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SAMMANFATTNING
Det här arbetet utförs på uppdrag av CGI Östergötland. De
har  i  dagsläget  inget  effektivt  eller  smidigt  sätt  att
presentera mål och resultat från sina kundundersökningar.
CGI önskar kunna filtrera data från undersökningarna och
sedan  visualisera  dem  på  olika  sätt.  De  önskar  även
reducera  mängden manuellt  arbete  kring framställning av
statistik.  Man  vill  ha  ett  användarvänligt  system  för
ändamålet.  Syftet  med  arbetet  är  att  implementera  en
fungerande  prototyp  av  en  dashboard  enligt  ovanstående
önskemål. Arbetet utgick från ett Excel-ark med data som
CGI tillhandahöll.  NodeJs användes som backend, medans
JavaScript, Ajax, HTML och Css användes som frontend,
med  Google  Charts  som  visualiseringsverktyg.  Dagbok
fördes  för  att  underlätta  arbetsprocessen.  En  enklare
hemsida  med  stapeldiagram  implementerades,  baserat  på
data  från  Excel-arket.  Successiv  utveckling  av
sökfunktionalitet,  dynamisk  färgsättning  av  diagram
beroende på resultat i f.h. till mål och trenddiagram för att
visualisera  utveckling  över  tid.  Diagram  och  mätare
implementerades  för  att  visualisera  hur  viktiga  frågor
besvarats  av  kunden.  Vid  eventuell  vidareutveckling  av
produkten  rekommenderas  att  reducera  mängden  av  data
som skickas mellan backend och frontend. Om man önskar
lägga till ytterligare funktionalitet på dashboarden bör man
även se över uppbyggnaden av HTML-sidan.  Vidare borde
man undersöka  kompatibiliteten  mellan  Internet  Explorer
och Google Charts.

INLEDNING

Motivering
Många  IT-konsultföretag  använder  sig  av  business
intelligence1-lösningar,  så  som  dashboards,  för  att
presentera  och  följa  företagets  aktuella  status.  Sådana
lösningar har visat sig öka motivationen och effektiviteten
på arbetsplatsen,  vilket  gynnar  konsulterna,  företaget  och
branschen i stort(Ciolkowski et. al. 2008).

CGI  Östergötland  har  i  dagsläget  inget  effektivt  eller
smidigt sätt att presentera för sina medarbetare vilken grad
av  nöjdhet  deras  kunder  uppvisar  med  avseende  på  de
tjänster CGI tillhandahållit. 
1 Business  intelligence är ett  samlingsbegrepp,  där ingår  bla analytiska  applikationer så som ett
dashboard.

CGI  gör  alltid  en  kundundersökning  när  de  avslutat  ett
uppdrag åt en kund för att få reda på hur nöjda de är, men i
dagsläget ligger all denna information i ett stort Excel-ark.
Informationen är därmed svåröverskådlig och inte särskilt
tillgänglig för medarbetarna.

CGI:s kundundersökningar kallas för CSAP, vilket står för
Client Satisfaction Assessment Program. Konceptet CSAP
är  av  stor  vikt  för  den  administrativa  personalen  på
företaget,  för  att  se  huruvida  kunderna  är  nöjda  i
förhållande till de mål som är uppsatta. Ambitionen är att
de anställda på CGI enkelt ska kunna se denna information,
och därmed kunna öka förståelsen för att deras arbete gör
skillnad.

Syfte
Syftet med arbetet är att kravställa och utveckla en prototyp
för  ett  ekonomiskt  dashboard  för  enheten  Östergötland  i
form av en hemsida. Inom företaget finns ett antal KPI:er
och mål för CSAP. KPI står för Key Performance Indicator
och  är  i  det  här  fallet  antingen  en  viktig  fråga  eller  en
summering av frågor i undersökningen som är extra viktiga
för CGI. Det är dessa mål och den nuvarande statusen som
skall presenteras. Det är viktigt att kunna visualisera målen
för  dessa  index  och  den  aktuella  statusen.  Medarbetarna
kommer att kunna se hur nöjda kunderna är med resultatet
av  deras  arbete.  Tydligt  synliggjorda  och  kontinuerligt
uppdaterade värden på dashboarden kan öka engagemanget
hos  konsulterna  på  företaget  och  bidra  till  en  ökad
produktivitet(Ciolkowski et. al. 2008).

Ett av det viktigaste syftena med arbetet är att underlätta för
de personer som sammanställer data från undersökningarna.
Vi vill  att de ska slippa onödigt  arbete.  Med hjälp av en
dashboard slipper de hämta data manuellt, dashboarden gör
allting åt dem. Det enda de behöver göra är att till exempel
söka på ett företag och då få upp färdiga diagram.

Mål
Målet  med  arbetet  är  att  identifiera  målgrupper  och
relevanta KPI:er att visualisera på lämpligt sätt. I uppgiften
ingår  dessutom  att  identifiera  vilken  grunddata  som  bör
användas och var den finns tillgänglig.

Därefter  ska en  webbaserad BI-lösning  i  form  av  en
dashboard  implementeras  som  kan  presentera  och
visualisera  mål  och  resultat.  I  detta  ingår  att  välja  de

1



tekniker som skall användas. Den data som skall användas
kommer  att  extraheras  från  Excel.  Ett  av  de  viktigaste
målen är att dashboarden ska vara användarvänlig.

Frågeställning
Arbetet syftar främst till att besvara de tekniska aspekterna i
arbetet. 

 Vilka problem kan uppstå när man implementerar
en dashboard  med de tekniker  och ramverk  som
valts?

 Hur kan man lösa dessa problem?

Sekundärt  kommer  även  BI-lösningar  och
användarvänlighet  att  undersökas  i  ett  mer  övergripande
perspektiv, vilket kommer att presenteras i teoridelen. Detta
för att få en ökad förståelse för hur andra har implementerat
sina dashboards, vilket kommer vara till hjälp för mig i mitt
arbete.

