TypeScript. TypeScript är relativt nytt och företaget 

har varit intresserade av att se hur det skulle fungera i en större produktion. Just därför lämpar 

det sig väl att testa språket i kombination med den nya modulen för att få svar på om språket 

känns tillräckligt utbyggt för stor skala, samt om modulen ger det mervärde åt kunden som är 

tänkt. 

 

 

Figur 3: Tabletversion (Liggande) 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med projektet var att ge ett ”Proof of Concept”[7], ett sätt att se om det är tekniskt 

möjligt att utforma produkten som beskrivet innan. 

Ett delsyfte var även att se om TypeScript skulle kunna fungera tillsammans med befintligt 

system, samt om det skulle fungera i en större produktion. 

 

Själva Dashboarden i sig skulle kunna hjälpa företag och dess anställda att lättare få en 

överblick över diverse information som kan vara nyttig för den dagliga driften. Att kunna visa 

sin schemabas i realtid och ha den lättillgänglig kan ses som en trygghet för de anställda, då 

de själva kan få en större överblick över bemanningen. 
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1.4 Krav 

 

Kraven på projektet var: 

- Grunden ska vara såpass stabil och välstrukturerad att det ska vara lätt att 

lägga till funktionalitet i framtiden. 

- Systemet ska vara responsivt över olika medium. 

- Systemet ska kunna visa personer som stämplar in/ut samt deras schema. 

 

Applikationen ska kunna byggas ut i framtiden om projektet anses vara lyckat. Av denna 

anledning måste grunden vara enkel och stabil för att det ska vara såpass lätt som möjligt att 

lägga till nya vyer/ny funktionalitet. 

Responsivitet innebär att applikationen anpassar sig utifrån den enhet som användaren 

använder. Om en användare t ex använder både en smartphone och en datorskräm kommer 

applikationen att se ut på 2 olika sätt, men kommer fortfarande att visa samma typ av 

information. I detta exempel skulle datorskärmen t ex kunna visa flera personers 

veckoschema på en gång, medans smartphonen bara visar en veckodag i taget. 

 

Följande är krav som bör göras: 

 

- Koppla samman applikationen med det befintliga systemet 

 

- Implementera och kunna uppdatera information i realtid genom ramverket SignalR 

 

- Skapa en konfigurationssida för att kunna anpassa vyerna 

 

Konfigurationssidan är tänkt som ett verktyg för att kunna anpassa de vyer som ska visas. Här 

ska användaren kunna välja hur en vy ska se ut, vilka fält som ska synas mm. I princip ska det 

finnas alternativ för att kunna anpassa nästan allt i vyerna. 

 

På konfigurationssidan ska även profiler kunna skapas. Dessa profiler skapas utifrån vilka det 

är som ska ha användning av just den profilen. Om ett företag har många anställda och dessa 

är uppdelade i flera olika avdelningar kan det vara klokt att kunna dela upp de anställda som 

syns utifrån de olika avdelningarna. Här skulle då profiler kunna skapas till var och en av de 

olika avdelningarna. En profil skulle kunna innehålla vyn över de anställda på en specifik 

avdelning och någon mer vy som är relevant för denna avdelning. 

 

1.5 Arbetsfördelning 

 

Då arbetet behöver utföras både i en front-end-miljö och back-end-miljö blev fördelningen 

relativt enkel där författarna av denna rapport tog varsin del. För att få en så pass stor lärdom 

som möjligt har även parterna diskuterat båda delarna i arbetet kontinuerligt för att få en 

större förståelse för hur de båda bitarna hänger ihop, samt för att få lära sig så mycket som 

möjligt om ramverket Angular 2 och språket TypeScript. 
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2 Fördjupning 

 

Innan själva arbetet med programvaran satte igång genomfördes en sökning av material inom 

området informationsöverbelastning och datavisualisering. Detta användes sedan för att lägga 

riktlinjer för hur designen av själva programvaran skulle se ut, i samband med Flex 

Applications redan framtagna design. Designförslaget som presenterats inför arbetet skulle 

genom riktlinjerna ifrågasättas för att se om de var sunda, och om de skulle kunna förbättras 

åt något håll. Tanken bakom detta var att skapa en produkt som ska vara lätt att ta till sig och 

använda som en ny användare. Lyckas detta tros också projektet bli lyckat då en gedigen, 

lättanvänd produkt kommer skapa ett mervärde hos Flex Applications redan befintliga och 

nya kunder. 

 

2.1 Informationsöverbelastning 

 

Dagens samhälle blir allt mer uppkopplat och sammankopplat via nätverk. Allt ska idag finnas 

tillgängligt via internet, inte minst påvisat av rörelsen för Internet of Things (IOT) [8] där i 

praktiken varje enskild sak skulle kunna ha sin plats på nätet. Via den smartphone som i 

princip varje vuxen människa i den moderniserade världen äger kan i princip vilken 

information som helst fås närsomhelst och vartsomhelst. Aldrig har informationsspridning 

varit så enkel som i dagsläget. Men i samband med detta har det aldrig heller varit så svårt att 

få tag på rätt information, då så pass mycket information finns tillgänglig samtidigt. 

Något som blir allt vanligare, speciellt bland chefer, är att de upplever att de inte har 

tillräcklig information för att kunna utföra sitt jobb. Samtidigt säger de att de får för mycket 

information [9, 10]. Detta kan ses som att personerna i fråga ”drunknar” i information, vilket 

leder till att det blir för mycket att hålla koll på och viktig information ligger dold under ytan. 

 

2.1.1 Vad innebär Informationsöverbelastning? 

 

För att få en första bild av vad informationsöverbelastning innebär tas först den 

engelska definitionen om information overload fram ur Cambridges ordlista [11]: 

 
 Information Overload 

 
”a situation in which you receive too much information at one time and 
cannot think about it in a clear way. 

 
Also: Confusion, confusing and feeling confused.” 

 
 

Ytterligare en definition från BusinessDictionary [12]: 

 

”Stress induced by reception of more information than is necessary to 
make a decision (or that can be understood and digested in the time 
available) and by attempts to deal with it with outdated time management 
practices.” 
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Kort sagt kan detta summeras till ”Stress orsakad av att för mycket information behöver 

bearbetas under en för snäv tidsrymd”. Detta stärks genom Heike Franz text [10] om 

Information Overload där författaren benämner att informationsöverbelastning sker när 

personen som tar emot informationen tar emot mer än vad denne hinner bearbeta. Franz 

benämner även att detta kan bero på individens kapacitet att ta vara på information, vilket 

även visas i George A. Millers text [13] om ”Den magiska siffran 7”. Här visas att en 

genomsnittlig person kan bearbeta 7, plus/minus 2,”stycken” av information. 

