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Sammanfattning 

Huvuduppgiften i detta examensarbete har varit att skapa en programprototyp av ett 

analyseringsverktyg tillhörande företaget IT-Maskinens eventapplikationen, som används som 

ett digitalt hjälpmedel vid event. Kravet på prototypen var att den skulle kunna identifiera 

användaren, samla in relevant data från en eventuell lagringsplats samt visualisera denna på 

ett estetiskt tillfredsställande sätt.  

 

Examensarbetet innehöll två olika delar, utredning och implementation. Utredningen 

innefattade att fastslå vilket visualiseringsverktyg som skulle användas, vilken information 

liknande företag ansåg vara viktig samt vilken information som var möjlig att ta fram från IT-

Maskinens eventapplikation och inomhuspositioneringssystem. Hur programprototypen skulle 

implementeras var också något som utreddes, i form av vilken programmeringsmiljö, vilket 

programmeringsbibliotek/programmeringsspråk som kunde uppfylla de krav som fanns på 

prototypen. 

 

Implementationsdelen av examensarbetet innefattade skapande av programprototypen i 

ASP.NET MVC5 och Google Chart Tools. Skapandet av programprototypen gjordes i 

programmeringsspråken C#, HTML, Razor, CSS, JavaScript och jQuery.  

 

Abstract 

The main task of this thesis was to create a software prototype of an analysing tool that would 

work as a compliment to IT-Maskinens event application, which is used as a digital tool for 

events. The requirement for the prototype was that it would be able to identify the user, gather 

relevant data from a possible storage location and visualize this in an aesthetically pleasing 

manner. 

 

The thesis contained two different parts, investigation and implementation. The investigation 

included to determine which tool that would be used for the visualization of the data, which 

data likeminded companies thought was important and which information that was possible to 

extract from IT-Maskinens event application and indoor positioning system. How the software 

prototype was going to be implemented was also something that was investigated, in terms of 

which programming environment, library and language that could meet the requirements that 

were set for the prototype. 

 

The implementation part of the thesis included the creation of a software prototype in 

ASP.NET MVC5 and Google Chart Tools. The creation of the software prototype was created 

using the programming languages C#, HTML, Razor, CSS, JavaScript and jQuery. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

IT-Maskinen är ett företag inriktat på teknik. De framställer webblösningar, mobila 

applikationer och teknik-tjänster. Företaget grundades år 2000 av Thomas Carlsson, Marcus 

Danielsson och Ita Grossman, samtliga med en bakgrund från D-linjen på Linköpings 

tekniska högskola. 

 

Projektet utfördes hos IT-Maskinen Consulting AB, beläget i Stockholm, som ingår i 

koncernen IT-Maskinen Sverige AB och i oktober år 2014 hade de 22 anställda. Inom samma 

koncern ingår också företagen Delegia AB, Softnordic AB och ITM MOBILE LLC. 

 

År 2010 under Microsofts Techdays lanserades applikationen Mint från IT-maskinen. Tanken 

bakom Mint var att organisera och informera besökare under stora mässor och event. Under 

en mässa, med ett flertal dagliga delmoment och händelser att utforska kan svårigheter uppstå 

i planering och det här som Mint kommer in i bilden. Med hjälp av Mint blir det lättare att 

hålla reda på de olika händelserna med hjälp av mobiltelefonen, som fungerar som ett 

alternativ till penna och papper. Mints huvudsakliga funktion är att ge användare en 

underlättande överblick över mässan/eventet samt ge dem en möjlighet att planera sitt besök. 

Utöver denna funktion kan användaren knyta nya sociala kontakter, bestämma möten och 

skicka meddelanden. 

 

Med dagens teknik är det möjligt att via radiovågor, magnetiska fält och annan 

sensorinformation ta fram exakt positionering av mobila enheter i en inomhusmiljö. Denna 

teknik kallas Indoor Positioning System (IPS) och kan liknas med den mer globala tekniken 

kallad Global Positioning System (GPS) som använder sig utav satelliter. Med hjälp av IPS 

kan mer exakt data av positionering lagras vilket leder till en hel rad nya möjligheter. 

IT-Maskinen hade i skrivandets stund ett färdigt inomhuspositioneringssystem som körs på 

event där deras Mint-applikation är applicerad.  

 

IT-Maskinens inomhuspositioneringssystem samlar in och mäter radiovågor som sänds ut från 

mobila enheter och kan sedan lagra positionerna i en databas. Informationen i databasen 

lagras enskilt med fingeravtryck tillhörande den mobila enheten, vilket leder till att det är 

möjligt att följa enhetens rörelser inuti lokalen. Är dessutom den mobila enheten inloggad i 

Mint-applikationen tillkommer möjligheten att koppla samman en person med enheten. 

 

Applikationsanalys ger möjligheten att analysera hur användare brukar applikationer. Det kan 

exempelvis vara antal nedladdningar, antal besök på specifikt innehåll, knapptryckningar och 

sessionstid. Ett flertal teknikföretag med en eventapplikation hade i skrivandets stund förstått 

vikten av denna information för att förbättra och utveckla sina applikationer. Informationen 

som samlats in från applikationsanalysen visualiseras sedan till arrangören av eventet som 

köpt in eventapplikationen, för att ge denne en möjlighet att dra nytta av informationen och 

förbättra pågående och framtida event. 

 

Idén bakom projektet var att skapa en prototyp av ett analyseringsverktyg tillhörande 

IT-Maskinens Mint-applikation. Analyseringsverktyget skulle kunna tillhandahålla intressant 

data insamlat från inomhuspositioneringssystem och applikationsanalysen och visualisera 

detta i form av diagram och tabeller. Utöver arrangören av eventet skulle även deltagare, 

talare, utställare och sponsorer kunna ta del av information som kunde tänkas vara relevant. 
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1.2 Projekt 

1.2.1 Utredning/Informationssökning 

Projektets inledande fas innefattade ett utredningsarbete där det skulle fastställas vilken 

information som kunde tänkas vara väsentlig för de olika aktörerna vid event/mässor. De olika 

aktörerna kan delas upp i följande fem kategorier: 

 

 Arrangör, den/de som köpt in eventapplikationen och som arrangerar hela 

evenemanget. 

 Sponsor, den/de som sponsrar eventet. 

 Utställare, den/de som arrangerar delmoment/seminarier under mässan. 

 Talare, den/de som talar under specifikt delmoment/seminarium. 

 Besökare, den/de som besöker eventet. 

 

Utredning av vilken information som kunde tänkas vara väsentlig för de olika aktörerna 

innefattade diskussioner med handledaren på IT-Maskinen, som innehar stort kunnande inom 

event och eventapplikationer. Det var också nödvändigt att utföra en marknadsanalys 

angående eventapplikationsföretag för att få klarheter i vad som redan användes och vad dessa 

företag hade för idéer angående väsentlig information från applikationsanalys.  

 

En kartläggning av Mint-applikationen behövdes för att få förståelse i vilken information som 

var möjlig att extrahera för lagring. Detta innefattade att gå igenom Mint-applikationen och få 

klarheter i dess olika funktioner och hur användare kan navigera runt inuti applikationen samt 

en granskning av vilken information som kan lagras med applikationsanalys. En granskning 

av IT-Maskinens inomhuspositioneringssystem var också nödvändig för att få förståelse för 

hur positioner lagras i den tillhörande databasen samt noggrannheten av positionering. 

 

Utredningsfasen innefattade även en granskning av vilket verktyg för datavisualisering som 

skulle kunna användas för visualisering av information från event i form av diagram och 

tabeller. Kravet var att verktyget på ett estetiskt och informerande sätt skulle kunna visualisera 

data från event. Granskningen innefattande en utredning och kartläggning av olika tillgängliga 

visualiseringsverktyg. 

 

Sista delen av utredningsfasen var att finna en programmeringsmiljö för att skapa en 

programprototyp av analyseringsverktyget tillhörande IT-Maskinens Mint-applikation. Detta 

innefattade att se över vilket programmeringsspråk/programmeringsbibliotek som skulle 

kunna hantera inloggning och aktörsidentifiering, insamling av data från eventuell 

lagringsplats samt visualisering av data med hjälp av visualiseringsverktyget som 

framkommit under tidigare del av utredningsfasen. 

 

Lagring och insamling av information från eventet är något som IT-Maskinen ansvarade för 

och detta var något som kunde förbises under utredningen. Huvudsakliga målet var istället att 

finna en lösning på hur denna information skulle kunna hämtas från en eventuell lagringsplats 

samt hur den sedan skulle kunna visualiseras på ett estetiskt och informativt sätt. 

 

 

 



   

  7 (57) 

1.2.2 Implementation 

Implementationsdelen av projektet innefattade att skapa en programprototyp av 

analyseringsverktyget till Mint-applikation i den miljö som framkommit under 

utredningsfasen. Prototypen skulle kunna identifiera användaren och dennes aktörsroll och 

därefter kunna hämta in specifik data från eventuell lagringsplats. Den insamlade 

informationen skulle sedan visualiseras i form av diagram och tabeller med hjälp av det 

visualiseringsverktyg som framkommit under utredningsfasen. Vilken information samt 

vilken diagramtyp som skulle användas var också något som behövde ses över. En bild av 

programprototypens huvudsakliga funktionalitet kan ses i figur 1.2.2.1. 

 

 
Figur 1.2.2.1, Händelsediagram av programprotypen. 

1.3 Syfte 

Tanken bakom projektet var att klargöra och kartlägga hur människor rör sig och agerar på 

stora event. Informationen som kan komma att användas från inomhuspositioneringen och 

applikationsanalysen kan hjälpa arrangörer av event att få insikter och förståelse för hur deras 

event utformats. Informationen ger arrangörer möjlighet att planera och evaluera sina 

evenemang vilket i sin tur kan leda till förbättrade event. 

 

För besökare innebär användandet av Mint-applikationen att de också kan kartlägga sitt 

eventbesök i efterhand, vilket gör att även fast man inte varit noggrann med anteckning och 

dylikt, kan ta reda på exakt hur man rört sig inne på eventet. Talare och utställare kan med 

hjälp av informationen planera och utveckla sina uppgifter genom exempelvis jämförelse med 

tidigare eventanalyser och/eller jämförelse med andra talare/utställare. Förhoppningsvis kan 

denna information leda till förbättrade evenemang, fler besökare och framförallt, att 

besökarna får ut mer av sin vistelse på eventet. 

 

Analyseringsverktygstilläget som skapats under projektet skulle förhoppningsvis kunna få 

IT-Maskinens Mint-applikation att sticka ut på marknaden då det i skrivandets stund fanns ett 

flertal företag med en egen eventapplikation. Analyseringsverktyget skulle fungera som en 

anledning till att använda just IT-Maskinens eventapplikation då denna förhöjer vistelsen på 

eventet för dess besökare.  
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1.4 Krav 

 Specificera relevant data för de olika aktörsrollerna vid event:  

o Arrangör 

o Utställare 

o Talare 

o Deltagare 

o Sponsor 

 Finna ett verktyg för visualisering av eventdata 

 Skapat en fungerande prototyp av ett program som kan hantera inloggning, 

informationsinsamling och visualisering av data för specifika aktörer vid event 



   

  9 (57) 

2 Fördjupad Bakgrund 

2.1 Marknadsanalys 

Idén att använda information för rapportering och analys vid användning av 

eventapplikationer har vuxit fram som ett populärt verktyg för att verifiera, evaluera och 

utveckla pågående och framtida event. Många företag inom branschen för eventapplikationer 

har anammat denna teknik för att underlätta för dess köpare att inse värdet av deras produkt. 

För att ge klarhet i företagens redan befintliga teknik och deras specificerade områden för 

analys genomfördes en marknadsanalys, innefattande besök på hemsidor tillhörande relevanta 

företag. 

2.1.1 Quick Mobile 

Företaget Quick Mobile är ett ledande företag inom eventapplikationsbranschen. De sätter 

stor vikt vid att hjälpa köparen av applikation att få underlag och information angående deras 

event och har därför utformat ett tillägg till deras applikation där de via applikationsanalys 

samlar in relevant data från användarna. Med analysen av användandet tillhandager de 

arrangören information som kan användas för att utveckla och planera deras kommande event. 

[1] 

 

Quick Mobile poängterar följande sex kategorier som viktiga vid användarmätning av deras 

applikation: 

1. Sessionsdeltagande och engagemang. 

2. Kontaktknytningsaktivitet. 

3. Inflytande av talare. 

4. Nätverkstrafik hos utställare. 

5. Sociala influenser. 

6. Högst värderade applikationsinnehåll. 

 

Enligt Quick Mobile ger användandet av deras eventapplikation, kombinerat med deras 

analysverktyg, arrangören en insikt om hur eventet som helhet utformat sig samt hur specifikt 

innehåll av eventet förhåller sig mot varandra. Insikterna ger arrangörerna ett bevis för 

avslutade events utformning och möjliggör effektivare planering inför framtida. [1]  

2.1.2 DoubleDutch 

DoubleDutch är ett företag som skapar mobila eventapplikationer. Företaget var det första att 

framställa en analyseringsplattform som kan hjälpa arrangörer att få överskådning över deras 

event genom att analysera data insamlat från användandet av eventapplikationen. [2] 

 

Analyseringsplattformen, kallad Event Performance, ger inte bara arrangören möjlighet att i 

efterhand kontrollera hur eventet utformat sig utan även möjligheten att revidera eventet i 

realtid. Arrangörerna kan genom användning av analyseringsplattformen få tillgång till hur 

eventet utformats och därefter skulpturera dess innehåll, baserat på hur deltagarna använder 

eventapplikationen. Realtidsanalysen av användningsdata från applikationen ger möjligheten 

att på ett effektivt sätt anpassa sitt event för att förbättra deltagares eventbesök. Exempelvis 

kan mindre besökta delar av applikationen marknadsföras hårdare för att belysa dess innehåll. 