Avgränsningar
Med anledning  av  att  tiden  för  arbetet  är  begränsad  har
målet  för  arbetet  realistiskt  fått  bli  en  simplare,  men
fungerande, prototyp.

Arbetet är begränsat till CGI Östergötland.

Målgrupp
Arbetet är riktat till studenter som läser på datautbildningar
på kandidatnivå och anställda vid CGI Östergötland.

Bakgrund

Om CGI
CGI har över 35 års erfarenhet inom IT och över 68 000
medarbetare  i  40  länder  i  Asien,  Europa  och  Nord-,
Sydamerika.

CGI Östergötland  erbjuder alla typer  av IT-lösningar och
IT-tjänster som möjliggör för dess kunder att framgångsrikt
utveckla  sin  verksamhet.  De  anställda  på  CGI  agerar
konsulter  från  huvudkontoret,  men även  ute på  plats  hos
kunden. CGI:s främsta mål är att deras kunder ska nå sina
affärsmål. 

Behov
De anställda som utvärderar CSAP i dagsläget är tvungna
att utföra en mängd manuellt arbete. Att skapa tabeller och
grafer med data extraherat ur Excel är tidskrävande. Därtill
finns  risk  för  manuella  fel.  Det  nuvarande
tillvägagångssättet är varken effektivt eller hållbart.

Utvecklandet  av  en  dashboard  som  gör  ovanstående
moment  automatiskt  skulle  underlätta  enormt  för  de
anställda som ansvarar för data kring kundnöjdhet. Istället
för att gå in i ett Excel-ark och hämta ut alla CSAP för ett
företag,   ska  man  kunna  skriva  in  företagets  namn  i  en
sökruta och då få upp färdiga diagram.

Nuvarande tillvägagångssätt
Varje  gång  CGI  har  avslutat  ett  uppdrag  hos  en  kund
genomförs en kundundersökning för att få reda på hur nöjd
kunden är med det utförda arbetet. Undersökningen består
av  tolv  frågor  inom  olika  kategorier.  Varje  fråga  måste
besvaras med ett poäng mellan 1-10, man kan även skriva
en kommentar för att motivera den poäng man satt. Dessa
undersökningar  sparas  sedan  i  ett  Excel-ark  tillsammans
med information om kunden, vem som har varit ansvarig på
CGI etc. I Excel-filen finns även information om hur många
undersökningar som man haft för avsikt att genomföra varje
månad, samt hur många som verkligen genomförts. Excel-
filen fungerar  som en databas där varje rad motsvarar  en
undersökning. 

I  nuläget  har  CGI  inget  effektivt  sätt  att  extrahera
information ur Excel-arket. Då man vill titta på statistik från
flera  undersökningar  för  ett  specifikt  företag  krävs
manuellt  arbete  (markera  önskade rader  och  göra  om till
användbart  format,  exempelvis  stapeldiagram  eller
linjediagram).

Uppdraget  som  rapporten  grundar  sig  på  består  av  att
implementera en dashboard som kan extrahera information
från  Excel-filen  och  visualisera  den  på  ett  snyggt  och
användarvänligt  sätt  med  flera  olika  sorters
sökfunktionalitet. 

TEORI 

Business intelligence (BI)
Termen business intelligence användes första gången 1989
av Howard  Dressner(Negash,  2008)  och användes  för  att
beskriva metoder och koncept som syftar till  att  förbättra
beslutsfattningar inom företag som baserade sina beslut på
fakta.

BI är ett begrepp som innefattar hantering och lagring av
data i syfte att analysera och presentera det som är relevant,
ofta  i  en  beslutsprocess.  Typiskt  rör  det  sig  om  stora
databaser  som  befinner  sig  i  så  kallade  datawarehouse,
datalager.  BI  brukar  också  kallas  för  beslutsstödssystem,
eftersom att det ofta används som grund för beslutsfattning
rörande  företag  eller  projekt.  Ett  system  som  innehåller
datalagring, datainsamling och kunskapshantering uppfyller
definitionen av ett BI system(Negash, 2008).

Dashboard
Termen  dashboard  sägs  vara  en  ny  version  av  EIS
(Executive  Information  Systems)  som  introducerades  på
1980-talet(Few, 2006). Syftet med EIS var att visa den data
som anses vara viktigast, på ett så enkelt sätt som möjligt,
via ett simpelt gränssnitt. Det sägs dock att EIS var före sin
tid, vilken kan förklara varför det inte blev någon succé.

Ett  dashboard  är  ett  sätt  att  presentera  data.  De flesta  är
överens om att ett dashboard måste innehålla någon form av
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grafisk design, exempelvis genom grafer, tabeller, trafikljus
och olika sorters mätare(Few, 2006). En dashboard brukar
vanligtvis  presentera  en  överblick  över  ett  företags
nuvarande status.

Relaterade arbeten
En viktig aspekt i arbetet är att användaren av dashboarden
ska  tycka  att  den  är  enkel  att  förstå.  Grafer  och  tabeller
kontra text, ska vara i balans, och det ska vara enkelt att få
en  snabb  överblick.  En av  slutsatserna  i  ”Annotating  BI
Visualization Dashboards: Needs & Challenges”(Elias et al,
2012)  var  att  huvudsidan  på  dashboarden  ska  vara  just
enkel. Om man har mycket data som hör till ett område är
det  bäst  att  abstrahera  den,  men  göra  det  möjligt  att
visualisera den via exempelvis ett knapptryck på en ikon.