 

Enligt [14] finns dock ingen direkt accepterad generell definition av den engelska termen 

Information Overload. Istället används den i en mer beskrivande form av ett stadie där en 

persons effektivitet blir hämmad av mängden tillgänglig relevant information. Kravet här är 

att informationen måste ha någon form av potentiellt värde och att den måste vara tillgänglig. 

I annat fall bör inte Information Overload vara ett potentiellt problem. En person som vet att 

den inte har något att hämta från t ex ett dokument har heller inget behov av att läsa det. En 

person som inte kan komma åt informationen i t ex ett dokument kan heller inte påverkas av 

det som står i det. 

 

 

2.1.2 Hur uppkommer Informationsöverbelastning? 

 

Själva uppkomsten kan vara något svår att specificera. Det enklaste exemplet är där en person 

behöver bearbeta mer information än vad dennes kapacitet klarar av. Dock är det många 

aspekter som spelar in i detta exempel. 

 

En aspekt som kan ha betydelse vid informationsöverbelastning är personens kognitiva typ: 

Personens föredragna sätt att ta till sig av och bearbeta information [15, 16]. Om en person får 

behandla information på det sätt denne föredrar bör risken för informationsöverbelastning 

sjunka. 

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är individens mentala modell [17, s86]. En persons 

mentala modell skapas utifrån dennes erfarenheter och påverkar hur personen ser på sin 

omgivning och interagerar med den. Precis som med den kognitiva stilen hos individen kan 

detta påverka risken för informationsöverbelastning. 

 

Två individer med olika kognitiva stilar och mentala modeller kan alltså drabbas av 

informationsöverbelastning olika snabbt, alternativt att den ene drabbas men inte den andre.  
 

En summering som tas upp av Bawden D och Robinson L [14] beskriver uppkomsten på ett 

enkelt sätt: Informationsöverbelastning sker då mottagaren får så pass mycket information att 

det blir mer av ett hinder än en hjälp. Denna mer generella bild kan vara hjälpsam vid t ex 

utveckling av en applikation. 
 
 
 
 
 
 
 



 

  12 

2.1.3 Varför är detta ett problem? 

 

“Getting information off the Internet is like taking a drink from a fire hydrant.” 

– Mitchell Kapor [18] 

 

 

Som nämnts tidigare kan informationsöverbelastning orsaka stress och även ångest hos 

individer [19]. Om en person blir drabbad av stress på grund av informationsöverbelastning 

finns risken att denna persons beslutstagande inte kommer fungera optimalt [9]. Enligt [10] 

kan informationsöverbelastning ge känslor av att tappa kontrollen över sin situation, vilket i 

sin tur leder till just stress. 

 

Ett problem som kan uppstå på en arbetsplats är att en person som blir drabbad av 

informationsöverbelastning börjar sålla och sortera bland all inkommande information. I sig 

är detta inget fel, då personen i fråga förmodligen börjar prioritera sina arbetsuppgifter för att 

skapa ett bättre arbetsklimat [20], men risken finns att högprioriterad information sållas bort 

framför onödig information som är lättare att ta in [9].  

 

En studie [21] som gjorts bland personer vid användande av sociala nätverk visar på att risken 

för informationsöverbelastning inte påverkas direkt av relevansen av den information de tar 

emot. Det studien antog innan själva resultatet var fastställt var att om relevansen av den 

information som mottogs var hög skulle risken för informationsöverbelastning vara låg då 

personen ej behöver hantera onödig information. Detta visade sig dock ha väldigt liten 

korrelation. Även här pekade resultatet till viss del åt den kognitiva kapaciteten hos individen 

[15, 16], snarare än nivån på den information som mottogs. 

 

Om en person ej är mottaglig för information eller är sämre mottaglig än optimalt kommer 

individen inte att kunna ta till sig av informationen som denne får presenterad för sig, vilket 

kommer innebära att personen blir fel- eller icke informerad.  

 

För att illustrera problematiken kan Figur 5 nedan användas. Tänk ett scenario där en person 

ska ge en annan person några instruktioner. Input i detta fall är instruktionerna som den ena 

personen ger. Output är de instruktioner som personen som tar emot förstår/kommer ihåg. 

Den överförda informationen är då de instruktioner som båda parter förstår/kommer ihåg på 

samma sätt. Vid ett optimalt överförande av information ska båda parter kunna vara överens 

om samtliga instruktioner, vilket skulle innebära att cirklarna täcker varandra. Alltså måste 

målet med själva överförandet av instruktionerna vara att minska skillnaderna mellan de två 

cirklarna [13]. Om mottagaren är eller blir drabbad av informationsöverbelastning kommer 

budskapet ha svårare att ta sig fram och de två cirklarna kommer täcka mindre av varandra. 
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  Figur 5: Input-Output-relation vid informationsöverföring 

 

Liknelsen här skulle kunna jämföras med den dashboard som ska utvecklas. Om för mycket 

information visas samtidigt kommer mottagaren inte kunna ta till sig allt. Därför måste 

informationen på dashboarden vara så minimalistisk som möjligt och framförallt relevant för 

den som tar emot den. Misslyckas detta är det lätt att skapa förvirring och dashboarden tappar 

sitt syfte att göra vardagen lättare för de som använder den. 

 

Ett medium där det ofta kan förekomma förvirring är vid surfande på internet. Många 

hemsidor tänker/bryr sig inte ifall den information som visas blir för mycket eller inte. 

När en hemsida t ex har mycket reklam eller popups, mer eller mindre störande moment, 

så får informationen inte lika mycket fokus av användaren och den kan lätt gå förlorad.  

 

Sidor med dålig design kan även de inbringa förvirring hos användaren, då rätt 

information kan vara svår att söka efter. Ett undermåligt konstruerat grafiskt gränssnitt 

kan många gånger dölja det användaren letar efter. 

 

2.1.4 Hur minimerar man risken för informationsöverbelastning? 

 Enligt artikeln ”Web Site Design: Less is More” [22] och artikeln ”Information 

Overload, Why it Matters and How to Combat It” [23] finns det några enkla punkter man ska 

tänka på om hur man får läsaren att ta till sig mer av informationen man vill få ut. 

 

 Håll det enkelt. 

 Här menas att man ska ha en väldigt enkel struktur på designen där inget onödigt 

visas. Det ska heller inte finnas saker som får läsaren att tappa tråden eller fokuset från 

det man vill ha sagt. Exempel på detta är om det finns för lite vit yta för att dela upp 

sidan eller om det finns blinkande grafiska delar. 

 Visa relevant information. 

Ifall texten avviker från vad användaren behöver så kan den lätt bli förvirrad över vad 

texten egentligen handlar om. 
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 Var tydlig. 

Det måste vara tydligt vad som ska förmedlas vare sig det är en text som ska ge 

information om något eller om det är ikoner. Vissa saker har man idag inbyggd 

förståelse för t ex ett kryss, stänga ner, ett plustecken, lägga till osv. Om användaren 

måste gissa sig till vad saker gör eller var de finns så bör man tänka om designen. 