[2] 
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2.1.3 Pragmatic 

Företaget Pragmatic står bakom eventapplikationen Grapevine. Applikationen tillåter 

eventarrangörer att förbättra deltagers eventupplevelse med hjälp av deras mobiltelefon. 

Tjänster som meddelandeutbyte, personlig kalender, program och innehållsinformation skapar 

tillsammans ett verktyg som håller deltagarna informerade och engagerade. Företaget värderar 

säkerhet högt och data och information från eventapplikation lagras separat för varje kund 

bakom brandväggar. [3] 

 

Analysverktyget integrerat i Grapevine-applikationen fungerar på ett liknande sätt som 

tjänsten Event Performance, skapat av företaget DoubleDutch. Verktyget serverar information 

till eventarrangörerna under eventets gång. Informationen uppdateras varje minut, vilket ger 

arrangören en möjlighet att anpassa eventet för att nå högre tillfredsställelse hos besökarna, 

innan det är för sent. [3] 

 

Pragmatics analysverktyg fokuserar på att samla in information angående hur användarna 

brukar eventapplikation. Sociala tjänster, aktiviteter av deltagare och innehållsanvändning ses 

som viktiga områden för användaranalys. Verktyget tillhandahåller grafiskt visualiserad data 

för att ge nya insikter och klarheter till eventarrangören. [3] 

2.2 Kvantitativ/Datadriven Informationsgrafik 

De framsteg som de senaste åren gjorts inom hårdvarutekniken har gjort det möjligt att samla 

in och lagra ofantliga mängder av diverse olika data. För att kunna använda informationen 

krävs det att den presenteras i en form som vi människor kan uppfatta. Informationsgrafik är 

ett tekniskt område som inriktar sig på att grafiskt representera information, vilket underlättar 

tolkningen av informationens innebörd, som det gamla ordspråket en bild säger mer än tusen 

ord antyder. 

 

Enligt Edward R. Tufte ska grafiskt visualisering av data uppfylla följande krav: 

 Visa bakomliggande data 

 Få åskådaren fokuserad på innehållet istället för den bakomliggande metodiken eller 

den grafiska designen 

 Undvika förvrängningar av informationens innebörd 

 Visa många siffror på en liten yta 

 Göra stora mängder data sammanhängande 

 Uppmuntra ögat att jämföra olika delar av data 

 Visa upp data på olika nivåer: övergripande och finstrukturerad 

 Inneha ett någorlunda självklart syfte: beskrivning, utforskning, tabulering eller 

dekorering 

 Vara nära integrerat med den verbala och statistiska beskrivningen av en datamängd 

[4] 

 

Vid visualisering av kvantitativ data är det viktigt att ha i åtanke vilket medium data ska 

representeras i, samt hur mediet ska konfigureras och designas för att budskapet av 

bakomliggande data ska nå fram. Konfigurering av exempelvis färg, storlek och placering av 

element kan gravt påverka informativiteten i budskapet. [5] 

 

Det finns en del riktlinjer vid valet av medium för visualisering. I [6] beskrivs dessa riktlinjer 

efter vilken typ av relation mellan den kvantitativa informationen som ska visualiseras. Nedan 

följer en beskrivning av dessa riktlinjer. 
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2.2.1 Symbolisk jämförelse 

Symbolisk jämförelse är den vanligaste sorten av jämförelse mellan kvantitativ information. 

Det budskap som denna likhetsgranskning vill visualisera är storleksskillnaden mellan 

grupperna av kvantitativa data. Grupperna av data som ska jämföras är oberoende av varandra 

och delas upp i olika underkategorier. Dessa underkategorier bör designas på ett sådant sätt att 

de makabert skiljer sig från varandra i design för att tydliggöra storleksskillnaden dem 

emellan.  [6] 

 

Stapeldiagram (avsnitt 2.3.3 – 2.3.4) och punktdiagram (avsnitt 2.3.1) bör användas då den 

kvantitativa informationen ska jämföras symboliskt. Styrkan i dessa diagramtyper ligger just i 

förmågan att visuellt skapa skillnader mellan underkategorierna och att belysa dessa 

differenser. [6] 

2.2.2 Tidsserier 

Tidserier är den jämförelsesort där kvantitativa värden jämförs över ett tidsspann. Med 

tidsserier är det möjligt att visualisera trender och hur värden förändras över tid. Denna 

jämförelsetyp är den som mest frekvent används i affärsvärden för att bl a kontrollera 

företagets siffror. Vid visualiseringen av dessa grafer är det viktigt att tid representeras över x-

axeln och de kvantitativa värdena som en höjd på y-axeln. [6] 

 

Tidsserier av kontinuerlig kvantitativ data görs enklast med ett linjediagram (avsnitt 2.3.2). Är 

däremot informationen diskret är det möjligt att använda sig utav stapeldiagram (avsnitt 

2.3.3), dock bör den horisontella varianten av stapeldiagram undvikas då människor oftast 

uppfattar tid från vänster till höger och inte upp till ner. [6] 

2.2.3 Rankning 

Vid den grafiska representationen rankning är poängen att visualisera kvantitativ data i 

storleks ordning, från störst till minst, eller vice versa. Stapeldiagram (avsnitt 2.3.3 – 2.3.4) 

fungerar utmärkt för visualisering av rankningsrelationer, då uppdelningar av kvantitativ data 

i delkategorier bör utföras enligt stegrande ordning (minsta värdet först) vid belysning av det 

lägsta värdet och enligt fallande ordning (största värdet först) då högsta värdet ska belysas. [6]  

2.2.4 Del av totalen 

Denna representation av relationer vid kvantitativ data fokuseras på att dela upp 

informationen i underliggande delkategorier och belysa hur stor del dessa delkategorier utgör 

av den totala mängden, i form av ett procentuellt värde, samt hur de förhåller sig till varandra. 

De olika delkategoriernas procentvärde ska alltid summeras ihop till hundra procent. [6] 

 

I företagsvärlden används denna typ av representation av relationer frekvent, exempelvis då 

de vill belysa hur budgeten har portionerats. Tårtdiagram (avsnitt 2.3.6) är det medium som 

främst används för att visualisera dessa relationer. Vid ett flertal olika delkategorier kan det 

dock bli svårt att få ut maximalt av mediet och då kan ett grupperat stapeldiagram (avsnitt 

2.3.5) användas. [6] 
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2.3 Diagramtyper 

Ett diagram är en grafisk representation av data. Diagram används oftast för att lättare kunna 

förmedla innebörden av stora mängder utav data och det finns ett flertal olika typer av 

diagram för visualisering av data. I avsnitt 2.3.1 - 2.3.7 beskrivs några utav de mest frekvent 

använda diagramtyperna. 

2.3.1 Punktdiagram 

Ett punktdiagram fungera både med kontinuerlig och diskret data. Diagramtypen består av 

punkter placerade längs en x-axel (kvalitativ data) och längs en y-axel (kvantitativ data). 

Innebörden utav detta är att punkternas placering på x-axeln representerar en delkategori av 

informationen och placeringen på y-axeln representerar det kvantitativa värdet av 

delkategorin. [6] 

 
Figur 2.3.1.1, Exempel av ett punktdiagram. 

2.3.2 Linjediagram 

Linjediagram används för visualisering av kontinuerlig data. X-axeln av diagrammet bör alltid 

representera olika tidspunkter och y-axeln bör representera det kvantitativa värdet utav 

informationen som varierar över en tidsperiod. Linjediagram kan ge åskådaren indikationer 

om kvantitativa värden vid specifika tidpunkter samt få denne en möjlighet att fastslå trender i 

de varierande datavärdena. [6] 

 

Det är viktigt vid användandet av linjediagram att utnyttja korrekt skala av datapunkter då för 

stor skala kan leda till att åskådaren går miste om viktigt information. Likaså vid användandet 

av för liten skala kan små obetydliga variationer av det kvantitativa datavärdet överdrivas. [6] 

 

Linjen som ska visualiseras i diagrammet bör täcka två tredjedelar utav axlarnas storlek för 

klargöra trender i datavärdena. Linjediagram bör inte innehålla fler än fyra linjer då detta kan 

leda till att datakontexten blir otydlig. I dessa fall kan tekniken paneling användas vilket 

innebär att linjediagrammet delas upp i ett flertal mindre diagram som placeras intill varandra 

med lika skalning. [6] 



   

  13 (57) 

 
Figur 2.3.2.1, Exempel av ett linjediagram 

  

2.3.3 Vertikalt stapeldiagram 

Vertikalt stapeldiagram är en diagramtyp som kan hantera visualisering av nästintill all typ av 

data. Vare sig den är diskret eller kontinuerlig eller om diagramet ska visualisera tidsserier, 

symbolisk jämförelse, rankning eller del av totalen. [6] 

 

Likt linjediagram (avsnitt 2.3.2) representerar värden längs x-axeln kvalitativa värden medan 

y-axeln representerar kvantitativa värden. Det finns en del riktlinjer när det kommer till 

skapandet av ett vertikalt stapeldiagram, bl a bör y-axeln alltid baseras från värdet noll för att 

ge åskådaren en klar möjlighet att jämföra de olika staplarna. En annan oskriven regel för 

stapeldiagram är inte överkomplicera designen av staplarna då detta kan medföra förvirring 

utav diagrammets innebörd. [6] 

 

 
Figur 2.3.3.1, Exempel av ett vertikalt stapeldiagram 
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2.3.4 Horisontellt stapeldiagram 

Det horisontella stapeldiagrammet innehar samtliga egenskaper som det vertikala 

stapeldiagrammet, förutom förmågan att visualisera tidsserier. Det är dock fullt möjligt att 

utföra detta, men det är inte att rekommendera då folk i västvärlden har en tendens att tolka 

tid från vänster till höger. [6] 

 

Horisontella stapeldiagram har längs y-axeln de kvalitativa värdena placerade medan de 

kvantitativa är placerade ut efter x-axeln. Vid skapandet av ett horisontellt stapeldiagram är 

det viktigt att x-axeln startvärde är satt till noll för att förtydliga de kvantitativa 

värdeskillnaderna mellan de olika kvalitativa delkategorierna. En riktlinje att följa för 

horisontella stapeldiagram är att undvika användningen utav rutnät längs med x-axeln då detta 

kan komplicera åskådarens förmåga att tolka diagrammets innebörd. [6]  

 
Figur 2.3.4.1, Exempel av ett horisontellt stapeldiagram 

2.3.5 Grupperat stapeldiagram 

Grupperade stapeldiagram används frekvent då den kvantitativa informationen ska 

visualiseras som en del av totalen. Data som ska visualiseras delas upp i flera underkategorier 

som sedan grupperas för att gestalta en stapel. Diagramtypen fungerar båda vid kontinuerlig 

och diskret data.  [6]   

 

Vid visualisering av data som en del av totalen kan grupperade stapeldiagram agera som ett 

alternativ till tårtdiagram (avsnitt 2.3.6). Denna teknik fungerar genom att varje delkategori i 

en stapel summeras upp till hundra procent vilket medför att samtliga staplar i diagrammet 

innehar samma höjd på y-axeln. Längs x-axeln är det sedan möjligt att placera ett flertal 

staplar som representerar olika tidpunkter. Tekniken medför, jämfört med om ett flertal 

tårtdiagram använts, möjligheten att direkt få en överblick av olika tidpunkters representation 

av data som en del av totalen. [6] 
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Figur 2.3.5, Exempel av ett grupperat stapeldiagram 

2.3.6 Tårtdiagram 

Tårtdiagram fungerar bäst vid visualisering av data som en del av totalen. Data delas upp i 

delkategorier som representeras i form av ”tårtbitar”. Det kvantitativa värdet av delkategorin 

visualiseras genom storleken på tårtbiten samt den procentdel som delkategorin innefattar av 

totalen. En total summering av delkategoriernas procentdelar ska alltid summeras till hundra 

procent för att inte orsaka förvirring hos åskådaren. [6] 

 

Placeringen utav delkategoriernas representation i tårtdiagrammet bör starta med den största 

biten längst upp och sedan grupperas i fallande storleksordning motsols. Detta för att lägga 

fokus hos åskådaren på de viktigaste delkategorierna, nämligen de största. Det är också viktigt 

vid skapandet av tårtdiagram att inte använda för många delkategorier då detta kan medföra 

förvirring hos åskådaren. Vid över fem delkategorier bör alternativet att använda grupperat 

stapeldiagram (avsnitt 2.3.5) övervägas. [6] 

 

 
Figur 2.3.6.1, Exempel av ett tårtdiagram. 
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2.3.7 Bubbeldiagram 

Denna diagramtyp kan användas då kvalitativa delkategorier ska jämföras enligt ett flertal 

olika kvantitativa värden. De kvalitativa delkategorierna representeras i form av bubblor med 

varierande placering på en x-axel, y-axel samt storlek. Oftast innefattar detta att tre 

kvantitativa värden använts, två för att bestämma placering av bubblan samt en för storleken 

av bubblan. [6] 

 

Vid skapandet av bubbeldiagram är det viktigt att använda sig utav cirkulära former då 

storleken på bubblan representerar ett kvantitativt värde. Vid användning av mer 

komplicerade former kan möjligheten för åskådaren att uppfatta diagrammets innebörd 

försämras. [6] 

 

Bubbeldiagram kan användas både vid kontinuerlig och diskret data. Diagramtypen fungerar 

bäst vid stora mängder data som har en stor variation mellan det största och det minsta värdet. 