I  ”A  comparative  Evaluation  Between  Two  Design
Solutions for an Information Dashboard”(Gannholm, 2013)
försöker  man  fastställa  vilken  typ  av  dashboard  som  är
enklast för användarna att förstå och använda. Man gjorde
en studie på två olika dashboards: en som var listbaserad
och  en  som  var  objektbaserad.  I  den  objektbaserade
abstraherades en stor del av datan på huvudsidan, och man
såg endast gruppernas namn. När man tryckte på en grupp
blev dess tillhörande data synlig. I den listbaserade syntes
all data i listform. Slutsatsen av arbetet blev att majoriteten
föredrog den listbaserade varianten, med anledning av att
de var vana vid liknande applikationer. Den objektbaserade
varianten  visade  inte  all  data,  vilket  majoriteten  av
användarna  inte  var  vana  vid.  Fördelen  med  den
objektbaserade  varianten  var  dock  att  layouten  var  mer
lättöverskådlig.

Slutsatserna från dessa artiklar kommer att underlätta detta
arbete,  bl.a.  gällande  att  anpassa  dashboarden  utefter
användarnas behov. Avsikten är att skapa en dashboard som
har det bästa ifrån de två olika varianterna. All data som ska
visas på dashboarden ska vara synlig, men på ett snyggt och
enkelt sätt.  Detta genom att välja ut den data som är av
störst  vikt  och  visualisera  endast  den.  För  att  underlätta
överskådligheten kommer grafer, mätare och stoppljus (som
visar rött, gult  eller grön beroende på status i arbetet) att
användas.

Visualiseringsverktyg
Det finns många olika typer av ramverk och bibliotek för att
visualisera  data.  Improvise1 och  Snap-Together2 är  två
kraftfulla  verktyg  som  kan  användas  för  att  skapa
skräddarskydda  visualiseringar(Elias  et  al,  2011).  De  är
dock avancerade och lämpar sig inte i detta fall, främst på
grund av komplexiteten.

För det aktuella ändamålet vore ett JavaScript-bibliotek att
föredra, eftersom att dashboarden ska skrivas i HTML och
JavaScript.  Utvecklarens  kompetens  och  erfarenhet  av
JavaScript  är  god,  vilket  bidrog till  valet  att  använda  ett
JavaScript-bibliotek för det här arbetet.

Man beslutade att även InfoVis3, Flare4 och Google Charts5

var av intresse i det här fallet.

InfoVis har bred funktionalitet för att visa grafer och olika
sorters animeringar.

Flare  kan  göra  snygga  animationer  och  är  ett  kraftfullt
verktyg,  dock  verkar  det  svårt  att  komma  igång  med.
Dokumentationen är därtill svårförstådd. Därför väljs detta
alternativ bort.

Google  Charts  är  ett  HTML-baserat  verktyg  för  att
visualisera grafer och tabeller. Fördelen med Google Charts
är att det finns bra dokumentation och det verkar enkelt att
komma igång med. 

En  studie  beskriver  hur  nybörjare  använde
InfoVis(Grammel, 2010). Ett av målen var att analysera hur
man  gick  tillväga  när  man  skapade  visualiseringar.  Det
upptäcktes  bland  annat  att  deltagarna  inte  specificerade
tillräckligt vad som skulle visualiseras i förväg, utan istället
gjorde detta löpande. Utöver detta sågs att man gjorde sina
visualiseringsval baserat på tidigare erfarenheter, istället för
att  basera  valen  på  fakta.  Efter  att  ha  sett  hur  nybörjare
hanterade  InfoVis  och  fått  ökad  inblick  i  hur  verktyget
fungerar, sågs det inte längre som ett alternativ till det här
arbetet.

Slutligen  beslutades  att  använda  Google  Charts.  Valet
baserades  på  användarvänlighet(Gesmann  och  Castillo,
2015), dokumentation5 och  hur  man  enklast  kan  skapa
kraftfulla  grafer.  Google  Charts  verkar  även  enkelt  att
integrera  med  andra  verktyg  och  lösningar  (Aanensen,
2009).

METOD

Förarbete
Det arrangerades ett flertal möten där man beslutade vilka
målgrupper,  KPI:er  samt  vilken  datakälla  som  skulle
användas. Dessa möten hölls löpande allteftersom problem
och frågor uppstod. CGI beslutade att en specifik Excel-fil
skulle användas, och läsas in från en specifik plats. Vidare
hade CGI redan vid start förslag på vilka KPI:er som var
viktigast.  Detta  i  kombination  med
visualiseringsalternativen  gjorde  det  enkelt  för  CGI  att
välja.

Implementation
Som metodik  valdes  en  variant  av  Scrum(Scrum,  2015).
Implementationen  gjordes  av  en  enskild  utvecklare  och
därför var det inte möjligt att tillämpa Scrum fullt ut,

1http://www.cs.ou.edu/~weaver/improvise/
2 http://www.cs.umd.edu/hcil/snap/

3 http://thejit.org/ 
4 http://flare.prefuse.org/ 
5https://developers.google.com/chart/
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morgonmöten och diskussioner fungerar bara i grupp. Det
som  användes  från  Scrum-metodiken  var  konceptet  med
tidsuppskattning  av  uppgifter,  och  så  kallade
sprintar(Scrum,  2015),  vilka  omfattade  en  arbetsvecka
vardera. 

Enligt  metoden prioriteras  de  tidsuppskattade  uppgifterna
och genomförs i turordning. I början av varje sprint, med
hjälp av tidsuppskattningen och prioriteringen, planeras vad
som ska hinnas med. Det är  smidigt  och enkelt att jobba
med  varianter  av  Scrum  eftersom  att  man  får  bättre
uppfattning  om  hur  man  ligger  till,  och  hur  lång  tid
delmoment tar. Det är enkelt att göra omprioriteringar om
man upptäcker efterhand att något delmoment tar för lång
tid.