 Förse användaren med ytterligare information. 

Det ska vara lätt att få extra information om ämnet. Ifall du beskriver något kan det 

vara bra att förse användaren med en länk eller inkludera i texten var denna kan hitta 

mer information om just detta. 

 Förse användaren med balanserad information. 

Man ska förse användaren med all typ information, undvik att dölja någon sida av den. 

Detta minskar risken av förvirring och får användaren att tänka efter själv vad som är 

bra. På detta sätt så får användaren lättare att komma ihåg vad denna har läst.  

 Gör det enkelt att förstå vad informationen ska användas till. 

Allt ska vara självförklarande vad man kan använda informationen till. 

 Gör det enkelt för användaren att utföra det som är tänkt. 

Det ska vara enkelt att interagera med applikationen. Det bör kännas som ett naturligt 

flöde att använda. 

 Undvik popup fönster 

Popup fönster skapar ofta irritation för användaren vilket slutar med att de inte får den 

information dem letade efter, eller tappat intresse för att hitta den. 
 
 

2.1.5 Resultat 

 

Utifrån det som hittats kring informationsöverbelastning kan det konstateras att den 

konceptbild som visats innan ej kommer drabba en användare av informationsöverbelastning. 

Detta då varje vy i sig endast kommer illustrera ett ämne åt gången. Den vy som har 

utvecklats under projektet har inte setts som ett problem, då den inte tar fram någon ny typ av 

information för en anställd att titta på än sånt den redan känner till från sin vardag 

(instämplad/utstämplad, namn, schemarad). 

 

En problematik som finns hos en del människor är en fruktan och/eller stress av att använda 

datorer [24], då de är rädda för att göra fel och förstöra något eller tappa bort värdefull 

information. Detta kan då underlättas genom att anpassa programvaran utifrån den mentala 

modell som passar in hos individen. 

 

Ett tänkt användningsområde för applikationen är att använda den på en TV som en form av 

modern informationstavla. Med hjälp av denna skulle användarna t ex kunna få tillgång till 

information om vilka personer som är instämplade på arbetsplatsen. Här kommer information 

att bläddras igenom automatiskt utan att användaren behöver interagera med den. För en 

person som gärna slipper interagera med en dator kan detta vara enklare, då informationen 

behandlas passivt av individen på samma sätt som vid typiskt TV-tittande. Personen behöver 

då inte interagera med applikationen själv, utan bara betrakta det som visas. Detta kan i sin tur 

vara mer i linje med individens mentala modell, då TV-tittande kan vara mer normalt än 

användandet av en dator, eftersom en TV normalt sett ständigt uppdaterar sin bild automatiskt. 

 

Vid en uppskalning av vyn till t ex en TV skulle man kunna argumentera för att mängden 

information bryter mot konceptet 7 +- 2 ”stycken information”, då antalet personer som visas 
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blir fler än 9, vilket då skulle kunna innebära en viss informationsöverbelastning. Dock skulle 

detta innebära att personen i fråga skulle ha ett visst tvång att studera hur samtliga på skärmen 

arbetar under en vecka för att kunna utföra sitt arbete, vilket känns högst otroligt. 

Applikationen i sig är tänkt som ett rent hjälpmedel i vardagen för att användarna ska kunna 

få en snabb överblick över t ex bemanningsläget för dagen. Det är inte tänkt som ett påtvingat 

arbetsredskap som ska ses som en helt ny arbetsuppgift för de anställda att tvunget ha koll på. 
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3 Metoder och verktyg 

 

Följande avsnitt kommer gå igenom de språk, ramverk och programvaror som använts under 

projektets gång. 

3.1 Metoder 

 

3.1.1 Språk och ramverk 

 

 HTML 

HTML (HyperText Markup Language) [29] är grundblocken för en hemsida. Den 

beskriver hur en hemsida ska vara uppbyggd och hur sidorna ska kopplas med 

varandra med hjälp av ”taggar” eller ”element” som t ex <body> (visar dess innehåll 

på hemsidan), <img> (visar länkad bild) och <div> (definierar en sektion på sidan). 

 

 CSS 

CSS (Cascading Style Sheet) [30] Är ett designspråk som beskriver hur html-element 

ska visas på ett medium och hur de ska uppföras tillsammans. 

 

 TypeScript 

TypeScript [7] är en typad version av JavaScript, som vid kompilering görs om till 

ren JavaScript. I och med detta stöds funktionaliteten från ECMAScript2016 som är 

det scriptspråk som JavaScript är uppbyggt på. TypeScript är skapat av Microsoft för 

att .NET-programmerare ska känna sig mer bekväma i att koda JavaScript. 

 

 Angular 2 

Angular 2 [25] är ett ramverk som gör det möjligt att på ett lätt sätt kunna bygga 

hemsidor som är anpassade för allt från mobiltelefoner till TV-apparater. Med 

anpassning menas här att designen ändras baserat på den skärmstorlek som 

användarens enhet har. Angular 2 är även skrivet i TypeScript, vilket ger mycket stöd 

från mer avancerade IDE:er. Detta i sig bidrar med t ex auto-komplettering av kod 

och förslag på typningar vilket underlättar arbetet. 

 

Angular 2 består av 8st byggstenar (se Figur 6) 

 

 Modules 

 Components 

 Templates 

 Metadata 

 Data binding 

 Directives 

 Services 

 Dependency Injection 
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Figur 6: Överblick av Angular 2’s arkitektur[25] 

 

Components, tillsammans med Templates, och Services är de delar som främst aktivt 

använts i projektet. Components och Templates användes för att skapa det grafiska 

med tillhörande funktionalitet. Services användes för logiken mellan Components 

och det befintliga API:et, samt för att kunna hantera responsiviteten i applikationen.  

 

Components 

Varje Component (hädanefter komponent) består av huvudsakligen 3 delar: en 

HTML-fil, en CSS-fil och en TypeScript-fil. HTML och CSS filerna bestämmer hur 

komponentens data ska presenteras för slutanvändaren och är de delar som kallas för 

Templates (hädanefter mallar).  

 

TypeScript-filen innehåller den lokala data som komponenten ska ta hand om. Filen 

bestämmer även vilken funktionalitet komponenten ska ha, t ex hur hämtning av data 

från en Service ska gå till. 

 

I TypeScript filen finns även länkningen till den mall som ska tillhöra komponenten. 

När exekveringen av applikationen sker tittar komponenten efter den tillhörande 

mallen. Mallen är, som beskrivet innan, skriven i HTML och bestämmer hur 

komponentens data ska se ut. Om en komponent innehåller en annan komponent kan 

dessa länkas ihop genom HTML-koden. Komponent A lägger då in komponent B’s 

HTML-kod i sig själv för att skapa en gemensam fil som skickas till klienten. 