Detta medför att åskådaren på ett enkelt sätt kan skilja de olika delkategorierna av kvalitativa 

data för jämförelse. [6]  

 
Figur 2.3.7.1, Exempel av ett bubbeldiagram 
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3 Verktygsanalys 

Informationssökning via Örebro Universitetsbibliotekshemsida, Google, företagshemsidor 

samt diskussion med IT-Maskinens personal skulle vara grundstenen i verktygsanalysen för 

att ta reda på vilka verktyg som skulle komma att användas under implementationsdelen av 

projektet. 

 

En kopia av databasen innehållande inomhuspositioneringen fanns till mitt förfogande. Med 

kopian kunde jag analysera dess tabeller samt innehåll för att kontrollera hur 

positioneringarna från eventen lagras där i. Databasen innehåller dock en hel del information 

som för projektets syfte inte var relevant. 

 

Jag tilldelades, av personalen på IT-Maskinen, inloggningsuppgifter till Mint-applikation för 

att med frihet kunna analysera innehållet i applikationen. Inloggningen gällde för ett specifikt 

event men strukturen i applikationen var densamma. IT-Maskinen tillhandahöll även en 

iPhone som jag kunde använda då jag navigerade runt och kartlagde applikationen. 

 

Möjligheten fanns att använda en skrivbordsplats på IT-Maskinens kontor med tillhörande 

dator, skärm och mus men mestadels utfördes projektet på min egen laptop (PC, Windows). 

Fördelen med att använda min egen dator är att det med enkelhet gick att flytta arbetet utan att 

överföra filer.  

3.1 Analyseringsverktyg för applikationer 

Analysverktyg för webbsidor, webbapplikationer och mobilapplikationer har vuxit fram som 

ett starkt verktyg för att mäta hur användare interagerar med produkter. Det fanns i 

skrivandets stund flera företag som tillhandahåller analysverktyg för applikationer. Verktygen 

fungerar genom tillägg i kodningen av applikationen som sedan lagrar och sammanställer hur 

användarna brukar de olika funktionerna inuti applikationen. Informationen utvunnen via 

denna metod kan hjälpa utvecklare att anpassa och utveckla sina applikationer för att få 

nöjdare användare och ett större klientel. För att klargöra vad som kan mätas utfördes en 

utredning angående diverse företag som levererar dessa verktyg och utredning bestod främst 

av besök på företagshemsidor. 

 

Företaget Google ligger bakom tjänsten Google Analytics Platform. Verktyget gör det möjligt 

att registrera hur användare använder en produkt och sedan skickas detta direkt till Googles 

egna servrar. I stort sett all interaktion mellan användarna och applikationen (IOS, Android, 

Webb) kan lagras och registreras. Den lagrade information kan sedan analyseras och 

visualiseras, för att ge skaparen/utvecklaren av applikationen värdefull information om hur 

deras applikation används. En stor fördel med att använda Googles analyseringsverktyg är att 

användare som brukar produkten med olika plattformar/enheter räknas enskilt, oberoende av 

antal använda plattformar, vilket ger mer korrekta resultat vid användaranalysen. [7] 

 

För att implementera Google Analytics krävs det att användaren laddat ner specifikt SDK och 

sedan programmerat in de rader i källkoden som behövs för att logga användning av 

applikationen. För bild över hur systemet Google Analytics fungerar, se bilaga D, figur 3.1.1. 

[7]  

 

Det fanns vid skrivandets stund en mängd andra företag förutom Google som också släppt 

diverse olika analyseringsverktyg. De flesta av dem fungerar på androidapplikationer, 

iOS-applikationer och webbsidor. Genom att manipulera källkoden till programmet tillåts 
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skaparen att se hur användarna använder produkten. Analyseringsverktyget kan användas till i 

stort sett alla applikationer och i fokus ligger att få nöjdare användare och att nå en bredare 

publik. Yahoo, Countly, Localytics och Mixpanel är ett urval av företag som liksom Google 

släppt analyseringsverktyg. 

3.2 Mint-applikationen 

IT-Maskinens tjänst Mint ger event- och konferensarrangörer en möjlighet att skräddarsy en 

mobil applikation som fungerar som ett verktyg för att underlätta och förhöja deltagarnas 

eventupplevelse. Applikationen innehåller tjänster som individuell kalender, eventprogram, 

karta, information om talare/utställare och sociala interaktionsmetoder. För att lättare kunna 

förstå vilket innehåll som kunde vara relevant vid användaranalys krävdes en noggrann 

kartläggning över applikationens struktur och uppbyggnad utföras.  

 

Genom att navigera runt i Mint-applikationen kartlagde jag de olika sidorna, knapparna och 

innehållen med hjälp av verktyget draw.io [8]. Verktyget erbjuder användaren att med 

enkelhet skapa överskådliga diagram med hjälp av vektorgrafikselement. Filerna skapade med 

verktyget kunde med enkelhet sparas som XML-filer eller exporteras som diverse olika 

bildfiler. 

3.2.1 Startsida 

Startsidan inuti Mint-applikationen är den sida som välkomnar användaren in i applikationen. 

Längst upp på sidan finns två knappar, meny och profil. Menyknappen fungerar som en 

navigeringscentral och innehåller diverse menyval som kan hjälpa användaren vidare till sökt 

innehåll. Profilknappen leder användaren till sin egen sida med möjligheter individuella 

funktionaliteter, som exempelvis kalender, meddelanden och redigering av profil. 

 

Annonsbannern, som befinner sig längst ned på sidan innehåller företag som sponsrat aktuellt 

event. Från det rullningsbara eventprogrammet kan användaren klicka sig vidare till specifika 

delevent. Dessa sidor innehåller information angående när deleventet startar, vart i lokalen det 

äger rum, information om deleventet i allmänhet samt vilka talare som kommer närvara. 

Möjligheten finns för användaren att lägga till specifikt event i sin individuella kalender. 

 

Användarna av applikationen kan, genom att trycka på specifik talare vid deleventet, navigera 

sig vidare till talarens individuella sida. Denna sida innehåller information om talaren och 

möjligheten finns att lägga till talaren bland användarens kontakter. För visualisering i 

diagramform se bilaga C, sida 1, figur 3.2.1.1. 

3.2.2 Meny 

Menyn tillhandahåller användaren en rad valmöjligheter för vidare navigering inuti 

applikationen. Med hjälp av menyn kan användaren få en välstrukturerad överblick över 

aktuellt events innehåll. Det finns möjlighet att via menyn finna information om hur 

användaren ska hitta till eventlokalen men också alternativ för hur de kan finna det de söker 

inuti själva lokalen. 

 

Användaren kan i menyn ta sig vidare till sidor innehållande information angående det 

pågående event och om eventprogrammet. Sidor finns tillgängliga från menyn för att få en 

lista över alla utställare och talare som agerar under eventet och möjligheten finns på dessa 

sidor att söka efter specifik talare/utställare. Från menyn kan användare också ta del av foton 

från eventet. På fotosidan finns många utav de bilder som tagit under eventet och möjligheten 

finns att öppna specifik bild för större upplösning. För visualisering av menyn i diagramform, 
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se bilaga C, sida 2, figur 3.2.2.1. 

3.2.3 Profil 

Profilsidan inuti Mint-applikationen kräver att användaren är inloggad med sitt unika 

användar-id. Funktionaliteterna är användarspecifika och unika för varje deltagare. Tjänsterna 

tillåter användarna att redigera deras profil, skicka meddelanden till andra deltagare, läsa sina 

program- och deltagarnoter samt ta del av notifikationer. 

 

Program- och deltagarnoter är de noteringar som den inloggade användaren har skapat för 

specifika deltagare och program. Notifikationer innefattar exempelvis påminnelser angående 

planerade delmoment samt förändringar i aktuellt eventprogram. För visualisering i 

diagramform, se bilaga C, sida 2, figur 3.2.3.1. 

3.3 Databas och Inomhuspositionering 

IT-Maskinen har på de platser där deras Mint-tjänst är applicerad tillgång till ett 

inomhuspositioneringssystem som med precision kan positionera mobila enheter inuti en 

inomhusmiljö. Är den mobila enhet som befinner sig inom systemets räckvidd dessutom 

inloggad på Mint-applikation finns möjligheten att koppla samman en person med den mobila 

enheten. Systemet registrerar om en specifik mobil enhet befinner sig inom räckhåll för en 

utplacerad Beacon och lagrar den tid som enheten anlände och lämnade specifikt område, 

inuti IT-Maskinens databas, skriven i SQL. 

 

I bilaga A, figur 3.3.1 visualiseras fyra utav de mest väsentliga tabellerna i form av ett 

tabelldiagram. Tabellen GeofenceActivity innehåller information angående vilken mobil enhet 

som vistats inuti ett område specificerat med hjälp av så kallade Beacons (som senare i 

rapporten beskrivs). Tiden då den mobila enheten anlände och lämnande samt dess unika 

användar-id registreras i tabellens kolumner. Tabellen BeaconActivity är uppbyggd på ett 

likande sätt som GeofenceActivity men i detta fall lagras information om den mobila enheten 

beroende på om den befinner sig innanför en specifik Beacons räckvidd. Gofence och Beacon 

är två tabeller som erhåller ytterligare information angående det unika området.  

 

IT-Maskinens inomhuspositioneringssystem tillhandahålls av företaget SenionLab AB. 

Företaget utnyttjar en teknik kallad Sensor Fusion för att samla in positionering av mobila 

enheter inuti lokaler där deras system är implementerat. Tekniken använder tillgängliga 

sensorer på mobila enheter, installerade Beacons, befintliga Wi-Fi-accesspunkter och 

analyserar signalutbytet dessa emellan. Med hjälp av en elektronisk karta över 

lokalen/byggnaden lagras sedan positionen av den mobila enheten med en precision på 1-5 

meter. SenionLab AB använder en egen tillverkad Beacon kallad SenionBeacon, vilket är en 

miniatyrdator som fungerar som en radioutsändare av Bluetooth lågenergi signaler. En 

visualisering av SenionLab ABs inomhuspositioneringssystem kan ses i bilaga B, figur 3.3.2. 

[9] 

 

Bluetooth lågenergi (BLE) har på senare tid vuxit fram inom området för trådlös 

kommunikation mellan enheter på korta avstånd. Tekniken tillåter en sparsam 

energikonsumering och BLE-enheter kan försörjas med energi upp till flera år med hjälp av 

batterier. [10] 
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3.4 Visualiseringsverktyg 

Det finns en stor mängd olika verktyg för att visualisera data och för att få klarhet i vilket 

verktyg som skulle passa projektet bäst behövdes en undersökning utföras angående de olika 

verktygen. De olika visualiseringsinstrumenten tillåter olika former av visualisering av data, 

och fördelar behövde vägas mot nackdelar. För att utföra undersökning besöktes diverse olika 

hemsidor tillhörande företagen, bloggar som jämförde verktyg samt universitets databaser 

innehållande vetenskapliga artiklar. 

3.4.1 D3 

D3 är ett JavaScript-bibliotek som tillåter manipulering av dokument, baserat på data. Med 

hjälp av biblioteket kan användaren skapa visuellt tillfredställande vektorgrafik diagram i en 

mängd olika former. D3 använder sig utav HTML, SVG, CSS och möjliggör användning av 

stora mängder data med extrem hastighet. [11] 

 

Biblioteket tillåter skaparen att binda godtycklig data till ett så kallad Document Model 

Object (DOM). DOM är ett plattforms- och språkneutralt gränssnitt som gör det möjligt för 

script och program att dynamiskt manipulera innehållet av ett dokument. [11]  

 

Tekniken bakom Data-driven Documents (D3) innefattar bland annat dessa fyra väsentliga 

operatorer: selektion, data, interaktion och animation samt moduler. Operatorn selektion 

tillåter kodaren att markera specifika dokumentelement för manipulering av data och 

utseende. Selektion tillåter kodaren att utföra aktioner som exempelvis ändring av text, stil 

eller attribut till specifikt utvalda grafiska element. Selektion möjliggör dynamisk 

manipulation av bakomliggande data till dokumentet. [12] 

 

Operatorn Data innefattar den teknik som binder specifik data till specifikt element. Tekniken 

möjliggör skapande och demolering av grafiska element, vilket i sin tur medför att en 

dynamisk uppdatering av sidan kan utföras. [12] 

 

Interaktion och animering operatorn tillåter eventbaserade händelser baserade på 

användarfunktior som exempelvis musklick, riktade mot specifikt grafiskt element. Detta 

möjliggör interaktion mellan användare och de element som finns på sidan. Animationer av 

grafiska element hanteras elegant av D3 genom att varje grafisk element körs på en 

individuell timer och dessa lagras i en kö, vilket automatiskt sköter de olika uppdateringarna i 

eventuella animationer. [12] 

 

Modul operatorerna innefattar den stora variation på grafiska element som finns tillgängliga 

vid användning av D3. Uppbyggnaden av de grafiska elementen i D3 kan antingen baseras på 

specifika värden eller som en funktion, vilket möjliggör unik visualisering beroende på 

bakomliggande data. Med de olika visuella komponenterna medföljer också en rad olika 

inbyggda metoder som kan användas, som exempelvis zoom och musklick. [12] 