CGI tillhandahöll en Excel-fil som användes som databas.
Där hämtades de blad(sheets) som behövdes, för att sedan
konverteras  om till  Csv-filer.  Csv-filerna  kunde slutligen
göras  om till  arrayer,  vilket  är  en smidig datastruktur  att
arbeta med.

NodeJs  valdes  som  backend,  mycket  på  grund  av  att
utvecklaren  i  fråga  har  erfarenhet  av  det,  från  tidigare
utbildning.

För frontend användes JavaScript,  Ajax, HTML och Css.
För  Css  användes  en enklare  Bootstrap(Bootstrap,  2015).
Valen  baserades  främst  på  utvecklarens  personliga
erfarenhet.

JavaScript-biblioteket  Google  Charts  valdes  för  att
visualisera  data.  Google  Charts  är  användarvänligt  och
därav enkelt att komma igång med. Man behöver bara välja
vilken typ av diagram eller  tabell man vill  använda samt
aktuell  data.  Den  informationen  räcker  för  att  skapa  en
simpel standardgraf. Givetvis finns det stöd för massor av
specialfunktioner, som utnyttjats i den mån som behövts.  
De paket som användes var Guage1 och Corechart2. Guage
för  att  skapa  mätare,  och  Corechart  för  alla  diagram.
Corechart  är  dynamiskt.  Man  kan  få  mängder  av  olika
utseenden  beroende  på  vilken  datakälla  och  inställningar
som används. Både trenddiagrammet och stapeldiagrammen
använder Corechart-paketet.

Aspekterna  underhållsbarhet  och  kodkvalitet  har  tagits  i
beaktande.  SIG-modellens(Heitlager,  2007)  fyra
systemegenskaper  (analyserbarhet,  förändringsbarhet,
stabilitet och testbarhet) har ständigt eftersträvats genom att
utvärdera koden löpande. Det resulterade i att  koden ofta
har  fått  skrivas  om,  för  att  uppfylla  kraven.  Ingen
upprepning av kod eller onödigt långa kodstycken har fått
förekomma. På så vis har underhållsbarhet och kodkvalitet
säkerställts.

1
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/gauge

2
https://developers.google.com/chart/interactive/docs/basic_load_libs

Dagbok
Under hela projektets gång har dagbok förts för att få en så
gedigen informationskälla som möjligt. Dagböcker fyller en
viktig  funktion  både  för  kvantitativ  och  kvalitativ
bearbetning  (Patel och Davidson,  2011). I slutet av varje
dag antecknades hur processen fortskridit,  såsom bra och
dåliga  erfarenheter  kring  tillvägagångssätt,  och  vad  som
borde prioriteras nästa dag. Dagboken var ibland användbar
när  problem uppstod,  om man stött  på liknande problem
tidigare  kunde  man lösa  problemet  i  fråga  snabbare  och
enklare än vanligt.

Dagbok ger även en tydlig och bra struktur i arbetet. Ett av
dagbokens  främsta  syften  är  givetvis  även  att  underlätta
skrivandet av denna efterföljande rapport.

RESULTAT 

Utförande
Man började med ett flertal möten där  CGI lade fram vad
de önskade visualisera,  samt den tänkta målgruppen. Man
beslutade att använda en specifik fil som databas, men med
möjlighet  till  manuell  uppladdning  av  andra  filer  från
dashboarden.  Man höll  även  möten  löpande,  där  man
stegvis  kom fram till  hur  man skulle  visualisera  de  krav
som satts upp. 

Krav
De krav som sattes upp var följande:

1. Det ska vara enkelt att få en övergripande vy över
alla CSAP.

2. Söka på ett företag.

3. Söka på månad.

4. Söka på ett specifikt CSAP-id.

5. Söka på enhet*.

6. Kunna visualisera ovanstående som stapeldiagram
och trenddiagram.

7. Visa övergripande vy med viktiga KPI:er.

8. Visa  antal  genomförda  CSAP  i  förhållande  till
antal planerade CSAP, månadsvis. 

9. Konfigurationsfil,  för  att  enkelt  kunna  ändra
målen. 

*Det finns många olika enheter inom CGI

Implementation
Inledningsvis  skapades  en  simplare  HTML-sida  med  en
JavaScript-fil  för  att  hämta  ut  data  från  Excel-filen.
Ursprungligen  kunde  Script-filen  endast  hantera  xsl  och
csv-filer, vilket ställde till problem eftersom CGI:s filer var
av xslb-format. Detta innebar att man var tvungen att spara
om filerna som xsl-filer eller spara varje blad(sheet) som en
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egen csv-fil, och därefter ladda in flera xls-filer istället för
hela  xls-filen.  Egentligen  var  inget  av  dessa  alternativ
acceptabela, men det fick fungera som en tillfällig lösning.
Därnäst  påbörjades  implementationen  av  visualiseringen
mha Google  Charts.  Inledningsvis  skapades  ett  stoppljus,
vilket  kunde  lysa  rött,  gul  eller  grönt.  I  nästa  fas
implementerades  funktionalitet  så  att  stoppljuset
automatiskt  bytte  färg  beroende  på  medelvärdet  av  alla
CSAP i förhållande till ett par fasta uppsatta mål.

Sökning
Därefter  implementerades  sökfunktionalitet.  Till  att  börja
med endast  för  företag  och  sedan  även  för  månad.  Efter
detta  implementerades  funktionalitet  så  att  ”stoppljuset”,
som egentligen bara är en cirkel  som byter  färg,  ändrade
färg  baserat  på  sökresultatet.  Sedan  visualiserades  även
namnet på företaget, CSAP-id och resultatet på alla frågor.
Se Fig. A för företag, månad visualiseras på samma sätt.

Då man klickar på ”sök” skickas texten som står i rutan till
backend,  där  databasen  genomgås  och en lista  returneras
med  alla  träffar.  Därefter  skrivs  den  relevanta  datan  ut,
resultatet av detta visualiseras i Fig. A.