 

I Figur 7 nedan beskrivs strukturen hur komponenter och mallar arbetar ihop.  

Roten för projektet använder sig här av 2 andra komponenter (Komponent A och B) 

med tillhörande mallar. Rotmallen lägger in ”Mall A” och ”Mall B’s” i sig själv. 

”Mall A” lägger här även in ”Mall C” till sig själv, vilket också överförs till 

rotmallen. Detta kan ses som en transitiv relation: ”Mall C” är relaterad till ”Mall A”. 

”Mall A” är relaterad till ”Root”. Därför är ”Mall C” relaterad till ”Root”.  
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Figur 7: Synergin mellan komponenter och mallar [25] 

 

 

Services 

Dessa används för att skapa logik i applikationen. Exempel på detta är: koppling mot 

databaser, lagring av gemensamma variabler eller saker som inte bör ligga i vyn. 

Enligt Angulars dokumentation [25] kan en Service användas till lite vad som behövs 

för tillfället. För projektets skull har Services använts som supportfunktioner för 

komponenterna, t ex vid hämtning av data från databasen. 

 

Directives 

Detta är funktioner som används i HTML-taggarna för att manipulerar den HTML-

kod som ska visas. De två vanligaste inbyggda directives i Angular 2 är ngFor och 

ngIf där ngFor upprepar taggen med dess innehåll och ngIf är till för att specificera 

vad som ska synas. 

 

Metadata 

Metadata ser till att Angular 2 kan hantera t ex Components och Services som just 

Components och Services. Då en TypeScript fil skapas är detta endast en helt vanlig 

class tills dess att den dekoreras med t ex @Component. Detta visar Angular 2 att 

filen ska hanteras som just en Component med nödvändig funktionalitet. 

 

Data Binding 

Data Binding kopplar samman en Component till dess Template. 

 

Dependency Injection 

Då en ny Component skapas som har ett beroende skapas inte ett nytt objekt av det 

beroendet, utan istället injiceras det genom Dependency Injection. 

 

Modules 

Angular 2 applikationer byggs upp genom moduler. Varje applikation består av minst 

1 modul (Rotmodulen) men kan enkelt byggas ut med fler vid behov. Moduler 

används för att strukturera upp applikationen i olika delar. 
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 Angular Material 2 

Angular Material 2 [26]  är ett tillägg till Angular 2 som innehåller en mängd 

fördefinierade objekt att använda vid webdesign. Här finns allt från simpla knappar till 

inputformulär och autokompletteringsfält. 

 

Angular Material 2 är uppbyggt med Googles[27] Material Design [28] i åtanke. 

Material Design är ett designspråk som är framtaget från forskning på hur en bra 

design ska se ut. Material Design arbetar mycket med rutnäts-layouter, responsiva 

animationer och skapandet av ett upplevt djup i designen med hjälp av skuggor och 

ljus. Angular Material 2 tar dessa koncept och skapar resurser för utvecklare att enkelt 

kunna implementera detta i sina applikationer. 

 

 LESS 

LESS [31] är en förlängning av CSS-språket. LESS främsta egenskap är att det lägger 

till funktionalitet till CSS som t ex variabler och funktioner, vilket gör att det är 

enklare att underhålla koden. Man slipper mycket duplicering av kod med hjälp av 

dessa hjälpmedel. 

3.1.2 Programvara 

 

 Microsoft Visual Studio 2015 

Visual Studio [32] är en mjukvaruutvecklingsmiljö, IDE (Integrated Development 

Environment), utvecklad av Microsoft.  
 

 ReSharper 

ReSharper [33] är en programvara som kort sagt förbättrar utvecklarupplevelsen i bl.a 

Visual Studio. ReSharper ger tillgång till mer kodinspektion, större möjligheter till 

refaktorisering av kod, lättare navigering och sökning mm. 

 

 SVN 

SVN (Subversion) [34] är ett versionshanteringssystem av kod. Här kan man se 

historiken av ett projekt, vem som gjorde vilka ändringar, gå tillbaka till en äldre 

revision av projektet t ex för att fixa fel som uppstått på en nyare revision. 

TortoiseSVN [35] är en SVN klient som lägger till ett enkelt gränssnitt till SVN. Man 

får även många användbara verktyg som t ex jämförelse av två grenar av ett projekt, 

olika grafer, Auto komplettering av text mm. 

 

 SignalR 

SignalR [36] är ett bibliotek för C# som medför en dubbelriktad kommunikation 

mellan server och klient. Med hjälp av detta kan hemsidor uppdateras automatiskt utan 

att användaren själv behöver agera. Vanligt förekommande för hemsidor är att klienten 

antingen skickar förfrågningar till databasen med ett visst intervall för att se om någon 

förändring skett, alternativt att hemsidan endast uppdateras när användaren själv väljer 

att uppdatera. Med SignalR skickas istället en signal ut till klienterna när en 

uppdatering i databasen skett så klienten kan hämta den nya datan då. Tack vare detta 

minskas SQL-förfrågningar mot databasen och hemsidan känns mer levande. 
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 NPM 

Node Package Manager [37] är ett bibliotek där utvecklare kan dela med sig av 

JavaScript projekt som andra fritt kan använda sig av i sina egna projekt. NPM gör det 

enkelt att installera nya paket och att hålla alla paket uppdaterade. Här finns bl.a 

Angular 2, Angular Material 2, Bootstrap, jQuery mm. 

 

 Karma 

 Karma [38] är ett ramverk framtaget av teamet som gjort AngularJS som är till för 

 testning av själva Angular koden. 

 

 Jasmine 

 Jasmine [39] är ett ramverk för testning av kod som är skriven i Javascript.  

 

 

 

3.2 Övriga resurser 

 

Då själva dashboarden använder sig av information ifrån ett företags databas så användes en 

artificiell databas skapad av Flex Applications. Detta för att ha en såpass verklig databas som 

möjligt, utan att använda faktiska data. Fördelen här utifrån utvecklarperspektiv är att ingen 

fokus behöver läggas på PUL (Personuppgiftslagen) [40] samt att det är fri tillgång till att 

ändra uppgifter i denna. 

 

Senare i projektet kommer även olika enheter, t ex mobiltelefoner och läsplattor, behövas för 

att testa programvaran på. Eftersom programvaran ska vara responsiv måste diverse enheter 

testas för att se att detta faktiskt uppfylls. 
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4 Genomförande 

 

Nedanstående UML-diagram visar hur systemarkitekturen ser ut för det utvecklade systemet. 

För enkelhetens skull visas arkitekturen för grundstommen samt vyn över de anställda. 

 

 
Figur 8: Arkitekturen för systemet 

 

När en användare surfar in till applikationens hemsida kommer den fullständiga applikationen 

att skickas över till klientens webläsare. Det App.Module gör är att knyta samman samtliga 

delar som ska användas av klienten och visar vilken komponent som ska vara själva roten i 

det träd av komponenter som kommer byggas upp och skickas. Detta träd är de komponenter, 

klasser och Services som visas i diagrammet. 