3.4.2 Google Chart Tools 

Företaget Google har skapat verktyget Google Chart Tools. Verktyget möjliggöra skapande av 

diagram från data, som sedan kan visualiseras på hemsidor. Google Charts använder 

vektorbaserad grafik, är programmerat med JavaScript och inbakat i HTML5, vilket leder till 

att många webbläsare och plattformar stödjer verktyget utan diverse tilläggsprogram. [13] 

 

Google Chart Tools består av 12 stycken grundläggande diagram, bland annat tårtdiagram, 

stapeldiagram och linjediagram. Det är möjligt för användaren av verktyget att skapa 
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interaktiva diagram, som möjliggör interaktion med diagrammet för att få exempelvis mer 

detaljerad information. Visualiseringsverktyget tillåter också användaren att skapa så kallad 

kontrollpanel med diverse olika kontrollelement, som kombinerat med diagramen skapar en 

instrumentbräda för visualisering av data. [13] 

 

Google Charts lagrar data internt inuti en datatabell och utvecklaren kan skapa ett flertal 

datavyer för att sortera tabellen och visualisera den data som kan tänkas vara väsentlig. Med 

detta medföljer att utvecklaren kan skapa en mängd olika diagram baserad på samma 

datatabell. [13] 

 

En stor fördel med att använda sig utav Google Charts Tools är att verktyget, till skillnad från 

många andra liknande verktyg, är väldokumenterat. Det finns en mängd information och 

handledningar att finna på nätet vilket medför att nya utvecklare med enkelhet kan börja 

använda verktyget. [13] 

 

3.4.3 Processing och Processing.js 

Processing är ett programmeringsspråk som skapades år 2001. Språket tillåter utvecklare att 

skapa generativa, interaktiva och animerade applikationer. Det är möjligt med hjälp av 

Processing att skapa både 2D, 3D och PDF visualiseringar och språket fungerar till Linux, 

Windows och Mac OS. Verktyget är designat för att förenkla grafisk visualisering i allmänhet 

och inte bara för visualisering av data. En utav fördelarna med Processing är att människor 

utan kunskap inom programmering kan använda sig utav språkets enkla syntax för att skapa 

avancerade grafiska visualiseringar. [14] 

 

Processing.js är ett systerprojekt till Processing. Processing.js fungerar likt det vanliga 

Processing, men det ämnar grafisk visualisering på internet, utan behov av extra 

tilläggsprogram. Med Processing.js krävs inte några kunskaper inom JavaScript utan 

utvecklaren skriver sin kod i Procesingspråket och inkluderar koden på sin webbsida. [14] 

3.4.4 Dygraphs 

Dygraphs är likt D3 och Google Charts ett JavaScript-bibliotek. Biblioteket tillåter utvecklare 

att skapa interaktiva grafiska element för visualisering av data. Zoom, rullning och musen-

över är funktioner som är implementerade automatiskt, vilket gör det enklare för utvecklaren 

att utnyttja dessa funktioner utan extra kodning. [14] 

 

Dokumentation angående Dygraphs är bristfällig på internet och skiljer sig makabert från 

Google Charts. Det finns dock en handledning på hemsidan som är väl utförlig. Främsta 

användningsområde för Dygraphs tycks vara diverse olika interaktiva tidslinjeutformade 

diagram och inte de klassiska diagramtyperna som exempelvis stapeldiagram och tårtdiagram.  

3.4.5 Vega 

Vega är en grammatik för visualisering av data. Verktyget är ett ramverk byggt ovanpå D3 och 

tillhandahåller en alternativ syntax för diagram. Fokus hos detta verktyg för datavisualisering 

är att utvecklaren snabbt och enkelt kan skapa diverse olika standarddiagram. Utvecklare som 

använder sig utav Vega undviker användning av JavaScript och kan istället använda Vegas 

enklare grammatik. Utveckling i Vega begränsar dock komplexiteten i visualiseringen och 

söker utvecklaren ett mer avancerat resultat bör andra mer lämpliga verktyg användas. [14] 
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3.4.6 Nevron Chart 

Nevron Chart är ett verktyg för datavisualisering som med enkelhet kan implementeras vid 

utveckling i .NET. Verktyget innehåller över 170 stycken olika diagramtyper vilket innefattar i 

stort sett samtliga diagramtyper som existerade i skrivandets stund. [15] 

 

Diagramtyperna som Nevron Chart tillhandahåller kan även konfigureras på diverse olika sätt 

för att få ett mer individuellt anpassat utseende. Exempelvis kan diagrammen visas i 3D med 

olika former och färger. [15] 

 

Nevron Chart lägger stor vikt vid användarvänlighet och funktioner för interaktion med 

diagrammen som exempelvis zoomning och skrollning går att implementera. Det är dessutom 

möjligt att exportera diagrammen i form av olika bildformat. [15] 

 

En utav få nackdelar med Nevron Chart är dock att det, till skillnad från övriga undersökta 

verktyg för visualisering av data, kostar att använda sig utav verktyget. Det finns däremot en 

möjlighet att testa verktyget gratis under en begränsad prövotid. [15] 

3.4.7 Heatmap.js 

Heatmap.js är ett JavaScriptbibliotek som används för att skapa dynamiska värmekartor. 

Biblioteket har ett flertal olika användningsområden, till exempel geografiska värmekartor, 

tangentbordsanalys och hemsideanalys. Biblioteket kan hantera en mängd datapunkter och 

sedan visualisera detta på ett effektivt sätt i form av en värmekarta. [16] 

 

Heatmap.js skulle kunna användas till visualisering av inomhuspositioneringsdata 

tillsammans med en ritning över lokalen. Med detta tillvägagångssätt skulle man på ett 

föredömligt sätt kunna ta reda på hur människor har rört sig i eventlokalen för att belysa mer 

frekvent besökta områden. 

3.5 Programmeringsmiljö, programmeringsbibliotek och 
programmeringsspråk 

Det finns en mängd olika programmeringsspråk/programmeringsbibliotek med diverse olika 

fördelar och nackdelar. Vid skapandet av programprototypen behövdes ett 

programmeringsspråk/programmeringsbibliotek som kunde hämta in information från 

databasen innehållande inomhuspositionering och mobilapplikationsanalysen, sammanställa 

information och med hjälp av något av de nämnda visualiseringsverktygen i avsnitt 3.4 

representera informationen grafiskt. Flera utav dessa verktyg är huvudsakligen 

implementerade som JavaScript och det är med fördel som detta skulle användas. 

 

Genom utförandet av utredningsdelen av projektet och genom diskussioner med handledaren 

på företaget har jag fastslagit att Microsoft ASP.NET skulle fungera lämpligt för att utveckla 

programprototypen, då den med enkelhet kan skapa kontakt mellan databas och visuella 

element i form av HTML och JavaScript. I avsnitt 3.5.1 finns en beskrivning av ASP.NET. 

3.5.1 Microsoft ASP.NET 

ASP.NET är en webbutvecklingsmodell som tillåter utvecklare att på ett enkelt sätt, med få 

rader kod, skapa avancerade webbapplikationer med hjälp av programmeringsspråken C# 

och/eller Visual Basic. ASP.NET tillhör Microsofts ramverk .NET vilket möjliggör 

användning av övriga klasser redan befintliga i ramverket. I Microsoft Visual Studio kan 

utvecklare skapa ASP.NET-applikationer på tre olika sätt: Web Forms, MVC och Web Pages. 

[17] 
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Den klassiska utvecklingsformen av ASP.NET är Web Forms och denna fungerar likt 

Windows Forms, där skapandet utförs med hjälp av ett stort urval av kontrollelement, 

exempelvis knappar och textboxar. Web Forms fungerar väl för mindre projekt där 

utvecklarna snabbt kan skapa en applikation som inte kräver så mycket kod. Merparten av 

händelser (event) finns redan integrerade i kontrollelementen, som exempelvis musklick, 

vilket möjliggör simplare kod. [17] 

 

ASP.NET MVC bygger på designmönstret Model-View-Controller, där målet är att dela in ett 

program i tre olika kategorier: Model, View och Controller. Model-delen innehåller data, 

oftast i form av en klass skapad för att kommunicera med en databas. View-delen innefattar 

den visuella biten av programmet som kan ses på skärmen. Controller-delen fungerar som en 

länk mellan den visuella delen (View) och datadelen (Controller). Exempelvis kan Controllern 

hantera användarinmatning, i form av musklick, för att kontakta Model-delen och hämta data 

och sedan uppdatera View-delen. [17] 

 

ASP.NET MVC lämpar sig för större projekt, där en klarare separering av programmets olika 

delar är nödvändig. MVC-mönstret tillåter utvecklare att på ett effektivt sätt dela upp projekt, 

vilket gör det möjligt för designers att arbeta på det visuella samtidigt som programmerare 

utvecklar den bakomliggande logiken, som exempelvis databashantering. I ASP.NET MVC 

arbetar utvecklare närmare HTML än i Web Forms, vilket leder till större frihet men även mer 

kodning. [17] 

 

ASP.NET Web Pages är till för utvecklare som enkelt och snabbt vill skapa mindre 

avancerade webbapplikationer/hemsidor. Web Pages ställer färre krav på utvecklaren och är 

mestadels anpassat för utvecklare utan förkunskap av programmering inom ASP.NET. 

Utveckling av applikationer i ASP.NET möjliggör skapandet av dynamisk hemsidor som kan 

skifta i utseende, istället för de mer statiska hemsidor som är skapade i ren HTML-kod. [17]  
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4 Metoder och verktyg för implementering 

4.1 Metoder för implementering 

4.1.1 UML-diagram 

UML-diagram skulle användas för att dokumentera, få klarhet och ge överblick i hur Mint-

applikationen och databasen innehållande inomhuspositioneringen är strukturerade. UML-

diagram ger ett grafiskt vänligt intryck av hur system hänger ihop och med hjälp av detta 

skulle precisering av relevanta områden för applikationsanalysen förenklas. UML-diagram 

skulle också användas för dokumentering av programprototypen. 

4.1.2 jQuery.ajax  

Denna metod används då utvecklare vill utföra asynkrona http-förfrågningar. Det finns 

mängder av olika inställningar för att specificera hur den asynkrona metoden ska fungera, 

bland annat kan utvecklaren välja vilken typ av http-förfrågan det rör sig om (”GET”, 

”POST”), vilken data-typ förfrågan berör och vilken URL-adress som ska anropas. Med 

jQuery.ajax kan även utvecklaren specificera vad som ska ske vid lyckad/misslyckad 

hämtning av data. [18] 

 

Då metoden användes i programprototypen för hämtning av data från testdatabasen till ett 

diagram användes inställningarna ”GET” som typ, Json som data-typ och adressen till en 

aktionsmetod som URL-adress. Hur detta implementerades i prototypen kan läsas mer om i 

avsnitt 5.6. 

4.1.3 Float-layout 

Egenskapen float hos HTML-element tillåter utvecklare att precisera hur elementet ska 

placeras på webbsidor. I tabell 4.1.3.1 kan en tabell över float-egenskapens olika inställningar 

ses. 

 

Värde Utfall 

left Elementet placeras till vänster på webbsidan och nästliggande element 

placeras till höger om det. 

right Elementet placeras till höger på webbsidan och nästliggande element 

placeras till vänster om det. 

none Elementet förblir på den position där den normalt skulle placerats i 

webbsidans vanliga flöde. 

inherit 

 

Elementet ärver den inställning som dess behållarelement innehar. 

 

Tabell 4.1.3.1, Egenskapen float och dess olika inställningar. [19] 

 

Vy-filerna skapade till min programprototyp använder sig utav en float-layout. De olika div-

elementen som skapades för att innehålla de olika diagrammen och tabellerna placerades ut 

med hjälp av olika float-inställningar vilket medförde att jag med enkelhet kunde specificera 

deras placering och storlek. Float-layouten medförde även möjligheten att skapa kolumner av 

div-element som sträckte sig över flera rader.  

4.1.4 Document Object Model 

Gränssnittet Document Object Model (DOM) representerar den webbsida som laddats in i 

webbläsaren i form av ett träd av de objekt/element som existerar på webbsidan. Trädets 
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översta nod består av dokumentet som helhet och de noder som befinner sig under denna nod 

i trädet, kallade barnnoder, består av de element som existerar på webbsidan. [20] 

 

Via dokument-noden kan utvecklaren få tillgång till de barnnoder som önskas manipuleras. 

Exempelvis kan utvecklaren, via DOM, välja ut specifikt html-element och sedan manipulera 

dess egenskaper och funktionalitet, t ex elementets bakgrundsfärg och vad som ska ske vid ett 

musklick. [20] 

 

DOM-gränssnittet används av programprototypen för att ge JavaScript-filerna tillgång till de 

HTML-element i vyerna som skulle modifieras, exempelvis då de olika diagrammen och 

tabellerna skulle placeras i specifika element. Mer information om hur detta används i 

prototypen återfinns i avsnitt 5.6. 

4.2 Verktyg för implementering 

4.2.1 Google Chart Tools 

Det verktyget som jag efter verktygsanalysen kom fram till att använda för visualisering av 

diagram och tabeller var JavaScript-biblioteket Google Chart Tools. Det fanns ett flertal 

fördelar med att använda detta verktyg över de andra visualiseringsverktyg som utreddes.  

 

Google Chart Tools var gratis och det krävdes inte någon registrering eller betalning för att 

använda verktyget. Det var också relativt simpelt att komma in i utvecklandet med JavaScript-

biblioteket i och med att det är väldokumenterat. En annan fördel var, trots verktygets 

simpelhet, att det var möjligt att skapa avancerade diagram och tabeller, med ett estetiskt 

tillfredställande utseende som samtidigt innehöll mycket information. 