Fig. A

Vidare implementerades sökfunktionalitet för CSAP-id och
för ”planerat vs. rapporterat”. Sökningen på CSAP-id sker i
stort  sett  likadant  som  för  företag  och  månad,  medan
”planerat  vs  rapporterat”  däremot  sker  lite  annorlunda.
Söker man på en månad så får man upp två siffror, först hur
många CSAP de planerat att genomföra den månaden och
sedan hur många de faktiskt  genomfört.  Om man lämnar
rutan tom och klickar på sök så får man upp alla månader.
Se Fig. B.

Cirkeln i toppen på sidan blir grön ifall att det sammantaget
har rapporterats lika många, alternativt fler, undersökningar
än vad som planerats.

Fig. B

Diagram
Inledningsvis  implementerades  diagram  för  sökresultat,
med avseende  på  företag.  Eftersom att  hela  sökresultatet
fanns tillgängligt var det enkelt att ändra datastrukturen till
ett  format  som  Google  Charts  kunde  ta  emot.  
Nästa  steg  bestod  av  att  staplarna  skulle  ändra  färg
beroende  på  genomsnittsresultatet  av  varje  undersökning.
Denna information fanns redan, vilket innebar att det som
behövde göras var att jämföra genomsnittet i datastrukturen
mot målen, och färgsätta  respektive stapel  utifrån det. Se
Fig. C.

Fig. C
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Månad och CSAP-id fungerar i princip på samma sätt som
för företag. Skillnaderna ligger i ”planerat  vs rapporterat”
där två staplar (istället för en) visas för varje värde på y-
axeln,  staplarna  motsvarar  vad  som var  planerat  och  vad
som var rapporterat. Dessutom skulle färgen på stapeln som
representerade ”rapporterade” vara beroende av stapeln som
representerade ”planerade”. Stapeln för rapporterade skulle
vara grön om de rapporterade var lika många eller fler än de
planerade, och i annat fall skulle stapeln bli röd. Kontrollen
för färgen sker på i stort sett samma sätt som i de andra
diagrammen,  men  med  skillnaden  att  formatet  på
datastrukturen  måste  ändras  för  att  kunna  skriva  ut  två
staplar. Lyckligtvis fanns det stöd för detta i Google Charts.
Man  behövde  endast  lägga  in  dubbla  värden  i
datastrukturen. Se Fig. D för resultat.

Fig. D. Alla månader till vänster och sökning på specifik månad till höger.
Notera att bilden är beskuren och inte visar hela webbsidan.

I  Fig.  D visas  skalningsproblemet  som uppkom eftersom
Google  Charts  inte  automatiskt  anpassar  storleken  på
diagrammen  efter  antalet  rader.  Problemet  i  fråga
hanterades senare. 

Länkning
I Fig. C visas CSAP-id för varje undersökning till vänster
om  staplarna.  I  nuläget  är  enda  sättet  att  komma  till
motsvarande undersökning att manuellt söka på respektive
CSAP-id.  Detta  är  inte  särskilt  användarvänligt.  Man
beslutade att lägga till klickfunktion på id:en i diagrammet
så  att  man  därmed  kommer  direkt  till  respektive
undersökning  då  man  klickar  på  den.  Diagrammet
generades i SVG1, vilket blev ett problem då det inte fanns
något  sätt  att  lägga  in  länkningen  i  datastrukturen.
Problemet löstes genom att skapa en funktion som gick in
och tog bort alla element på y-axeln efter att diagrammet
hade  genererats,  och  därefter  ersätter  elementen  med
fusklänkar. Länkarna såg ut som länkar med anledning av
att öka tydligheten att man ska klicka på dem, men i själva
verket finns det kod (event listener) som detekterar om man
trycker på någon av länkarna. Trycker man på en länk så tar
den  värdet  och  klistrar  in  det  i  CSAP-id  sökfältet  och
trycker  på  sök,  automatiskt.  I  praktiken  är  det  här  inget

användaren märker av, utan man blir bara omdirigerad till
rätt sida.

Klickbara länkar implementerades sedan på y-axeln för alla
diagram.

Filhantering
I det här skedet var det dags att ta itu med filhanteringen.
Dashboarden  kunde  som  sagt  inte  läsa  in  xslb-filer.
Problemet  löstes  med  hjälp  av  ett  paket  som  heter
SheetJS/js-xlsx2. Paketet klarar av att läsa in både xls- och
xlsb-filer,  därefter  blev  det  enkelt  att  använda  och
konvertera   dem till  Csv-format.  Sedan fungerade  allting
med den befintliga koden.

Trenddiagram
Ett önskemål från CGI var att man skulle kunna se trender.
Exempelvis hur nöjt ett och samma företag var från månad
till  månad,  eller  hur  nöjda  alla  deras  kunder  var  totalt
månad för  månad.  Ett  trenddiagram implementerades  där
snittet för alla CSAP för ett specifikt företag visualiserades.
Se Fig. E.

Fig. E

Det blå strecket är trenden. Vid placering av muspekaren
över strecket visas en ruta som redovisar genomsnittet för
punkten i  fråga.  Denna funktionalitet  var  inte  riktigt  vad
man var ute efter. Det anses inte vara särskilt överskådligt.
Önskvärt vore att ha endast ett streck som går från månad
till månad. För att lösa det genererades ett månadssnitt med
hjälp av alla CSAP i en månad, som visualiserades. Se Fig.
F.

Bootstrap
Sedermera behövde designen på dashboarden förbättras. En
passande bootstrap  css  valdes  ut  som fick  användas  som
grund.  Därefter  modifierades  HTML  och  css  till  ett
önskvärt resultat, se resultatdelen.

1https://www.w3schools.com/graphics/svg_intro.asp
2https://github.com/SheetJS/js-xlsx
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Fig. F Notera att det inte är samma sökning som i Fig. E.