 

Modul-systemets styrka ligger i att kunna definiera flera olika moduler som sedan kan 

importeras där de behövs. Dessa kan vara allt från en enkel funktionalitet som kan behöva 

utnyttjas av andra system, eller helt egna sub-system som sedan kan användas ihop för att 

bygga större applikationer. Exempelvis för detta projekt skulle varje ny vy kunna byggas upp 

i en helt egen modul som sedan importeras till roten av systemet. På så sätt kan stora 

byggklossar skapas och användas på ett enkelt sätt. 

 

App.Component är den del som hanterar applikationen genom att ge bitar av vyn till de olika 

komponenterna som används. I diagrammet ovan visas hur Header.Component, 

Meny.Component och AnstalldListan.Component kopplas till App.Component. Dessa 3 

komponenter får alltså varsin egen del av vyn att ta hand om utifrån hur App.Component vill 

att det ska se ut. 
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Header.Component visar den övre ramen av applikationen som visar företagsloggor och 

tid/datum. 

 

Meny.Component tar hand om visningen av knappar för menyval. 

 

Router.Module håller reda på vilken komponent som ska visas beroende på var användaren 

för tillfället befinner sig på sidan. Här knyts en specifik URL-ändelse till en specifik 

komponent. T ex: 

 www.minhemsida.se/Kalender  visar AnstalldsLista.Component 

 www.minhemsida.se/Avdelning  visar AvdelningsLista.Component 

 

AnstalldsLista.Component är grunden för hur informationen om de anställda visas. Denna 

komponent har en lista av klassen Anstallda som innehåller data om de anställda. 

AnstalldsLista.Component kopplar sedan samman en anställd från klassen Anstallda med 

komponenten Anstalld.Component. Anstalld.Component ser sedan till att visualisera den data 

som klassen Anstallda innehåller i den mängd vy som har tilldelats från 

AnstalldsLista.Component. AnstalldsLista.Component säger _var_ datan om en anställd ska 

placeras och Anstalld.Component säger _hur_ datan ska presenteras. 

 

För att kunna populera sin lista med anställda kontaktar AnstalldsLista.Component 

GetAnstalldaService.Service som i sin tur hämtar data från databasen via ett API. 

 

 

Figur 9: Flödesschema för hämtning av anställda 

 

Här illustreras hur data hämtas från databasen vid en första initiering. Efter att ha bytt mellan 

de olika vyerna fram och tillbaka behöver inte data hämtas från databasen igen, utan här 

används de befintliga data som finns lagrade. Detta underlättar för prestandan då databasen ej 

behöver anropas vid varje skiftning mellan vyerna. 
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4.1 Grundstomme 

 

Under projektet har 2 olika mallar testats. Den ena togs från Visual Studio via dess online-

sökfunktion för mallar. Den andra togs från Angular 2s hemsida via tillägget Angular-CLI 

(Command Line Interface) [41]. 

 

Varför valet av dessa 2 templates gjordes var för att båda var relativt simpla och 

minimalistiska i de delar som var inkorporerade från starten. Många bra paket kom 

fördefinierade för installation genom NPM, men var fortfarande tillräckligt minimalistiskt för 

att möta kraven på att göra ett lättskött system. 

 

Angular-CLI versionen underlättar dels skapandet av själva grundstommen, samt att den i 

förlängning underlättar utvecklingen av applikationen. Detta görs genom redan fördefinierade 

kommandon. Exempel på kommando: 

  

 Ng generate component Components/nyComponent 
 

Vad som sker här är följande: 

 

 Ng generate:  Talar om för Angular-CLI att något ska genereras. 

 component:   En Component ska skapas med tillhörande filer. 

 Components/nyComponent:  De nya filerna ska läggas i mappen Components 

      och ha  filnamnet nyComponent.xx. 

 

När filerna väl skapats genom dessa kommandon finns direkt en grundstruktur i varje fil, samt 

att dessa kopplas samman där det behövs. Exempelvis måste en Component vara kopplad till 

en såkallad Module i applikationen för att kunna användas. Vid generering kopplas detta per 

automatik till rotmodulen på trädet. 

 

För att fortsätta på exemplet ovan med Ng generate component så skapas följande filer med 

detta kommando: 

 nyComponent.component.ts  

 nyComponent.component.html 

 nyComponent.component.css 

 nyComponent.component.spec.ts 

 

Den stora fördelen med dessa kommandon är att mycket skapas automatiskt som ändå 

behöver göras. Vid exemplet ovan kommer HTML och CSS filerna kopplas till 

nyComponent.component.ts. Detta är jobb som kommer krävas för att applikationen ska 

fungera som tänkt, och att få detta ordnat vid varje ny generering är ett stort plus.  

 

xx.component.spec.ts filerna är testfiler som även de får en automatisk grundstruktur med 

kopplingar till sin Component, och även ett färdigt test som ser om den Component den är 

sammankopplad med skapas som tänkt. Detta underlättar arbetet med testning då det i princip 

bara att att skriva nya tester i denna fil. Vissa beroenden kan behöva läggas till om den 

Component som testas har ytterligare beroenden. 

 

Konfigurationsfilerna för testerna var även de inkluderade i detta projekt, vilket inte var fallet 

i mallen från Visual Studio. Många försök gjordes för att försöka få igång testningen i mallen 

från Visual Studio, men utan att lyckas. 
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Valet föll slutligen på Angular-cli mallen, då denna gav mest funktionalitet för användandet, 

även fast mallen från Visual Studio var något mer minimalistisk. Den utökade funktionaliteten 

hos Angular-cli vägde upp de extra delar som lades till.  

 

 

4.2 Utvecklingsfas 

 

 

Den konceptbild som företaget tillhandagav innan projektet startade var ledande för designen 

av applikationen, samtidigt som de olika delarna ifrågasattes utifrån de direktiv som hittats i 

sökningen av information [22, 23, 42]. Frågor som ställts för att utmana designen har varit: 

 ”Är det här valet i linje med vad god design innebär?” 

 ”Visar vi mer än nödvändig information?” 

 ”Är det här enkelt nog?” 

 

Uppbyggnadsfasen kan delas in i 2 delar: 

 

 Uppbyggnad av en grundapplikation 

 Koppling till befintligt system 

 

4.2.1 Grundapplikation 

 

Systemet byggdes utifrån MVC-mönstret[43], vilket står för Model-View-Controller. Tanken 

bakom detta mönster är att designa systemet så att vyn, den del användaren interagerar med, 

skickar förfrågningar till en controller, som tar hand om logiken, som i sin tur ändrar på 

modellen och skickar tillbaka den information användaren förväntar sig se i vyn. 