 

Mer information om hur Google Chart Tools fungerar kan ses i avsnittet om 

Visualiseringsverktyg, underavsnitt 3.4.2. För vidare beskrivning om hur JavaScript-

biblioteket implementerats i programprototypen, se avsnitt 5.6. 

4.2.2 ASP.NET MVC 

Valet av ASP.NET-kategori för implementation av programprototypen föll på ASP.NET MVC. 

Kategorin tillåter en tydlig separering mellan de olika delarna av programmet, vilket 

möjliggör mer frihet då vyerna ska konfigureras. ASP.NET MVC gjorde det möjligt att på ett 

enkelt sätt implementera separata JavaScript-filer för att visualisera olika former av diagram. I 

detta avsnitt redogörs hur ASP.NET MVC fungerar och i figur 4.2.2.1 kan en bild över dess 

pipeline ses. 
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Figur 4.2.2.1, Diagram över ASP.NET MVC Pipeline. 

4.2.2.1 Routing Engine 

Det första som händer när en användare brukar en webbapplikation skapad i ASP.NET MVC 

är att de via sin browser skickar en HTTP-förfrågan till Routing Engine. Routing Engine 

innehåller information som skickar förfrågan vidare till en Controller och en specifik metod 

som finns inuti Controllern. Inuti Routing Engine kan utvecklaren specificera olika URL-

adresser och till vilken Controller dessa ska leda. Skulle användaren mata in en icke-

existerande URL-adress returneras ett felmeddelande av Routing Engine till användaren. [21]   

4.2.2.2 Controller 

Controllers i ASP.NET MVC hanterar kommunikationen mellan användaren och programmet. 

Användaren skickar URL-förfrågningar till Routing Engine som anropar en specifik 

Controller och en specifik aktionsmetod inuti Controllern. En aktionsmetod kan hantera 

kommunikation med en modellklass, som exempelvis kan vara kopplad till en databas. Oftast 

returnerar dessa aktionsmetoder en uppdatering av den vy som ska visas för användaren i 

browsern. Controllers i ASP.NET MVC kodas i programmeringsspråken C# eller Visual 

Basic. [22] 

4.2.2.3 View 

Vy-filer i ASP.NET MVC innehåller det som ska visualiseras för användare i deras 

webbläsare. Det finns ett par olika tillvägagångssätt för att implementera vyer. Två av de mest 

frekvent använda är Razor View Engine och Web Forms (ASPX) Engine. Razor View Engine 

kombinerar HTML-kod med vanlig C# eller Visual Basic syntax. Genom användning av 

Razor View Engine kan utvecklaren med få rader kod utföra allt ifrån if/else-satser till loopar i 

vy-filerna och på så sätt modifiera hur de ska utforma sig. Vy-filer returneras till webbläsaren 

via aktionsmetoder i Controllers och visualiseras sedan på skärmen hos användaren. [23] 

 

Vid skapandet av vy-filer kan utvecklaren välja om filen ska innehålla en bakomliggande 

modellklass. Genom att låta Controllern, via aktionsmetoder, inkludera en modell som in-
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parameter till vy-filen, kan sedan vyn använda denna för att visualisera bakomliggande data i 

modellklassen, oftast i form av poster från en databas. [24] 

 

Vid utvecklandet av webbapplikationer i ASP.NET MVC kan det finnas speciella del-vyer 

som återkommer i applikationen, exempelvis menyer. Dessa vyer kan implementeras som 

”partial views” och kan sedan läsas in på specifik plats i vanliga vyer för att bespara 

utvecklaren från att upprepa samma kod. [24] 

 

Vyer sparas i en undermapp i projektmappen Views. Denna undermapp tilldelas samma namn 

som på den Controller som denna tillhör. I mappen Views finns en undermapp vid namn 

Shared. I denna folder kan utvecklaren bland annat välja att skapa en överliggande layout-fil, 

som agerar som ett skal för utformingen av applikationen. Vid skapandet av en 

webbapplikation i ASP.NET MVC skapas en default layout-fil som innehåller den huvudmeny 

som infinner sig i samtliga vy-filer. 

4.2.2.4 Model 

Modellklasser är filer skrivna i antingen C# eller Visual Basic. Modellobjekten kan hantera all 

typ av information som utbyts mellan databasen och användargränssnittet. De kan exempelvis 

hantera redigering, hämtning och radering av databasposter. I det stora hela hanterar 

modellobjekten all typ av affärslogik som existerar inuti applikationen. [26, 27] 

 

Modellklasser placeras med fördel i projektmappen Models, där de sedan kan nås från diverse 

olika Controllers i programmet. Exempelvis kan ett modellobjekt manipuleras av en 

Controller och skickas vidare som in-parametrar till en vy, som sedan kan visualisera den 

information som modellobjektet innehåller. [26, 27] 

 

Det finns ett flertal olika tillvägagångssätt för att implementera en modell i ASP.NET MVC 

men det är med fördel utvecklaren använder sig utav ADO.NET Entity Framework. Detta 

tillvägagångssätt förenklar kommunikation mellan modellklassen och den bakomliggande 

databasen. ADO.NET Entity Framework ger utvecklare möjligheten att automatiskt generera 

modellklasser som speglar tabeller i en befintlig databas eller helt och hållet skapa en ny 

databas med tabeller utifrån modellklassens design i programmet. En utav ADO.NET Entity 

Frameworks viktigaste funktioner är användning av ett DataSet. Ett DataSet innehåller inlästa 

relationer och tabeller från en databas och utvecklaren har möjlighet att ta del av och 

visualisera denna information. [28] 

4.2.3 Data Annotations 

Namnrymden System.ComponentModel.DataAnnotations tillåter utvecklaren att ställa krav 

på de olika parametrarna av modellklasserna i ASP.NET MVC. Exempelvis kan utvecklaren 

bestämma längden på parametern, om den kräver innehåll och dess data-typ. Data 

Annotations tillåter utvecklaren att vid eventuell inkorrekt inmatning av användaren visa ett 

felmeddelande som visar för användaren vad denne utfört för fel. [29] 

 

Data Annotations användes vid implementationen av inloggningsprocessen (avsnitt 5.3) för 

att kontrollera att de värden som användaren matat in som användarnamn och lösenord var 

korrekta.  

4.2.4 JavaScript, jQuery, AJAX och Json 

JavaScript är det programmeringsspråk som används mest frekvent på webbsidor. Det finns 

massvis av redan utvecklade scripts som utvecklare kan använda men möjligheten finns också 
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att skapa helt nya. Med JavaScript är det möjligt för utvecklaren att manipulera utformningen 

och funktionaliteten på webbsidor. [30] 

 

jQuery är ett JavaScript-bibliotek vars syfte är att förenkla användandet av JavaScript. Med 

jQuery kan utvecklare på ett smidigt sätt skapa funktionaliteter som i annat fall, med 

JavaScript, skulle ta fler antal rader med kod. jQuery utesluter inte användandet av JavaScript 

då utvecklaren fortfarande använder JavaScript då denne programmerar i jQuery. [31] 

 

AJAX (“Asynchronous JavaScript and XML”) är en teknik som används för att hjälpa till 

med att ladda data från en server utan att uppdatera webbsidan. Tekniken är asynkron vilket 

betyder att den utför sitt arbete i bakgrunden utan att påverka sidan som helhet. Kombinerat 

med JQuery kan utvecklare med denna teknik hämta data i form av exempelvis HTML, XML 

och Json. Json är ett format för datautväxling som fungerar med listor och namn/värde par. 

[31, 32] 

4.2.5 HTML och Razor 

Hypertext Markup Language (HTML) är ett programmeringsspråk som används vid 

strukturering av webbsidor. Struktureringen sker med hjälp av markeringar och element. Med 

markeringar specificerar utvecklaren vart elementet ska börja samt vart det ska sluta. 

Elementet som helhet innefattar startmarkeringen, slutmarkeringen samt det som placerats 

innanför markeringarna. Det är också möjligt att via HTML-kod manipulera egenskaperna 

hos elementets innehåll som exempelvis storlek på text och bakgrundsfärg. [19] 

 

HTML innehållar ett flertal olika elementkategorier som kan användas då strukturen för 

webbsidor ska skapas. Nedan följer en lista innehållande ett urval av dessa kategorier: 

 

 Rubrik-element: Det finns sex olika rubrik-element som kan användas då utvecklaren 

vill skapa rubriker på webbsidan. 

 Paragraf-element: Används då utvecklaren vill skapa en paragraf på webbsidan. 

 Presentations-element: Brukas av utvecklaren då denne vill modifiera hur specifikt 

innehåll ska designas. Kan exempelvis göra text fet, understruken eller kursiv. 

 List-element: Används av utvecklaren vid skapandet av listor till webbsidans struktur. 

 Behållar-element: Gör det möjligt för utvecklaren att gruppera andra typer av 

element för exempelvis gemensam design och placering. [19] 

 

Razor View Engine är den vy-motor som används som standard i ASP.NET MVC. Med Razor 

är det enkelt att skapa dynamiska vyer som både innehåller html-kod och C#/Visual Basic-

kod. Kommandot ”@” indikerar att följande kodavsnitt/variabel använder sig utav antingen 

programmeringsspråket C# eller Visual Basic. HTML-filer skapade med Razor View Engine 

kan ha två olika ändelser, cshtml för Razor med C# och vbhtml för Razor med Visual Basic. 

[33] 

 

Vid användning av Razor View Engine i ASP.NET MVC kan utvecklare med enkelhet 

vidarebefordra dynamisk data mellan Controller och View, med hjälp av ViewBag och 

ViewData. Dessa två objekt kan tilldelas värden inuti Controller för att sedan extraheras och 

användas i Razor-vyn. En annan fördel med HTML-filer skapade med Razor-syntax är att det 

är möjligt att från vyer anropa aktionsmetoder i olika Controllers med hjälp av ActionLink-

kommandot. [33] 
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4.2.6 CSS 

Cascading Style Sheet (CSS) är en specifikation som tillåter utvecklare att designa utseendet 

på de element som existerar på webbsidor. Med CSS kan utvecklare sätta upp regler för hur 

element ska utforma sig. Exempelvis kan textstorlek, bredd, höjd och bakgrundsfärg 

manipuleras. [34] 

 

Det är också möjligt för utvecklare att specificera designen av specifika element med html-

kod. Skillnad mellan att använda denna metod gentemot CSS är att vid designmodifiering 

med hjälp av html gäller endast modifiering för ett specifikt element, medan CSS tillåter 

utvecklaren att ändra utseendet för samtliga element av samma typ.   

 

I figur 4.2.6.1 och 4.2.6.2 ges exempel på hur designen på html-element kan modifieras. I 

CSS-exemplet kommer samtlig text som matas in under p-element (vanlig text) i hela 

dokumentet att tilldelas färgen blå och i exemplet innehållande designmodifiering med html-

kod kommer endast det specifika p-elementet innehålla blå text (om inget annat anges). [34] 

 

 

 
Figur 4.2.6.1, Exempel av designmodifiering med html-kod. 
 

 
Figur 4.2.6.2, Exempel av designmodifiering med CSS. 

 

Med CSS kan utvecklare skapa CSS-klasser. Dessa klasser kan innefatta designregler som 

sedan kan tilldelas olika typer av html-element för att modifiera dess utseende. Klasserna kan 

appliceras på olika typer av element, så länge klassernas innehållande regler kan appliceras på 

det specifika elementet. En utav de viktigaste egenskaperna i CSS är att barnelement (element 

placerade inuti andra element) ärver de CSS-regler som specificerats för dess föräldraelement. 

Exempelvis om ett div-element tilldelats en CSS-klass kommer samtliga html-element 

placerade inuti div-elementet också att erhålla klassens innefattande regler. [34] 

 

Det är med stor fördel utvecklare placerar CSS-kod i en separat fil för att minimera 

upprepning av kod. Genom att använda denna teknik kan de regler som specificerats i den 

separata filen användas i samtliga vyer/webbsidor som finns i projektet, vilket inte skulle vara 

möjligt om de placerats i en enskild vy. Det finns flera fördelar med att använda denna teknik, 

exempelvis kan andra utvecklare använda CSS-filen för att uppnå liknande designresultat och 

webbsidor kan använda olika CSS-filer för att anpassa designen efter plattformen de körs på. 

[34] 
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5 Implementering 

5.1 Layout och meny 

ASP.NET MVC tillhandahåller en default-layout-fil som innehåller en simpel överliggande 

meny med ett antal redan definierade knappar. Designen på menyn är enkel med svart 

bakgrund och vit text för knapparna. Layout-filen är en HTML-fil i formatet Razor med C# 

(cshtml) för att utföra diverse olika funktioner, bland annat är menyvalen i överliggaren 

kopplade till aktionsmetoder i olika Controllers. 

 

Layout-filen implementeras på samtliga vy-filer vilket gör att den grundläggande menyn 

kommer att finnas med på samtliga sidor, om inget annat anges. Jag har valt att använda 

default-layouten på samtliga vy-sidor för att ge användaren en lätt och överskådlig meny utan 

onödigt avancerad design. Menyalternativen kommer däremot att variera beroende på vilken 

aktör som loggat in. 

 

Under utredningsdelen och diskussioner med min handledare på företaget kom jag fram till en 

del slutsatser angående vilken information som kan tänkas vara väsentlig för de olika 

aktörsrollerna vid event.  