KPI
CGI önskade även att man på ett tydligt sätt skulle kunna se
utvalda  KPI:er,  och  hur  det  faktiska  resultatet  låg  i
förhållande till de uppsatta målen. Vidare implementerades
ett  diagram för  detta.  Det  fungerade  att  använda  samma
datastruktur som för planerat/rapporterat.  För att  generera
genomsnittet  för de utvalda KPI:erna behövde alla CSAP
genomgås. Score fungerar på samma sätt som genomsnitt,
så den funktionaliteten fanns redan. Se Fig. G.

Resultatet  närmade  sig  en  önskvärd  standard,  men
finjusteringar krävdes. När man gör en sökning och får upp
många resultat ser man endast CSAP-id, vilket sällan anses
vara  informativt.  För  att  öka  användarvänligheten  valde
man att vid placering av muspekaren över en stapel,  visa
företagets namn (kunden), och vem som var kontaktperson
på företaget.

Fig. G

Felhantering
En  annan  sak  som  uppkom  utefter  arbetets  gång  var
felhantering.  T.ex. kan det  finnas tomma fält,  och ibland
t.o.m. tomma rader i Excel-filen. Det resulterade i  krascher
och returnering av felaktiga resultat. Detta beteende är inte
acceptabelt. Felhantering lades in i de funktioner där det var
nödvändigt.

Ett  annat  problem  som  uppstod  var  att  sökningarna  var
”case sensitive”, vilket innebär att det spelade roll om man
skrev med stora eller små bokstäver. Detta löstes genom att
söksträngen och det som låg i databasen gjordes om till små
bokstäver, innan man jämförde dem sinsemellan.

Med anledning av att  CGI ibland ändrar  sina gränser  för
målen (alltså vad som är grönt, gult och rött i dashboarden),
behöver man kunna ändra dessa gränser på ett enkelt sätt.
Det löstes genom att använda en konfigurationsfil där dessa
värden hämtas.

Resultat
För att se större bilder, vänligen se bilaga 1.

Till vänster i Fig. A syns alla olika sökfunktioner: företag,
månad, CSAP-id och enhet.  Det finns även knappar som
tjänar till att visa ”planerat vs rapporterad”, få upp en lista
med  de  frågor  som  ingår  i  undersökningen,  och  en
hemknapp. Fig. A visar hur det ser ut när man startar sidan, 

Fig. A

alternativt vid klick på hemknappen. Längst  upp på sidan
under CSAP står det vilken fil som används som datakälla.
Mätaren i mitten till vänster visar det totala snittet på alla
CSAP i  filen.  Om visaren  på  mätaren  pekar  på  grönt  är
snittet  högre  än,  eller  lika  med,  målet.  Diagrammet  till
höger visar genomsnittet på utvalda KPI:er i förhållande till
målen. Den övre stapeln (blå)  visar  målet  och den undre
stapeln visar det aktuella värdet. Den undre stapeln kommer
byta färg i förhållande till målet.

Fig. B

Figuren visar hur det kan se ut när man sökt på företag “B”.
I mitten av sidan visas ett diagram där varje rad motsvarar
en undersökning som genomförts hos det företag man sökt
på. Färgen på staplarna ändras automatiskt baserat på målet
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som  är  satt.  Håller  man  muspekaren  över  en  stapel  så
kommer  CSAP-id,  företagsnamn  och  namnet  på
kontaktpersonen på företaget att visas. Till vänster om varje
stapel står CSAP-id för undersökningen. CSAP-id:et är en
klickbar  länk  som  skickar  användaren  vidare  till
motsvarande undersökning.

Mätaren och diagrammet överst på sidan uppdateras för den
aktuella sökningen.

Fig. C

I  Fig.  C  visas  hur  det  kan  se  ut  när  man  klickat  på  ett
CSAP-id i Fig. B, eller om man sökt på ett specifikt CSAP-
id i sökrutan till vänster. Mittdelen av sidan har uppdateras
och visar då ett diagram där varje rad motsvarar en fråga i
undersökningen. Y-axeln visar vilken fråga det är, och X-
axeln visar vilket värde kunden besvarat frågan med. Även
här  kommer  färgen  på  staplarna  att  ändras  beroende  av
målen.

Fig. D

Även i  den  här  vyn  uppdateras  mätaren  och  diagrammet
överst på sidan med avseende på den aktuella sökningen,
för att tydligt visa de viktigaste KPI:erna och deras mål.

Frågorna på Y-axeln är klickbara. Vid klick på Q1 får man
upp vad  kunden  svarat  på  den  frågan.  Svaret  dyker  upp
ovanför diagrammet som man ser i fig. D.

Fig. E

Om  man  söker  på  företag  “E”  och  sedan  klickar  på
TrendChart visas ett annat slags diagram. Detta är till för att
visualisera hur trenden ser ut månadsvis. Score(röd) är det
genomsnittliga värdet av alla frågor för alla undersökningar
i  den  aktuella  sökningen.  Blå,  svart  och  lila  är  utvalda
KPI:er, kategoriserade på samma vis. Se Fig. E.