 

På det sätt som Anuglar2 är uppbyggt på återskapas ett MVC-mönster i princip automatiskt, 

då vyn, i detta fall HTML-filerna och komponenterna, inte tar hand om någon logik, utan 

detta sker i de services som skapas. Services tar sedan kontakt med databasen, alltså 

modellen, och sköter all form av förändring.  

 

Då projektet i sig är en helt fristående del kunde applikationen utvecklas fritt utan påverkan 

på det befintliga systemet. Själva applikationsfilerna lades in i ett av de befintliga projekten 

för att underlätta sammankopplingen vid ett senare skede. 

 

Projektet där filerna lades in var ett projekt skapat för C#. Fördelen med den mall som valts 

för skapandet av applikationen var att kompileringen av koden sker genom 

kommandoprompten, vilket innebär att kompileringen ej skötts genom Visual Studio. Detta 

sparade in mycket tid då det projekt där filerna lagts in är relativt stort och en kompilering av 

detta tar längre tid än att bara kompilera TypeScript-filerna. Visual Studio användes här då 

främst för att hålla ordning på projektets filstruktur och inte för kompilering/debugging. 

Debuggingen sköttes genom att använda utvecklarverktygen som finns tillgängliga i Google 

Chrome. 
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Eftersom företaget redan gett ut en konceptbild var det naturligt att ha denna bild som 

målbild. Denna skulle innehålla: 

 

 Status för den anställda 

 Profilbild 

 Förnamn och efternamn 

 Schema dag/vecka 

 

Angular 2 är som nämnts tidigare konstruerat i syfte att skapa komponenter som tar hand om 

olika delar i systemet. Detta för att öka möjligheten till att återanvända kod samt att göra 

exekveringen snabbare. 

 

Som ett exempel kan här listan av anställda användas (Figur 10): 

 En enkel klass skapas som håller primitiv data, här benämnd ”Class: Anstalld”.  

 En komponent av typen Anställd.component håller ett objekt av denna klass och 

bestämmer hur den ska presentera informationen om en anställd i sin vy genom 

HTML-koden.  

 En komponent av typen AnställdLista.component håller sedan en lista av klassen 

Anställd. AnstalldLista.component skickar sedan ett objekt från denna lista av Anstalld 

till Anstalld.component, som beskrivet i punkten ovan tar hand om presentationen av 

detta objekt. AnställdLista.component bestämmer sedan hur Anställd.component ska 

presenteras i sin vy genom HTML-koden. 

 

För att ge en något mer generell bild kan här sägas att AnstalldLista.component har t ex 400 

pixlar av vy att befoga över. I sin tur har AnstalldLista.component 10st objekt av klassen 

Anstalld som den ska visa. Här skickas då ett av objekten till Anstalld.component i taget för 

att presenteras. AnstalldLista.component kan då här ses som att den dedikerar 40 pixlar 

(400/10) av sin vy åt varje objekt som ska presenteras, men själva presentationen av objektet 

tar Anstalld.component hand om. 

 

 

 

 
 

Figur 10: Exempel på användande av komponenter 
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4.2.2 Koppling till befintligt system 

 

Vid starten av projektet, då mallen till projektet valts, lades det nya projektet in i ett befintligt 

projekt i Flex system. Detta för att skapa en enklare sammankoppling till applikationen när 

den väl kommit så pass långt att den är värd att presentera. 

 

Det befintliga systemet är uppbyggt genom C# med MVC5 samt Javascript. I detta system 

finns en intern routing från serversidan som ser till att skicka rätt sida till användaren av 

systemet. Denna routing ska då även i sin tur skicka den nya applikationen. 

 

En problematik som uppstod här var att Angular 2 applikationen har en egen intern routing då 

den naturligt går under mönstret SPA (Single Page Applikation). SPA’s arbetar på ett något 

annorlunda sätt än en typisk hemsida lagrad på en server. Istället för att servern skickar ny 

information vid varje anrop skickas istället applikationen i sin helhet till slutanvändaren och 

hanteras lokalt av klienten via Javascript.  

 

Problemet här med den sammanslagna routingen är att själva anropen blir fel till serversidan, 

eftersom det sammanslagna anropet för en specifik URL inte kan hittas av servern, då delar av 

URL:en endast ligger lokalt hos klienten. 

 

Exempel: 

 

 Användaren går till sidan index.html -> Servern får anropet GET/index.html 

 Servern skickar index.html 

 

 Användaren går till MinAngularApp -> Servern får anropet GET/MinAngularApp 

 Servern skickar MinAngularApp 

 

 Användaren går till MinAngularApp/Sida2 -> Servern får anropet 

 GET/MinAngularApp/Sida2 

 Servern känner ej till /Sida2, då denna finns inom Angulars interna routing. Därför 

 skickas felkod 404 istället.  

 

 

Problemet löstes genom att servern ignorerar allt i den sökta URL:en efter Live/, vilket är den 

URL-extension som använts för projektet. 

 

Exempel: 

 

 Anrop till servern    Det servern tolkar 

  

 Localhost:1337/homepage/Live/sidaNr5 -> Localhost:1337/homepage/Live/ 

 

 

SignalR visade vissa problem när det skulle implementeras. Själva grunden till SignalR fanns 

redan implementerat i systemet, där ett event skickas från en client till en server, som i sin tur 

skickar vidare till berörda klienter att en specifik händelse har skett. 
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SignalR används genom C# och Javascript i det befintliga systemet. Till Javascriptdelen 

används även Jquery [55] vilket är ett bibliotek till just Javascript som förenklar t ex 

eventhantering. Just eventhanteringen är något som Angular 2 redan har inbyggt, och för att 

försöka minska på redundansen försökte detta användas istället för Jquery, dock utan resultat. 

Problematiken som fanns var att SignalR i sig har Jquery inbyggt i sin kärna, och mer eller 

mindre kräver detta för att kunna fungera. 

 

Lösningen på problemet var att utnyttja det Jquery bibliotek som redan fanns i det befintliga 

systemet. 

 

En intressant del i det hela var en lösning för hur eventhanteringen skulle studsas. Tanken från 

start var att utföra hanteringen på precis samma sätt som det redan sköts i det befintliga 

systemet, men genom ett tips från en av utvecklarna användes en annan lösning. Genom att ta 

hem 2st paket genom Visual Studios NuGet packagemanager, Microsoft.AspNet.SignalR samt 

Microsoft.AspNet.SignalR.SqlServer, kunde här eventen studsas genom databasen istället. 

Varför detta valdes istället var för den framtida utvecklingen av det befintliga systemet. Detta 

skulle då vara ett experiment för att se om det fungerar. Problemet som detta skulle lösa var 

att olika moduler i det befintliga systemet hade svårt att prata med varandra genom 

eventhantering, då modulerna ligger helt separat från varandra i olika projekt. Genom att låta 

dessa moduler prata med varandra genom databasen istället försvinner denna problematik 

helt. Sålänge de olika modulerna, eller systemen, har kontakt med samma databas kan de 

prata med varandra. 