 

Aktörsrollerna talare, utställare, deltagare och sponsor är intresserade av information som kan 

tänkas vara väsentlig för dem. Denna information handlar mer om intressant information om 

det event som de har besökt och hur de fört sig under detta event. För att enklare kunna 

navigera mellan informationen som finns tillgänglig för dessa aktörer valde jag att sortera 

informationen enligt följande kategorier: 

 

 Event, eventet som helhet. 

 Exhibitor, utställare på besökt event. 

 Speakers, talare på besökt event. 

 Participant, deltagare på besökt event. 

 Self page, information om aktörens besök på eventet. Denna kategori kommer 

innehålla data som varierar beroende på vilken aktörsroll som användaren tillhör. 

 

Arrangörer av event (admin) kan, utöver den information som finns tillgänglig för de andra 

aktörerna, vara intresserade av mer grundläggande fakta från inomhuspositioneringen och 

applikationsanalysen. Det framgick under marknadsanalysen (avsnitt 2.1) att många företag 

på marknaden redan anammat denna teknik för att tillhandahålla information från 

applikationsanalysen. Från inomhuspositionering kan information gällande hur människor 

som befunnit sig i eventlokalen positionerat och rört sig utvinnas, vilket ger arrangören en 

möjlighet att urskilja vilka delar av eventet som lockat flest besökare och dylikt. Arrangören 

har utöver de kategorier som finns tillgängliga för övriga aktörsroller tillgång till följande två 

kategorier: 

 

 App Analytics, data insamlat från användandet av event-applikationen. 

o Downloads, information gällande nedladdningar av applikationen. 

o Usage, information gällande användning av applikationen i allmänhet. 

o Content, information gällande specifikt innehåll i applikationen och hur det 

har brukats. 

 IPS, data insamlat från inomhuspositioneringssystemet. 
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Samtliga menyval kommer leda till vyer som i sin tur innehåller en undermeny där 

användaren kan välja att sortera informationen efter totalt eller per dag. Koden för de olika 

menyvalen placerades i layout-filen i mappen för delade vyer. Menyvalen kommer därefter att 

läggas till i huvudmenyn beroende på vilken aktörsroll den inloggade användaren tillhör. 

5.2 Controllers 

Jag valde att skapa ett flertal Controllers till programprototypen. Detta för att tydligare kunna 

separera den information som ska kunna finnas tillgänglig för de olika aktörsrollerna och för 

att hålla dem så simpla som möjligt, med få uppgifter per Controller. Följande Controllers 

skapades till programmet: 

 

 Login Controller: Hanterar inloggning via kontakt med databasen för att verifiera att 

användarens inloggningsuppgifter är korrekta samt att tilldela användaren korrekt 

aktörsroll. Uppgifter om den person som loggats in sparas vid lyckad verifiering i 

sessionens data och möjliggör för andra Controllers att ta del av informationen. 

Slutligen mappar Controllern vidare användaren till den Controller som är specificerad 

för användarens aktörsroll.  

 Admin Controller: Tilldelas till arrangörer (admin) av event, innehåller fler vyer än 

de andra aktörsrollernas Controller. 

 Actor Controller: Övriga aktörer (sponsorer, utställare, talare och deltagare) 

vidarebefordras till denna Controller, vars uppgift är att tillhandahålla vyer till 

användarna med korrekt data från databasen med hjälp av bakomliggande 

modellklasser. 

 Data Controller: Denna Controllers uppgift är till för att returnera data från databasen 

till diagrammen.  

 

I figur 5.2.1 visas en simplifierad bild över hur Controllern för inloggning vidarebefordrar 

användaren till korrekt Controller för specifik aktörsroll. För mer detaljerad information om 

hur Controllern för inloggning verifierar aktörsroll, se avsnitt 5.3. 

 

 
Figur 5.2.1, Simplifierat händelseschema över inloggning och tilldelning av Controller för specifik 
aktörsroll. 

5.3 Inloggning och aktörsidentifiering 

Ett utav kraven på programprototypen var att den skulle kunna identifiera vilken aktörsroll 

som användaren som loggat in tillhör. För att utföra och visa hur detta skulle kunna gå till 

skapade jag en testtabell i en databas och lät denna agera som ett exempel för hur denna 

identifieringsprocess skulle kunna utföras. Anledningen till att det riktiga inloggningssystemet 
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av Mint-applikationen inte användes är på grund av dess komplexitet och med testdatabasen 

framgår det mer tydligt hur inloggningsproessen skulle kunna utföras. Tabellen skapades i 

Microsoft SQL Server 2014 i en egenskapad databas. I tabellen lades poster till för de olika 

aktörsrollerna vid mässor/event: deltagare, talare, utställare, sponsor och administratör. Vid 

inloggning kan programmet, via databasen, specificera aktörsroll och leverera korrekt 

navigeringsmöjligheter och information. För diagram och innehåll av tabellen, se figur 5.3.1 

och figur 5.3.2. 

 

 
Figur 5.3.1, Diagram av tabellen 

 

 
 
Figur 5.3.2, Tabellinnehåll  
 

Proceduren att verifiera och hantera användaren då denne loggar in i applikationen hanteras 

av Controllern för inloggning. Controllern kontaktar databasen via en ADO.NET Entity 

Framework modell. I modellen har användarnamn och lösenord specificerats att vara 

nödvändiga via Data Annotations (avsnitt 4.2.3).  

 

Modellen som skapats för verifiering av användaren vid inloggning finns som bakomliggande 

modell till den vy där inloggningsuppgifter matas in. Då användaren matat in 

inloggningsinformation (användarnamn och lösenord) och klickat på inloggningsknappen 

skapas ett objekt av modellklassen och objektet vidarebefordras till den aktionsmetod som ska 

verifiera inloggningsuppgifterna. Detta kan ske eftersom inmatningsfälten i vyn placerats i en 

HttpPost-metod. Det är denna metod som binder samman inloggningsuppgifterna med 

aktionsmetoden. 
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Aktionsmetoden kontaktar databasen och kontroller om det existerar en post med dessa 

uppgifter. Vid en lyckad verifiering av de inmatade uppgifterna sparas uppgifterna om 

användaren i sessionens data, vilket kommer hålla reda på uppgifter om användarens 

aktörsroll och information. Vid en eventuell misslyckad inloggning returneras information 

tillbaks till användaren angående felet som uppstått vid verifieringen.  

 

 

 
 
Figur 5.3.3 Händelseschema vid användarinloggning i programprototypen. 

 

I figur 5.3.3 visualiseras inloggningsprocessen i form av ett diagram. Nedan följer en 

beskrivning av de olika stegen i processen. 

 

1. Användaren fyller i sina inloggningsuppgifter i inmatningsfälten som finns i vyn. 

2. Användaren klickar på knappen för inloggning som vidarebefordrar ett modellobjekt 

innehållande användarnamn och lösenord till specifik aktionsmetod i Controllern för 

inloggning. 

3. I aktionsmetoden skapas ett DbContext-objekt som är bundet till den databas som 

specificerats vid skapandet av ADO.NET Entity Data Model-objektet. I DbContext-

objektet finns ett objekt av klassen DataSet, som innehåller de olika posterna från 

tabellen i den egenskapade databasen. Genom att jämföra informationen som matades 

in mot de objekt som återfinns i DataSet-objektet kontrollerar programmet om 

användarens inloggningsuppgifter återfinns i databasen. 

4. Lyckas verifieringen extraherar programmet informationen om användaren (namn och 

aktörsroll) och sparar detta i sessionens data, vilket kommer leva kvar i programmet 

under resterande körning. Programmet vidarebefordrar sedan användaren till den 

Controller som används för dennes specifika aktörsroll. Vid en eventuell misslyckad 

verifiering skickas ett felmeddelande tillbaka till vyn. 

 

 

Inspirationen för hur jag skulle kunna implementera denna inloggningsprocess hittades på 

[36]. Instruktionerna följdes steg för steg men en del förändringar krävdes för att anpassa 

inloggningsprocessen till att identifiera aktörsroll hos användaren. 
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5.4 Vyer och del-vyer 

Till programprototypen behövdes ett flertal olika vyer skapas, vilka samtliga använder sig 

utav standard-layouten i ASP.NET MVC (innehållande toppmenyn). De vyer som behövde 

skapas var följande: 

 

 Inloggning (Login.cshtml), innehåller textinmatningsfält för inloggningsuppgifter 

samt knapp för verifiering.  

 Applikationsanalys (AppAnalytics.cshtml), visualisering av data gällande 

applikationsanalys, innehållande del-vyerna för nedladdningar (appanalytics-

downloads.cshtml), användning (appanalytics-usage.cshtml) och innehåll 

(appanalytics-content.cshtml). 

 IPS (IPS.cshtml), information extraherad från inomhuspositioneringen visualiserad i 

form av olika diagram och värmekarta. 

 Event (Event.cshtml), visualisering av data gällande eventet som helhet. 

 Utställare (Exhibitors.cshtml), information om eventets utställare visualiserat i form 

av olika diagram och tabeller. 

 Talare (Speakers.cshtml), visualisering av information angående eventets talare. 

 Deltagare (Participants.cshtml), information gällande eventets besökare visualiserad 

i form av olika diagram och tabeller. 

 Egen sida (SelfPage.cshtml), information gällande den specifika användare som 

loggat in i programprototypen och dennes eventbesök. Informationen varierar 

beroende på vilken aktörsroll användaren innehar. 

 

Samtliga vyer innehållande datavisualisering innehåller ytterligare en meny, bestående av 

select-element, där användaren kan sortera data efter hela eventtiden eller per specifik dag. Då 

denna meny är något som återkommer i ett flertal vyer är det möjligt att specificera html-

elementen för menyn i en separat fil kallad del-vy. Genom Razor-kommandot RenderPartial 

går det sedan att inkludera del-vyn i den stora vyn utan att behöva upprepa kodningen av 

menyn. 

 

I vyn för applikationsanalys lade jag till, utöver valet att filtrera data efter specifik dag, 

möjligheten att filtrera visualiseringen efter tre olika kategorier: nedladdningar, användning 

och innehåll. Då dessa tre kategoriers vy-struktur skulle differera men fortfarande hamna 

under kategorin applikationsanalys valde jag att skapa en del-vy för respektive kategori. Hur 

dessa del-vyer läses in i applikationsanalys-vyn kan läsas mer om i avsnitt 5.6. 

 

Vy-filernas struktur består främst av html5-kod och dess design är främst modifierad med 

CSS-klasser. Det html-element som används mest frekvent i vyerna är behållar-elementet div. 

Dessa element är de som sedan kommer att innehålla diagrammen och tabellerna. Varje 

enskilt div-element tilldelades ett unikt ID, vilket var behövligt för JavaScriptet ska kunna 

selektera specifika element för modifiering och placering av diagram och tabeller. För mer 

information angående hur denna process implementerats, se avsnitt 5.6. 

5.5 CSS 

Till programprototypen skapade jag en separat CSS-fil (styling.css) innehållande de  

CSS-klasser som skulle användas för att modifiera designen av de olika vyerna. Genom att 

läsa in den separata CSS-filen i den layout-fil som används i programprototypen kunde 

samtliga vyer få tillgång till dess innehåll.  
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Med hjälp av CSS modifierades designen av de div-element som skulle innehålla de olika 

diagrammen och tabellerna. I figur 5.5.1 kan ett exempel ses av hur de CSS-modifierade div-

elementen i programprototypen ser ut. Div-elementet innefattar ett huvud-område där 

passande rubrik för dess innehåll kunde placeras. Huvudområdet i div-elementet har tilldelats 

en mörkblå bakgrund och dess innefattande rubrik element har erhållit CSS-regler för vit och 

större text. Sektionsområdet fyller resterande yta av div-elementet och är det område där 

diagrammet sedan placerades med hjälp av JavaScript (avsnitt 5.6).   

 

  
Figur 5.5.1, Designat div-element. 

Bredden och höjden på hela div-elementet (innefattande huvud- och sektionsområde) samt 

avstånd till närliggande HTML-element specificerades också med CSS. Bredden och avstånd 

till närmaste element preciserades med procent av den totala webbsidans bredd, vilket kan ses 

i figur 5.5.2. Höjden på div-elementen specificerades i antalet pixlar då den totala sidans höjd 

differerar beroende på skroll-elementet implementerat i webbläsaren. 

 

Figur 5.5.2, Bredd och horisontella marginaler specificerat för Div-elementen. 

5.6 JavaScript, diagram och inläsning av data 

JavaScript-biblioteket Google Chart Tools kan inkluderas i webbsidor genom att läsa in det 

från Googles hemsida, vilket kan utföras med ett inkluderingskommando. Då det på de vyer 

där data skulle visualiseras skulle finnas ett flertal diagram valde jag att skapa separata 

JavaScript-filer, istället för att koda det direkt i vyn, för att skapa en tydligare separering 

mellan HTML-kod och script-kod. 
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I de separata JavaScript-filerna skapade jag de script-funktioner vars arbetsuppgift var att 

manipulera innehållet i vyn. Detta kan med Google Charts utföras genom att man via DOM-

gränssnittet väljer ut ett specifikt element i vyn där sedan diagrammet ritas ut. För att välja ut 

specifika element från vyn så använde jag mig utav det unika ID som jag tilldelat HTML-

elementen i vy-filen. Utöver ett behållarelement så krävs det att data tillhandahålls som grund 

för det diagram som ska ritas ut. Möjligheten finns att även inkludera en options-variabel till 

diagrammet för att manipulera dess utseende. 