I  Fig.  F  visas  hur  det  ser  ut  när  man klickar  på  “Show
Planned/Reported”.  Överst  på  sidan  till  höger  visas  hur
många CSAP som är planerade att det ska genomföras, och
hur många som har genomförts.  Till  vänster visas i detta
fall en grön cirkel. Samma cirkel kommer att vara röd i de
fall som färre CSAP genomförts än vad som var planerat.
Diagrammet i mitten av sidan visar månadsvis hur många
CSAP som planerats att genomföras, och hur många som

Fig. F

har genomförts. Den övre blå stapeln motsvarar vad som är
planerat  och  den  undre  motsvarar  vad  som  genomförts.
Stapeln kommer att vara grön om det gjorts lika många eller
fler CSAP än vad som var planerats, och röd om det blev
färre genomförda än vad som var planerat.
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DISKUSSION 

Metod

Databearbetning
Ursprungligen lästes Excel-filen in och försökte konverteras
om till en xml, detta misslyckades och gick inte att lösa på
något bra sätt. Det enda som verkade fungera var att läsa in
xls-filer, men eftersom CGI:s filer var sparade i xlsb-format
så var det inte ett alternativ. Det hade fungerat om man först
sparade  om filerna  till  xls-format,  men  det  är  ingen  bra
lösning  eftersom  att  man  inte  vill  att  användarna  av
systemet ska behöva göra manuella ändringar, utan det ska
fungera som det är. Ett annat alternativ som fungerade var
att först spara varje blad (sheet) från xslb-filen i csv-format.
Nackdelen  med  det  alternativet  är  att  även  de  kräver
manuellt arbete varje gång man ska byta fil, vilket är varken
önskvärt eller hållbart.

Till  slut  hittades  ett  paket  som heter  SheetJS/js-xlsx som
var smidigt att använda. Med det kunde man läsa in en hel
xls-  eller  xlsb-fil  och  vidare  komma åt  varje  blad(sheet).
För  att  ordna  en  användbar  datastruktur  av  detta
konverterades varje blad(sheet) till en csv och sedan vidare
konvertera  varje  csv  till  arrayer.  Med  denna  lösning
fungerade allting enligt önskvärd standard. 

Inledningsvis i arbetet skapades funktionalitet för att kunna
välja  fil  från  dashboarden.  Efter  att  ha  diskuterat  med
handledare i slutet av projektet kom vi fram till att denna
funktionalitet  inte  var  önskvärd,  utan  att  den  som
administrerar dashboarden ska välja detta. I nuläget laddas
en  fil  automatiskt  som  ligger  i  en  förutbestämd  mapp.
Skulle  det  ligga  flera  filer  i  denna  mapp  så  laddas  den
första, men tanken är att det bara ska ligga en fil där, och att
alla gamla filer ska ligga i en undermapp.

Google Charts
En av de större utmaningarna som stöttes på under arbetets
gång var när funktionaliteten för att göra undersökningarna
klickbara i Google Charts skulle implementeras. Söker man
på  ett  företag  och  får  upp  flera  resultat  vill  man  kunna
klicka på en undersökning och få den visualiserad. Man vill
inte manuellt behöva söka på CSAP-id.

Problemet är att Google Charts genererar hela diagrammet i
SVG. Detta löstes genom att manuellt gå in i SVG'n efter
att den genererats och ta bort alla rubriker på y-axeln, och
sedan  skriva  tillbaka  dem  som  klickbara  länkar.  Därtill
lades en lyssnare som märkte om man klickade på en länk,
och som då tar det som står där och klistra in i CSAP-id
sökrutan, och trycka på sök.

Det  dök  upp  problem  med  storlekarna  på
huvuddiagrammen. De hade en tendens att bli större än sin
föräldra-div.  Sätter  man  till  exempel  storleken  på
diagrammet till  100% så ska den bli lika stor som div'en
man skriver ut den inuti. Av någon anledning fungerade det

inte som det skulle. Detta löstes genom att manuellt gå in
och bestämma storlek, först på div'en som låg utanför, och
sedan  på  div'en  som  diagrammet  skrivs  i.  Därefter
fungerade det som det skulle. 

Ett  annat  problem som uppstod var  att  diagrammet   inte
anpassades  automatiskt  till  antalet  rader.  Om en  sökning
resulterade  i  endast  två  rader  blev  diagrammen  väldigt
stora,  och  vid  en  sökning  med  många  rader  blev
diagrammet  väldigt  litet  istället.  Detta  löstes  genom  att
implementera en algoritm som genererar storleken baserat
på antal rader i  array'en.

Kodkvalitet
God kodkvalitet eftersträvades genom att utvärdera koden
löpande,  och  åtgärda  de  problem  som  upptäckes.  Det
faktum att ingen utvärdering gjordes vid slutfört arbete, och
heller  inga  kodinspektionsverktyg användes,  är  en  brist  i
arbetet.  Värt  att  notera  är  att  det  heller  inte  va  avsikten.
Baserat  på  den  så  pass  begränsade  tiden,  och  att
dashboarden  bara  är  en  prototyp,  ansåg  man  inte  att
kodkvaliteten behövde analyseras mer än vad som gjorts.

Förbättringsförslag
När  en  sökning  sker  i  dashboarden  görs  ett  anrop  till
backend där databasen går igenom och returnerar en ny lista
med alla resultat. Varje post består av mycket information
om  undersökningen,  men  det  är  endast  en  liten  del  av
informationen  som används  och  visas  på  dashboarden.  I
frontend extraheras den information som behövs och en ny
datastruktur skapas som Google Charts kan använda för att
generera  diagrammen.  Man skulle  kunna  lagt  allt  detta  i
backend och bara returnerat den färdiga listan direkt. Det
hade resulterat i att en mindre mängd data skickas, och att
man håller databearbetningen i backend, vilket är önskvärt.

Teori
Som nämnts i teoridelen är användarvänlighet(Elias  et al,
2012) av stor vikt, dashboarden ska vara överskådlig och
lättanvänd. Detta har uppnåtts, startsidan är simpel och det
är enkelt att direkt se övergripande status för alla CSAP. 

Hur statistiken ser ut per företag eller månad, är från början
abstraherat(Gannholm,  2013).  För  att  se  mer  detaljerad
information kan man klicka sig vidare eller söka, beroende
på vad man önskar se. 

Användarvänligheten  har  analyserats  löpande  under  de
möten som varit, och den ansågs vara tillräcklig.