 

4.3 Testning 

 

Då en ny komponent skapas tillkommer även en testfil, som nämnts innan. Denna testfil 

kommer fördefinierad med ett test, vilket är ”Kan denna komponent skapas”. Det som 

behöver göras för att få testen att gå igenom är att koppla de eventuella beroenden som 

komponenten behöver till testfilen. 

Dessa grundläggande tester visade t ex snabbt syntaktiska missar i html-koden, då null-värden 

ej hanterades. Själva applikationen fungerade innan ändringarna, men koden blir mer robust 

vilket är ett självklart plus. 

Testningen av koden har även den varit något av en dold del av kraven på projektet. Iom att 

företaget ej använt sig av TypeScript eller Angular 2 var det heller ej självklart vilket 

testningsramverk som skulle användas. Detta behövdes vara med i valet av grundstomme då 

testning självklart är en viktig del av utvecklingen, speciellt då företaget jobbar med 

testdriven utveckling [45]. 

Dels görs testerna lokalt hos de utvecklare som arbetar med koden, och dels görs den per 

automatik via en programvara vid namn TeamCity [46].  

 

QUnit [47], som är ett testningsramverk för Javascript, används redan i dagsläget av Flex för 

testning av Javascriptkod.  

 

Det testningsramverk som finns inkluderat i Angular-cli fungerar väl och har bra 

dokumentation hos Angulars hemsida. Testerna sköts vanligtvis i ett webbaserat fönster, vilket 

inte är att föredra för den automatiska testningen. Här krävs istället att webbläsaren har stöd 

för att vara Headless, vilket innebär att webbläsaren fungerar precis som vanligt men utan att 

visa sitt GUI [48]. Under perioden för examensarbetet släppte Google nyheten om att deras 
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webbläsare Chrome skulle släppas med inställningsmöjlighet för att kunna köras som 

Headless. Detta ansågs vara det bästa valet för framtiden, vilket ledde till att testningen fick 

köras i Chrome utan Headless-läge fram tills dess att den nya versionen kom ut. 

5 Resultat 

 

 

Det slutliga resultatet visas på bilderna nedan (figur 11-14). Dessa bilder visar hur 

applikationen visas vid olika typer av enheter, då främst mobiltelefon samt läsplattor. De 

bilder som kommer visas föreställer dels de konceptbilder som tidigare visats, samt den 

utvecklade applikationen så som den faktiskt ser ut i dagsläget. Dessa ställs upp jämsides med 

varandra för att se likheter mellan konceptet och den nuvarande färdigställda programvaran.  

 

 

Figur 11: Utvecklad mobilversion        Figur 12: Konceptbild mobilversion 

 

I den stående mobilversionen visas grundinformation om en anställd. Personens 

instämplingsstatus, profilbild, namn samt start- och sluttid visas per anställd. Pilarna uppe till 

höger bläddrar mellan olika datum som i sin tur ändrar de visade tiderna hos de anställda. 

Menyknappen uppe till vänster innehåller för närvarande valet att se kalendern som syns på 

bilderna eller en tillfällig bild med mock-data.  
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Figur 13: Utvecklad tabletversion(Liggande) 

 

 

Figur 14: Konceptbild tabletversion(Liggande) 
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Genom att använda det routingsystem som implementeras genom Angular-CLI är det väldigt 

enkelt att lägga till fler vyer i framtiden, vilket var ett av kraven. För att lägga till en ny vy 

räcker det med att skapa en ny komponent och sedan länka till denna i routing modulen. 

Figur 11 och 13 visar på hur vyn förändras från en stående variant till en liggande variant. Här 

visas den responsiva effekt som sker. För närvarande är vyn anpassad från storleken på en 

mobiltelefon upp till en läsplatta, men tanken är att vyerna ska ändras mer vid större 

uppskalning till t ex en tv. 

När väl SignalR laddes till blev applikationen till slut realtidsuppdaterad. Detta testades 

genom att använda moduler från det befintliga systemet och stämpla in/ut med fiktiva 

personer. Det som syntes vid dessa tester är hur ikonen och texten i kolumnen märkt ”Just nu” 

ändras. Om en person stämplar in blir ikonen grön och visar texten ”Inne”, och vid 

utstämpling ändras den till röd med texten ”Ledig” t ex. De stämplingstexter som finns är 

baserade på de stämplingskoder som finns i det befintliga systemet. 

I dagsläget finns ännu ej konfigurationssidan. Denna sågs som ett nästa steg i utvecklingen 

och fick en något lägre prioritet än att få klart vyn över de anställda samt ihopkopplingen med 

det befintliga systemet. 
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6 Diskussion 

 

6.1 Känsla av övervakning 

En punkt som varit närvarande sedan starten av projektet har varit huruvida en person känner 

sig iakttagen p.g.a ett sådant här system. Då ett av huvudsyftena med applikationen är att se 

huruvida en person är instämplad eller ej kan detta ses som att företaget vill ha större koll på 

var den anställde befinner sig. Detta skulle kunna medföra en känsla av ett 

”Storebrorssamhälle” där du ständigt har någon som bevakar dig, vilket i sin tur kan leda till 

missnöje, sänkt arbetsprestation och rädsla för att bli av med jobbet [49, 50]. 

 

Här kan vikten läggas på hur pass precis informationen om den instämplade faktiskt är. Att ha 

indikatorn ”Instämplad”, vilket inte är väldigt specifikt i sig, behöver inte uppfattas som att 

vara övervakad. Dock om personen i fråga skulle ha liknande en GPS-sändare på sig skulle 

känslan av iakttagelse vara betydligt större. 

 

Studier där personer blir övervakade genom elektroniska system har visat på att risken finns 

för ökad stress och minskad trivsel på arbetet [51, 49]. Dock är dessa studier mer inriktade på 

den anställdes arbetsprestation i detalj; antal knapptryckningar på tangentbordet, antal 

fullgjorda ordrar, hanterade ärenden etc. Kopplingen mellan dessa studier till den utvecklade 

dashboarden är svag. 

 

Det finns även positiva aspekter i detta, gällande säkerhet. Exempelvis vid utrymning vid 

brand skulle ett sådant här system vara till hjälp då det är lätt att få en överblick av de som är 

instämplade för dagen. 

 

6.2 Uppfyllande av projektets krav 

 

De stora steg som tagits under projektets gång har varit: 

- Responsiv miljö 

- Hämtat data från databas 

- Visualiserat datan 

- Gett ett någorlunda Proof of Concept 

 

Kraven på projektet har varit något mjuka, då teknikerna är nya samt att det ej varit en 

självklarhet hur applikationen ska integreras med huvudsystemet. De främsta kraven har varit 

att visa data om de anställda i en någorlunda responsiv miljö. 