 

En del problem uppstod vid inläsning av data då det inte existerade något konkret data från 

event att använda. I de flesta utav diagrammen skapade med Google Charts hårdkodade jag 

den bakomliggande datatabellen. Vyn tillhörande deltagare (Participants.cshtml) innehåller 

dock exempel på hur programmet skulle kunna extrahera information från databasen som 

bakomliggande data till diagrammen. 

 

 
Figur 5.6.1, Visualisering av processen för att hämta data till diagram och rita ut det med hjälp av 
Google Chart Tools. 

 

I Figur 5.6.1 visualiseras datahämtningsprocessen från databasen till diagrammen skapade 

med Google Chart Tools. Nedan följer en beskrivning av de olika stegen i processen. 

 

1. Vy-filen med information om deltagarna på eventet laddar in det script som skapats för 

vyn. 

2. I script-filen utförs en jQuery AJAX-förfrågan med datatypen Json. Förfrågan anropar 

en JsonResult-metod i Controllern för datahantering. 

3. JsonResult-metoden samlar in relevanta poster från testdatabasen med hjälp av 

ADO.NET Entity Data Model. Posterna omvandlas till en lista och returneras i 

datautväxlingsformatet Json. 

4. I script-filen extraheras nödvändig information från Json-listan till ett Google 

DataTable-objekt. Detta objekt står sedan som grund för det Google Chart-diagram 

som ska ritas ut i vyn. 

5. Ett div-element från vyn väljs ut genom dess unika ID och Google Chart Tools ritar ut 

diagrammet inuti elementet. 

 

I vy-filen som innehåller diagram gällande applikationsanalysen (AppAnalytics.cshtml) 

behövdes en del-vy skapas till respektive delkategori, innefattande nedladdningar, användning 

och innehåll. Hur och när de olika del-vyerna läses in i applikationsanalys-vyn kan ses i figur 

5.6.2. 
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Figur 5.6.2, Visualisering av inläsningsprocessen av specifik del-vy till applikationsanalys-vyn. 

  

I figur 5.6.2 visualiseras hur de tre del-vyerna läses in i applikationsanalys-vyn. Nedan följer 

en redogörelse av de faser processen innefattar. 

 

1. Processen startar då användaren utför en förändring av det val som är markerat i 

select-element. Elementet fungerar som en rullgardinsmeny och innehåller 

kategorierna nedladdningar, användning och innehåll. 

2. I vy-filen finns en jQuery-funktion definierad för händelsen att användaren skulle 

ändra det markerade valet i select-elementet. Funktionen anropar en aktionsmetod i 

AdminController med valt index från select-elementet som in-parameter. 

3. Aktionsmetoden i AdminController returnerar sedan, med hjälp av indexet, den 

specifika del-vyn tillbaks till jQuery-funktionen. 

4. jQuery-funktionen laddar in del-vyn i det specifika div-elementet som skapats för att 

innehålla vyns del-vyer. För att lokalisera vilket div-element som del-vyn ska laddas 

in i använder sig funktionen av elementets unika id. 
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6 Resultat 

6.1 Diagram och tabeller 

Till programprototyp skapades en mängd olika diagram i varierande former för att återspegla 

den data som skulle stödja diagrammet. Vid data som endast representerade en total mängd 

från olika kategorier, som exempelvis vilken talare som lockat flest besökare användes 

Google Chart Tools stapeldiagram. Fördelen med att använda stapeldiagram är att det ger en 

klar överblick av den mängd respektive stapel innefattar. Vid tillfällen då det även var 

intressant att visa det kvantitativa värdets del av totalen användes tårtdiagram. Exempel på 

stapeldiagram och pajdiagram återfinns i figur 6.1.1. 

 
Figur 6.1.1, Stapeldiagram och tårtdiagram, skapade med Google Chart Tools. 

 

Linjediagram och områdesdiagram användes då data från olika tidspunkter skulle visualiseras, 

som exempelvis datum eller tid. Ett exempel på ett utav dessa diagram från programprotypen 

återfinns i figur 6.1.2.  

 
 
Figur 6.1.2, Områdesdiagram skapat med Google Chart Tools. 

 

Vid data som representerade en specifik position i världen användes Google Chart Tools 

geografidiagram. Geografidiagrammet tillåter utvecklaren att visualisera data i form av en 

geografiskkarta, där färgen representerar den mängd poster landet/området innefattar. Ett 

exempel på geografidiagram från programprototypen kan ses i figur 6.1.3. 
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Figur 6.1.3, Geografidiagram skapat med Google Chart Tools. 

 

Bubbeldiagram används med fördel då information som ska visualiseras innefattar värdering 

enligt tre olika kvantitativa värden av data. Två utav dessa värden placerar bubblan på x och 

y-axeln och den tredje och sista bestämmer storleken på bubblan. Exempel på bubbeldiagram 

återfinns i figur 6.1.4, där olika talare värderas efter deras betyg (placering på y-axel), högst 

antal besökare (placering på x-axeln) och kalenderbokningar (storlek på bubblan). 

 
Figur 6.1.4, Bubbeldiagram skapat med Google Chart Tools. 

 

Tabeller användes i programprototypen då data som skulle visualiseras innehöll för mycket 

information vilket skulle medföra att diagrammet skulle bli för rörigt och dess innefattande 

budskap skulle bli för komplicerat för åskådaren. Tabeller skapade med Google Chart Tools 

tillåter användaren att få en god överblick över informationen samt möjligheten att sortera 

data efter respektive kolumn. I figur 6.1.5 kan ett exempel av en tabell från 

programprototypen ses. 
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Figur 6.1.5, Tabell skapad med Google Chart Tools. 

6.2 Data för visualisering 

Nedan följer en sammanställning av vilken typ av data från event som skulle kunna ses som 

relevant för visualisering till de olika aktörsrollerna. Resultat till respektive aktörsroll är en 

sammanfattning av diskussioner med handledaren på IT-Maskinen, marknadsanalysen (avsnitt 

2.1) samt vilken information som är möjlig att ta fram (avsnitt 3.1 – 3.3). 

6.2.1 Arrangör 

Arrangören av eventet skulle främst vara intresserad av eventet som helhet. Med information 

som exempelvis hur många besökare som befunnit sig på eventet och deras positioneringar i 

eventlokalen skulle arrangören kunna få insikter om vilka utställare/talare som lockat flest 

besökare samt vilka som lockat färst. 

 

Informationen riktad mot arrangören skulle kunna ge denne värdefulla insikter om vilka 

förändringar som bör utföras för att framtida event som arrangeras av arrangören skulle bli 

mer lyckat än det nyss utförda. 

 

En annan viktig del att visualisera för arrangören skulle vara hur användarna brukat 

eventapplikationen. Om merparten av eventets besökare inte brukat applikationen kan det 

tyda på bristfällig marknadsföring om dess funktion vilket indikerar att arrangören behöver 

lägga mer vikt på att informera besökarna om hur applikationen kan användas. Denna typ av 

information skulle också ge arrangören indikationer på vilka områden i applikationen som 

behöver mer publicitet för att få användarna av eventapplikationen att bruka dessa områden. 

 

Ytterligare information som för arrangören skulle kunna ses som väsentlig skulle vara 

möjligheten att jämföra dennes anordnade event med varandra för att få insikter i vad som 

gjort specifika event bättre än andra. 
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6.2.2 Sponsor 

Den information som skulle kunna ses som relevant för sponsorer är likt arrangören inriktat 

på eventet som helhet. Då sponsoren marknadsför sig som bakomliggande kraft till event med 

hjälp av diverse information om dennes tillhörande företag kan det vara intressant att se hur 

många personer som information nått. 

 

Med inomhuspositioneringen skulle sponsoren kunna få reda på exakt hur många människor 

som befunnit sig på eventet vilket indikerar för sponsoren hur stor spridning deras 

marknadsföring fått. Det skulle även vara av intresse för sponsoren att ta del av hur besökare 

har betygsatt eventet för att svart på vitt bevisa om eventet de sponsrat varit väl utfört. 

 

Från applikationsanalysen skulle det vara av intresse för sponsoren att få reda på hur många 

utav besökarna som brukat eventapplikationen, i och med att deras logotyp är placerad på 

startsidan. Även antalet användare som besökt sponsorens profilsida samt hur många som 

klickat på länken till deras hemsida skulle vara av intresse. 

6.2.3 Utställare/Talare 

Information preciserad för utställare och talare skulle mer vara fokuserad på deras 

individuella eventbesök jämfört med andra människor tillhörande samma aktörsrolls besök på 

eventet. Hög fokus skulle ligga på hur många besökare de haft vid sin specifika del av 

eventlokalen samt mer grundläggande information om vilka besökare de haft. Genom denna 

information skulle utställarna och talarna kunna komma till insikter om vilka målgrupper 

deras delmoment lockar. 

 

Liksom sponsorer skulle de även kunna vara intresserade utav information från 

applikationsanalysen gällande användare av eventapplikationens interagerande med deras 

profilsida. Från applikationsanalysen skulle även information gällande kalenderbokningar av 

deras delmoment kunna visualiseras samt de betygsättningar som användare satt på deras 

delmoment. 

6.2.4 Deltagare 

För deltagare skulle informationen vara riktad mot deras besök på eventet jämfört med andra 

deltagare. Från inomhuspositioneringen skulle det kunna visualiseras hur deltagaren har rört 

sig inne i eventlokalen samt hur lång tid denne har spenderat vid olika delmoment. 

Information gällande uppkommande event där utställare och talare som deltagaren besökt 

kommer närvara skulle även kunna ses som relevant. 

 

Eventuellt skulle eventet som helhet kunna vara av intresse för deltagaren då detta skulle 

innefatta mer grundläggande information om besökarnivåer samt populära talare och 

utställare, för att ge deltagaren en möjlighet att ta del av intressant fakta som denne missat 

under sitt besök. 

 

Genom att jämföra olika deltagares eventbesök med varandra skulle det för deltagaren kunna 

visas information gällande människor som haft liknande eventbesök som deras eget. Detta 

skulle medföra att deltageren skulle kunna finna liksinnade människor som de sedan kan finna 

för mötesbokning och kontaktknytning.  
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6.3 Programprototyp 

6.3.1 Användarscenario 

 
Figur 6.3.1.1, Exempel av ett typiskt användarscenario utav analyseringsverktyget till 
Mint-applikationen. 

 

I figur 6.3.1.1 kan en bild utav hur ett exempelscenario ses av hur programprototypen av 

analyseringsverktyget skulle kunna användas. Nedan följer en beskrivning av de innefattande 

stegen i användningsprocessen. 

 

1. Besökaren laddar ner eventapplikationen på eventarrangörens hemsida. 

2. Besökaren skapar en unik inloggning i eventapplikationen där denne specificerar sin 

aktörsroll: utställare, talare, deltagare eller sponsor. 

3. Personen besöker eventet, interagerar med andra människor och med applikationen. 

Besökaren använder applikationen frekvent och ser dessutom till att hålla sig inloggad 

i eventapplikationen för individuell data ska kunna lagras. Under eventets gång lagras 

data från inomhuspositioneringssystemet och applikationsanalysen gällande besöket i 

en databas. 

4. Besökaren lämnar eventet och eventet avslutas. 

5. Personen loggar in i analyseringsverktyget med samma inloggning som denne haft i 

eventapplikationen och får ta del av intressant information angående besökt event i 

form av diagram och tabeller. 

6.3.2 Systemstruktur 

I figur 6.3.2.1 kan en övergripande bild av vy-filerna och dess lagringsplats inuti 

programprototypen ses. Katalogen ”View” innehåller samtliga vy-filer som 

programprototypen innehåller. Underkatalogerna med namnen Admin, Actor och Login 

innehåller de vyer som respektive Controller med samma namn använder. Katalogerna Shared 

och Partials innefattar vy-filer som används gemensamt av samtliga Controllers. 
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Figur 6.3.2.1, Foldern View innehållande underkataloger och vy-filer. 

 

Figur 6.3.2.2 innehåller en visualisering av andra, för programprototypen, relevanta filer. 

Mapparna Controller och Scripts innehåller filer av typen som namnet indikerar. Katalogerna 

Icons och Images innefattar egenritade bilder och ikoner som skapats för de olika vyerna. 

Mappen Model innehåller filen SessionUser.cs, som fungerar som en behållarklass 

innehållande användarens uppgifter som sparats vid inloggning. SessionUser-objektet som 

skapats vid inloggning lagras sedan i programkörningens sessionsdata vilket hjälper att 

definiera tillgängligt innehåll (menyval) för användaren. 

 

Objekten User.edmx och UserOrigin.edmx är de ADO.NET Entity Data Model-objekt som 

skapats för att kommunicera med databasen. Den förstnämnda används vid inloggning och 

den andra som bakomliggande data till ett av diagrammen i vyn för information om deltagare 

(Participants.cshtml). 

 

Katalogen Content innehåller de CSS-filer som används för att modifiera designen och 

layouten på html-element i vy-filerna. Filen styling.css innefattar de egenskapade CSS-

klasserna som jag använt vid modifiering av de olika html-elementen innehållande diagram 

och tabeller. Site.css är den fil som modifierar den totala utformningen av applikationen. Filen 

bootstrap.css innehåller CSS-regler som skulle kunna användas för att göra applikationen 

kompatibel till olika typer av plattformar. Site.css och bootstrap.css inkluderas automatiskt i 

ASP.NET MVC5-projekt och inga förändringar utfördes i dessa filer. 
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Figur 6.3.2.2, Lagring av filer i programmet 
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Figur 6.3.2.3 innehåller ett diagram över vilka programdelar som används då användaren är 

inloggad som arrangör (admin). Samtliga vy-filer använder sig utav JavaScript-filer, 

styling.css (CSS) och en toppmeny i form av en del-vy. Vyn för applikationsanalys 

(AppAnalytics.cshtml) innefattar dessutom tre olika del-vyer, tillhörande kategorierna 

nedladdningar, användning och innehåll. Vyn för information om deltagare 

(Participants.cshtml) innehåller den JavaScript-fil som använder sig utav DataController för 

att fylla ett utav dess diagrams data. 