Källkritik
Vid tidpunkten för  inhämtning av referenser  fanns endast
ett  fåtal  artiklar  som  behandlade  Google  Charts.  En  av
dessa utvaldes  då den ansågs  relevant  med sin analys  av
tekniken  och  användarvänlighet.  Nackdelen  med  att  ha
endast en referens kan vara att man inte får en bred bild.
Eventuella fel som kan finnas hos den enda referensen blir
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svårare  att  upptäcka  då man inte jämför flera källor  som
behandlar samma område.

Det  fanns  en  mängd  artiklar  om  både
visualiseringslösningar och dashboards. Valen baserades på
applicerbarhet och publiceringsdatum. Nyare artiklar är mer
tillförlitliga, med avseende på  teknikers kompatibilitet med
nuvarande lösningar. Eftersom det fanns ett brett urval var
det enkelt att hitta artiklar som täckte olika aspekter i mitt
arbete.

Arbetet i ett vidare sammanhang
För att dashboarden ska kunna publiceras på CGI:s intranät
krävs ett antal åtgärder. Främst ska dashboarden utvärderas
med avseende  på  funktionalitet,  för  att  avgöra  om något
behöver  modifieras.  Vidare  måste  CGI:s  interna  process
följas.  Dashboarden  måste  driftas  i  en  godkänd  miljö,
kostnad  måste  analyseras  och  det  ska  göras  riskanalyser
baserat  på säkerhet.  Vid genomförd och godkänd process
kan dashboarden publiceras på intranätet, och på så vis bli
globalt tillgänglig inom CGI.

SLUTSATSER 

Syfte
Syftet  med arbetet  var  i  första  hand att  underlätta  för  de
anställda  på  CGI  som  sammanställer  data  från
undersökningarna.  Detta  har  uppnåtts.  Mängden  manuellt
arbete  är  reducerat,  och  dashboarden  är  utformad  så  att
användarna  enkelt  kan få ut  den viktigaste informationen
genom  enkla  sökningar  eller  knapptryck.  Vidare  är  det
enkelt  för  vem  som  helst  på  företaget,  exempelvis  en
konsult,  att  använda  dashboarden  för  att  se  hur  nöjd  en
kund varit med deras jobb, eller ett projekt, som de varit
delaktiga  i.  Om  konsulterna  får  tillgång  till  denna
information skulle det kunna leda till en djupare förståelse
för att deras insats gör skillnad. Förhoppningsvis kan detta
leda till bättre prestation och resultat.

Återkoppling till frågeställning
Det kan uppstå en hel del problem med Google Charts. En
av de större problemen som uppstod var  kompatibiliteten
med Internet Explorer, som inte fungerade. När man gick in
på Google  Charts  hemsida i  Internet  Explorer  kunde den
inte ens visa graferna som var på Google Charts hemsida.
Med vissa äldre versioner av Internet Explorer så fungerade
det delvis.  På grund av problematiken valde man att inte
stödja Internet  Explorer.  Dashboarden testades för  Opera,
Mozilla Firefox och Chrome, vilket ansågs tillräckligt.

Problem  uppstod  även  i  samband  med  skapandet  av
klickfunktion  inuti  diagrammen  som  genererades  med
Google  Charts.  Det  gick  inte  att  lägga  in  länkar  i
datastrukturen  som  skickades  till  Google  Charts.  Detta
löstes genom att  manuellt gå in och ta bort varje element på
y-axeln  och  sedan  ersätta  det  med  länkar,  efter  att

diagrammet  genererats.  En lyssnare lades till  som märkte
klick på någon av dessa länkar, och tog värdet på det man
tryckte  på.  Rörde det  sig  exempelvis  om ett  CSAP-id så
klistrades id:et in i sökrutan för CSAP-id, och en sökning
gjordes.

Google Charts  diagram ska som standard anpassa storlek
efter sin yttre div, detta fungerade dock inte alltid. Ibland
verkade den inte kunna känna av detta och blev då för stor.
Det enda som alltid verkade fungera var att man manuellt
var  tvungen att  sätta  storleken på den yttre  div'en,  innan
man ritade ut diagrammet.

Framtida arbete
Om man väljer att vidareutveckla dashboarden borde man
flytta  all  bearbetning  av  data  till  backend.  På  grund  av
tidsbegränsning vid utvecklandet av produkten sker inte det
på ett ultimat sätt i nuläget. Ibland skickas hela rader från
Excel-arket  till  frontend  där  man  sedan  plockar  ut  de
attribut  som behövs,  vilket  borde  göras  redan  i  backend.
Viss  kod är  upprepande  i  backend.  Det  borde  åtgärdas  i
samband med eventuell vidareutveckling. Till exempel vid
sökning på företag eller månad ser koden nästan likadan ut.
Detta  borde  lösas  på  ett  bättre  sätt,  ett  anrop  till  en
gemensam funktion exempelvis.

Om dashboarden ska utökas med mer funktionalitet borde
man också göra om frontend.  I  nuläget  är  det  en ”single
page application”, vilket innebär att det bara är en sida som
hela  tiden  uppdateras.  Om  man  ska  lägga  till  mer
funktionalitet riskerar det att bli rörigt. Man borde dela upp
sidan,  exempelvis  använda  en  grundsida(ram)  med
sökfälten och sedan ladda nya sidor i mitten.

För att lösa problemet med Internet Explorer borde man se
över  de  alternativa  visualiseringsverktygen  som
presenterades  i  teoridelen.  Alternativt  om Google  Charts
kommer  lägga  till  utökat  stöd  för  Internet  Explorer  i
framtiden.

Sökrutan för månad borde tas bort då det inte finns  någon
direkt  anledning  att  ha  den  kvar.  Vid  klick  på  
”Visa  planerad/rapporterad”  får  man upp ett  diagram där
man  kan  trycka  på  månaderna  och  på  så  vis  få  samma
funktionalitet.
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