 

Genom de krav som definierades har även lärdomar kring TypeScript och Angular 2 uppnåtts. 

För TypeScript har den främsta lärdomen varit syntaktisk, då TypeScript’s syntax är väldigt 

lik C#’s syntax. För Angular 2 är den största lärdomen hur dess arkitektur fungerar och hur 

pass enkelt det kan vara att bygga upp en webbaserad applikation med hjälp av ett bra 

ramverk.  
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6.3 Speciella resultat och slutsatser 

 

Efter att ha använt TypeScript tillsammans med Angular 2 kan det konstateras att uppbyggnad 

av applikationer görs väldigt smidigt. Tack vare att TypeScript är likt C# i sin syntax samt att 

det är objektorienterat blir övergången från ex Java eller C# betydligt lättare än att gå till t ex 

JavaScript. Detta baseras helt på den JavaScript som stötts på under projektets gång på t ex 

StackOverflow [52] samt tidigare erfarenheter av JavaScript. 

 

Tack vare att Angular 2 har en struktur där logik och komponentdata skiljs åt blir 

uppbyggnaden av applikationen relativt enkel, samt att återanvändningen av kod blir hög. Det 

blir väldigt naturligt att bygga små byggklossar som sedan sätts ihop till större block. Denna 

flexibilitet gör även att möjligheten till att skapa stora komplexa system kan bryts ner på ett 

relativt enkelt sätt. 

 

TypeScript är även ett språk som för närvarande växer i popularitet enligt Redmonk.com [53]. 

Denna sida tittar på antalet pull-requests från GitHub samt antalet taggningar på 

StackOverflow. Från det sista kvartalet 2016 till det första kvartalet 2017 har TypeScript ökat i 

popularitet från plats 26 av de populäraste språken till plats 17. Gissningsvis mycket tack vare 

stödet av Angular 2. 

  

6.4 Projektets utvecklingspotential 

 

Projektet har fått en bra respons ifrån företagets sida, där många utvecklare har tittat in med 

nyfikenhet och själva berättat om intresset av att arbeta med just TypeScript och Angular 2. 

 

Potentialen för själva produkten är stor. Jämförelsevis kan liknelsen göras vid en vanlig 

”manuell” informationstavla. Till skillnad från en sådan sköts uppdateringen automatiskt och 

den är direkt. T ex följs dagsinstämplingar i realtid och är lättåtkommet för samtliga.  

 

Utvecklingspotentialen är även den stor. All form av information som på något vis skulle 

kunna vara till nytta för en anställd skulle kunna visas på en sådan här produkt. 

 

Själva dashboarden skulle i sig kunna kopplas loss som en fristående produkt och användas 

som en faktisk anslagstavla, fast i digital form. Användare skulle kunna lägga upp eget 

material på denna för i princip vad som helst som skulle kunna delas. 

6.5 Reflektion kring eget lärande 

 

Den främsta lärdomen och vinningen från kursen har varit att få sätta sina kunskaper på prov i 

en professionell miljö.  

 

Då företaget ej heller har stor erfarenhet av det språk och ramverk som användes under 

projektet har även kunskapssökandet satts på prov. Även detta har varit väldigt positivt utifrån 

perspektivet att kunna söka sig till nödvändig kunskap inom relativt nya områden. TypeScript 

släpptes för lite mer än 4 år sedan [54] och Angular 2 släpptes för snart 1 år sedan [55] vid 

skrivandet av denna rapport. Detta i kombination med att behöva koppla ihop applikationen 

med C# i ASP.net’s MVC miljö gör att det kan vara svårt att hitta bra alternativ till lösningar. 

De problem som uppstått under arbetets gång har sällan varit enkla att lösa genom en snabb 

sökning, då just det specifika problemet inte har mycket dokumentation kring sig ännu. Här 
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har istället sökningar kring liknande problem gjorts för att sedan pussla ihop de bitar som bäst 

passar för att lösa det problem som funnits. Detta har i sig lett till en djupare förståelse av hur 

de olika ramverken fungerar, vilket har varit positivt i det långa loppet. 

 

6.5.1 Kunskap och förståelse 

 

Under projektets gång har en djupare förståelse för hur stor betydelse designen har på t ex 

hemsidor eller appar införskaffats. Hur två hemsidor med samma information kan ge 

användaren två helt olika uppfattningar på ett ämne. Utifrån detta kan slutsatsen dras att det är 

viktigt att redan från start ha en tanke på att inte överbelasta sidan med information och 

försöka göra smarta val i designen för att uppnå detta. 

 

De huvudsakliga tekniska delarna i projektet inkluderar Angular 2 med diverse tillägg, 

HTML, CSS och TypeScript. Inom dessa delar har en djupare kunskap tillkommit. Ytliga 

kunskaper inom SignalR har även införskaffats för att få applikationen att bli 

realtidsuppdaterad från databasen.  

 

Under arbetet med fördjupningen kom realiseringen att det är väldigt lätt att hamna i fällan av 

informationsöverbelastning, eller rättare sagt: skapandet av det. Då ämnet i sig är stort och 

relativt luddigt finns en svårighet att navigera rätt och ta fram en röd tråd att följa. För att 

försöka förklara en gren glider spåret lätt in i en annan gren inom ämnet. 

 

Att avgränsa detta har varit en svårighet. Dock har lärdomen om att vara kritisk över 

designbeslut om att skapa enkelhet varit väldigt användbar. 

 

6.5.2 Färdighet och förmåga 

 

Vi har blivit bättre på att kritiskt granska olika typer av lösningar där vissa mål var tvungna att 

uppfyllas. Detta kan t ex vara vid en tänkt implementation av en funktion där flera olika 

tillvägagångssätt fanns tillgängliga. Här testades ett par olika lösningar utifrån behovet för att 

se vilken som var smidigast/snabbast/enklast eller en kombination av dessa. 

 

Genom olika sökmotorer som t ex DIVA och IIIExplorer har information till fördjupningen 

hittats och granskats. Denna information har använts för att bekräfta att designen varit bra. 

Synen på hemsidedesignen har förbättrats tack vare detta då vi har fått en djupare förståelse 

för hur slutanvändaren påverkas av desginbesluten som görs. 

6.5.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

 

Under uppbyggnaden av applikationen har merparten av arbetet skett självständigt, där 

problem formulerats och diskuterats och lösningar testats. Allt arbete har samtidigt skett i 

dialog med handledaren för att se att lösningarna inte bryter mot eventuella standarder inom 

företaget. 

 

En del lösningar som tagits fram har sedan fått byggas om utifrån vad det befintliga systemt 

har krävt vid sammankopplingen, vilket var svårt att förutse under utvecklingen. 

 

Avstämningar med handledaren på företaget har skett löpande under arbetet. 
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