 

 
Figur 6.3.2.3, Diagram över programmets delar tillgängliga vid inloggning som arrangör (Admin). 
 

Diagrammet visualiserat i figur 6.3.2.4 beskriver de programdelar som används då 

användaren är inloggad som någon utav de övriga aktörsrollerna. Skillnaden vid denna 

inloggning är att användaren inte har tillgång till kategorierna innefattande information om 

applikationsanalys och inomhuspositionering. Den aktörsroll som användaren tillhör 

bestämmer vilken utav de olika SelfPage-vyerna som ska användas då detta menyval väljs. 

För mer grundläggande information om hur inloggningsprocessen samt aktörsidentifiering 

fungerar, se avsnitt 5.3. 
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Figur 6.3.2.4, Diagram över programmets delar tillgängliga vid inloggning som deltagare, talare, 
utställare eller sponsor. 
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6.3.3 Visuellt resultat 

 

 
Figur 5.4.2.1, Screenshot av vyn för inloggning (Login.cshtml). 

 

 
 
Figur 5.4.2.2, Screenshot av vyn för applikationsanalys (AppAnalytics.cshtml). 
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Figur 5.4.2.3, Screenshot av vyn för inomhuspositionering (IPS.cshtml). 

 

 
 
Figur 5.4.2.4, Screenshot av vyn för eventinformation (Event.cshtml). 
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Figur 5.4.2.5, Screenshot av vyn för information om utställare (Exhibitors.cshtml) 

 

 
Figur 5.4.2.6, Screenshot av vyn för information om talare (Speakers.cshtml). 
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Figur 5.4.2.7, Screenshot av vyn för information om deltagare (Participants.cshtml). 

 

 
 
Figur 5.4.8, Screenshot av vyn för information om enskild deltagares eventbesök 
(ParticipantSelfPage.cshtml). 
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7 Diskussion 

7.1 Uppfyllande av projektets krav 

Ett utav kraven på projektet var att skapa en programprototyp som klarade av att verifiera 

användarens aktörsroll via en inloggning, hämta data från eventuell lagringsplats samt 

visualisera den. Jag har under projektets gång lyckats skapa en programprototyp som klarar av 

att verifiera inloggningsuppgifter för att sedan tilldela användaren den aktörsroll som denne 

tillhör. Programprototypen kan sedan efter aktörsverifiering tillhandahålla de kategorier av 

data som sågs som relevanta för den aktörsroll som användaren tillhör.  

 

Problem uppstod vid insamling av data och mestadels består den bakomliggande 

informationen till diagrammen utav hårdkodad data utan insamling från databas. Jag har dock 

påvisat hur denna insamling eventuellt skulle kunna gå tillväga i ett utav diagrammen så 

kravet att programprototypen skulle kunna samla in data från lagringsplats känns delvis 

uppnått. 

 

Hade den data som skulle visualiseras redan existerat i en befintlig databas hade målet om 

datainsamling kunnat uppnås fullkomligt men så var inte fallet. Då målet endast var att skapa 

en prototyp utav det analyseringsverktyg som IT-Maskinen eventuellt skulle kunna använda 

till deras Mint-applikation tycker jag att detta krav ändå är uppfyllt. 

 

Vad gäller uppfyllandet av kravet att specificera vilken data som skulle vara relevant för de 

olika aktörsrollerna så känns det delvis uppfyllt. Relevant data för sponsorer och arrangörer 

känns uppfyllt då denna specificerats genom en marknadsanalys samt diskussion med 

handledaren på IT-Maskinen.  

 

Data specificerat för resterande aktörsroller (utställare, talare och deltagare) tycker jag delvis 

uppfyllts då detta framkommit genom diskussion med handledaren och egna tankar. För att 

målet skulle vara helt uppfyllt skulle jag ha velat utföra en användarundersökning i form av 

en enkät som skulle skickats ut till specifik målgrupp för att ta del av deras intressen och krav. 

Dock hann inte detta utföras på grund av tidsbrist. 

 

Kravet att finna ett visualiseringsverktyg som kan visualisera eventdata uppfylldes. Detta 

bevisligen eftersom Google Chart Tools erhåller diagramtyper som klarar av att visualisera 

olika typer utav datarepresentationer i programprototypen. 

7.2 Speciella resultat och slutsatser 

Under projektets gång uppenbarade det sig hur mycket tid som krävs för en enskild individ att 

skapa ett fullständigt program. Något som i teorin känns som en enkel detalj att skapa kan i 

praktiken ta flera dygn att få ihop. Flera utav smådetaljerna i html-programmeringen av 

vyerna tog väsentligt mer tid än beräknad. 

 

I skapandet av diagram med Google Chart Tools upptäckte jag att små fel kan leda till stora 

bekymmer. JavaScript-filer i Visual Studio 2013 innefattar inte en komplett automatiskt 

felhantering då utvecklaren har syntaxfel i koden och med detta medför att utvecklaren 

behöver vara extra noggrann vid kodning i JavaScript. Dessutom vid testkörning av 

programmen i ASP.NET MVC så kan eventuellt äldre JavaSript-filer och CSS-filer finnas 

sparade i webbläsarens cache-minne och förändringar som utvecklaren utfört kommer inte 

synas om inte vyn läses in på nytt. 
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7.3 Projektets utvecklingspotential 

 Till de diagram som skapats med Google Chart Tools för visualisering av data skulle 

även en instrumentbräda med tillhörande kontrollelement kunna implementeras. Med 

detta skulle flera möjligheter till filtrering av data till specifika diagram tillkomma, 

vilket i sin tur skulle leda till att användaren kan specificera den information som 

denne är intresserad av. 

 Konfigureringsmöjligheterna i Google Chart Tools är många och det skulle vara fullt 

möjligt att låta användaren välja färgtema på de diagram som visualiseras i 

programprototypen. 

 Vy-filerna och dess html-element i programprototypen skulle kunna implementeras 

med hjälp av ramverket Bootstrap. Med detta ramverk kan utvecklaren skapa 

webbsidor/webbapplikationer som automatiskt anpassar dess utformning efter 

plattformen som det körs på. Programprototypen som jag skapat är anpassat för att 

köras på en Laptop/PC, men med Bootstrap skulle det även kunna köras i 

mobiltelefoner, surfplattor och eventuellt andra plattformar. 

 Samtliga diagram i programprototypen skulle i framtiden kunna kopplas till en databas 

innehållande den faktiskta data som samlats in från event. För att uppnå detta krävs 

dock att denna information existerar och att den är lagrad på ett kompatibelt sätt. 

 Diagrammen som skulle visualisera data från event skulle kunna visualiseras med 

hjälp av verktyget Nevron Chart. Fördelen med detta skulle vara att ett flertal olika 

diagramtyper skulle kunna användas, vilket skulle leda till mer intressant och estetisk 

representation av informationen. 

7.4 Reflektion kring eget lärande 

7.4.1 Kunskap och förståelse 

Innan projektets start hade jag aldrig programmerat med ASP.NET. Min erfarenhet av 

webbapplikationer samt utveckling utav dessa var i stort sett obefintlig. Mina kunskaper inom 

de delområden som ASP.NET-utveckling innefattar var på det stora hela obefintliga. Genom 

informationssökning och handledningar lyckades jag skapa en uppfattning om hur de olika 

delarna i ASP.NET samverkar. De olika delarna i ASP.NET, innefattande jQuery, JavaScript, 

html, Razor, CSS, AJAX och Json, var tidigare endast namn på olika programmeringsspråk 

för mig, men efter projektets gång har jag fått kunskap om deras användning samt utformning. 

 

Utveckling enligt designmönstret Model-View-Controller (MVC) är något som vi snuddat vid 

under utbildningen på Örebros Universitet. Efter projektets gång har jag fått en mer djup 

kunskap om hur program utvecklas i Model-View-Controller samt varför utvecklare väljer att 

använda sig utav MVC.  

 

Utredning angående olika visualiseringsverktyg har gett mig kunskap om olika 

tillvägagångssätt att visualisera data. Framförallt har jag fått en djupare kunskap om 

utveckling med Google Chart Tools. Under projektets gång har jag använt mig utav nästintill 

samtliga diagramtyper som Google Charts tillhandahåller. 

 

Kunskap om vilket medium (diagramtyp) som skulle användas för att visualisera olika typer 

utav representationer av data var något som innan projektets start var obefintlig för mig. Efter 

examensarbetet har jag fått kunskap inom området informationsgrafik vilket belyses i avsnitt 

6.1. 
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7.4.2 Färdighet och förmåga 

Uppgiften som specificerades av handledaren på IT-Maskinen innefattade att jag, med stor 

frihet, skulle skapa en programprototyp på ett analyseringsverktygstillägg till IT-Maskinens 

Mint-applikation. Då det av handledaren på IT-Maskinen inte krävde att prototypen skulle 

skapas i någon speciell programmeringsmiljö, programmeringsbibliotek eller 

programmeringsspråk så har jag själv fått undersöka möjliga alternativ. 

 

Dessutom har jag kritiskt sökt efter ett visualiseringsverktyg, som på ett effektivt sätt skulle 

kunna visualisera data samt samla in data från en eventuell lagringsplats. Marknadsanalysen 

(avsnitt 2.1) innefattade att undersöka vad som existerade på marknaden i skrivandets stund 

och jag har sedan anammat den kunskap jag kunde finna i programprototypen. 

Implementationen (avsnitt 5) av programprototypen indikerar att jag fått färdigheter inom 

utveckling i ASP.NET MVC och bibliotekets innefattande delar, som exempelvis html, 

JavaScript och CSS.  

 

Tidsplanen för projektet skapades innan dess start och under projektets gång satte jag upp 

delmål som skulle ha uppnåtts i slutet av varje vecka för att kunna komma fram till en färdig 

slutprodukt. Tidsplanen har följts nästintill perfekt och kraven för projektet uppfylldes, vilket 

belyses i avsnitt 7.1.  

7.4.3 Värderingsförmåga och förhållningssätt 

Examensarbetet krävde kunskap inom programmeringsspråk och programmeringsbibliotek 

som jag tidigare inte hade någon erfarenhet inom. Dessutom hade jag innan projektet ingen 

kunskap om vad en eventapplikation var eller hur event utformar sig. Kunskapen som jag nu 

innehar inom dessa områden kan inom en snar framtid ses som utdaterad. Exempelvis 

uppdateras Google Chart Tools och ASP.NET MVC löpande med nya publiceringar ideligen. 

 

Under projektets gång har jag fått navigera runt för att ta del av den senaste tekniken och 

trotts detta känner jag mig långt ifrån fullärd. Inom programvaruutveckling är den tid som 

projektet innefattade (10 veckor) för kort för att lära sig allt om de breda områden det 

innefattade. 

 

Området informationsgrafik är ständigt under utveckling och nya trender inom detta område 

uppkommer ideligen. Utvecklingen av hårdvarutekniken har gjort det möjligt för människor 

att lagra ofantliga mängder data och mängden ökar för var år som går. Informationsgrafik 

möjliggör för människor att kunna ta del av denna information och med den ökande mängden 

data som lagras framkommer nya metoder för att visualisera informationen. 

Visualiseringsformer som de diagram som jag använt mig utav under detta examensarbete må 

möjligtvis vara tidlösa men det är inte omöjligt att dessa kommer att behöva förbättras och 

utvecklas i och med ökningen av mängden data som lagras. 

 

Projektet utfördes delvis på IT-Maskinens kontor där jag hade löpande kontakt med 

handledaren och företagets personal. Ett flertal möten hölls på kontoret där jag tillsammans 

med handledaren diskuterade projektets framfart och eventuella förbättringar. Löpande under 

projektets gång har jag dessutom haft mejlkontakt med handledaren där jag kunnat ställa 

eventuella frågor som uppkommit samt att uppdatera handledaren med delresultat från 

programprototypen. 

 

Den resulterande programprototyp som skapats under utförandet utav detta projekt kan ses 

som tillförlitlig då den via ett avslutande möte godkänts av handledaren på IT-Maskinen. Den 
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färdiga produkten ansågs intressant och skulle fungera som inspiration för det 

analyseringsverktyg som IT-Maskinen inom en snar, sett från skrivandets stund, framtid tänkt 

skapa till deras Mint-applikation.  
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Databas 
 

 
Figur 4.3.1, Tabelldiagram innehållande fyra väsentliga tabeller från databasen innehållande 
inomhuspositioneringar, skapad i Microsoft SQL Server 2014. 
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Inomhuspositioneringssystem 

 
Figur 3.3.2, Händelseschema över SenionLab ABs inomhuspositioneringssystem, taget från [9]. 
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Mint-applikationen, uppbyggnad 
 

 
Figur 3.2.1.1, Diagram innehållande startsidans navigeringsmöjligheter. 
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Figur 3.2.2.1, Navigeringsmöjligheter från menyn visualiserad i form av diagram. 

 

 
Figur 3.2.3.1, Förenklad vy av profilsidan i Mint-applikationen. 



  Bilaga D 

  

  

   

Google Analytics 

 
Figur 3.1.1 Relationsdiagram över Google Analytics Platform, taget från [7] 


