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This thesis work is done for Kårhuset Trappan AB using the framework Geovisual Analytics 

Visualization (GAV), which is constructed by the National Center Visual Analytics (NCVA). This thesis 

work produced an application to monitor the company’s purchases and sales of different sale items. 

The application is a Flash website, and was written in Actionscript with Adobe Flash Builder 4. To 

make the application user friendly, a literature study was done. This resulted in criteria’s for the 

visual design.  

 

  



 
 

 

Detta examensarbete är gjort för Kårhuset Trappan AB genom att använda ramverket Geovisual 

Analytics Visualization (GAV), som är utvecklat av National Center Visual Analytics (NCVA). 

Examensarbetet producerade en applikation för att följa företagets inköp och försäljning av artiklar. 

Applikationen är en webbplats i flash, och skrevs i Actionscript med Adobe Flash Builder 4. För att 

göra applikationen användarvänlig genomfördes en förstudie, och kriterier för den visuella designen 

sammanställdes. 

 



 
 

 

Jag vill tacka min examinator Mikael Jern och handledare Patrik Lundblad, som trots ett fullt schema 

lyckades hitta tid och hjälpa mig när jag behövde hjälp. Tack även till Tobias Åström, som även han 

hade svaren på mina frågor och var vänlig och hjälpte till.  

Ett stort tack till Mio Asadanin för hjälpen med att utforma applikationen, även efter avslutad tjänst 

på Kårhuset Trappan. 

Till sist vill jag även tacka familj och vänner som har varit ett givande bollplank när det behövts. 

Stefan Olausson 

Juni 2011 

 



 
 

 

 

1 Inledning ............................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.1.1 GAV ......................................................................................................................................... 1 

1.1.2 Kårhuset Trappan AB .............................................................................................................. 2 

1.2 Mål ................................................................................................................................................. 3 

2 Förstudie ............................................................................................................................................... 4 

2.1 Informationsvisualisering .............................................................................................................. 4 

2.2 Business Intelligence ..................................................................................................................... 4 

2.3 Visuell Design ................................................................................................................................ 5 

2.3.1 Staplar och linjer ..................................................................................................................... 5 

2.3.2 Pajdiagram .............................................................................................................................. 6 

2.3.3 Trafikljus och hastighetsmätare ............................................................................................. 8 

2.3.4 Bullet Graph ............................................................................................................................ 9 

2.3.5 Färger och mönster .............................................................................................................. 10 

2.3.6 Placering ............................................................................................................................... 11 

3 Implementation .................................................................................................................................. 13 

3.1 Datakub ....................................................................................................................................... 13 

3.2 Trendgraf ..................................................................................................................................... 14 

3.3 Bullet Graph ................................................................................................................................. 17 

3.4 Detaljerade informationsrutor .................................................................................................... 18 

3.5 Designval ..................................................................................................................................... 19 

4 Resultat ............................................................................................................................................... 22 

4.1 Framtida förbättringar ................................................................................................................ 22 

Referenser ............................................................................................................................................. 23 

 

 

  



 
 

 

Figur 1: Stegen i hur en GAV Flash-applikation byggs upp  ......................................................................1 

Figur 2: Användandet av Adobe Flash Player ...........................................................................................2 

Figur 3: Treemap med en miljon objekt ...................................................................................................4 

Figur 4: KPI inom logistik ..........................................................................................................................5 

Figur 5: Stapeldiagram och linjegraf .........................................................................................................6 

Figur 6: Avancerat pajdiagram .................................................................................................................7 

Figur 7: Pajdiagram ...................................................................................................................................8 

Figur 8: Trafikljus och hastighetsmätare ..................................................................................................9 

Figur 9: Bullet Graph .............................................................................................................................. 10 

Figur 10: Skillnad i saturerade färger inom konst ................................................................................. 11 

Figur 11: Fokusområden på skärmen .................................................................................................... 11 

Figur 12: En skärmdump av applikationen ............................................................................................ 13 

Figur 13: Skärmdump av filen med försäljningsdata ............................................................................. 14 

Figur 14: Datakub .................................................................................................................................. 14 

Figur 15: Trendgrafen ............................................................................................................................ 15 

Figur 16: Skillnad mellan talaxlarna på inköp och försäljning ............................................................... 15 

Figur 17: Linjegraf .................................................................................................................................. 16 

Figur 18: m = vinstmarginal, f = försäljning, i = inköp ........................................................................... 17 

Figur 19: Tre bullet graphs .................................................................................................................... 17 

Figur 20: Detaljerad informationsruta för trendgrafen ......................................................................... 18 

Figur 21: Detaljerad information för bullet graph ................................................................................. 19 

Figur 22: Omvandling till valutaform ..................................................................................................... 19 

Figur 23: Applikationen ifall kriterierna inte hade följts med färghantering ........................................ 21 

Figur 24: Applikationen med neutrala färger ........................................................................................ 21 

 



1 
 

 

Denna rapport beskriver examensarbetet Avancerad webbaserad visualisering för Business 

Intelligence. Det är utfört vid Linköpings Universitet på civilingenjörsprogrammet Medieteknik.  

Vi lever i ett informationssamhälle med väldigt mycket information tillgängligt hela tiden och 

överallt. Genom att ta tillvara på denna information kan möjligheter ses och viktiga beslut tas. 

Besluten kan skilja sig åt i hur omfattande de är, men de borde alla vara motiverade med att vara 

bäst lämpade för företag. För att hitta underlag för beslut kan tidigare händelser tas i beaktning. 

Enligt Borking m.fl.  [1] riskeras besluten att tas på för dålig grund om denna information är svår att 

ta till sig, eller för omfattande. Ett samlingsnamn för de verktyg som ger bättre beslutsunderlag är 

business intelligence (BI). De hjälper företag att förstå verksamheten, även i samband med 

omvärlden. Genom att även visualisera denna information grafiskt kan användaren lättare ta till sig 

informationen och se samband. Viktigt är att detta presenteras på ett klart och tydligt sätt, utan 

grafik som stör eller onödiga komponenter. 

Verktyg för examensarbetet kommer ifrån National Center Visual Analytics (NCVA)[2] och deras 

utvecklade ramverk Geovisual Analytics Visualization (GAV)[3]. Det programmeras i Actionscript[4] 

med Adobe Flash Builder 4[5]. Utvecklingen av applikationen kommer ske åt Kårhuset Trappan AB[6], 

och ska användas för att följa företagets försäljning och inköp av artiklar. Dock kommer inte riktig 

data att användas, då den är en affärshemlighet. 

GAV är ett ramverk integrerat med Adobe Flash Builder, tidigare Adobe Flex Builder, innehållandes 

många komponenter för visualisering och analys av data. 

 
Källa: http://ncva.itn.liu.se/tools/1.147377/GAV-Flash-Overview-Smaller.png 

Figur 1: Stegen i hur en GAV Flash-applikation byggs upp 

Hanteringen av grafik sker genom Adobe Flash och programmering i Actionscript. För GUI-kontroller 

har Adobe Flash Builder flera olika sorters verktyg som knappar och menyer. Tillsammans med dem 

och transformering av data skapas komponenter i GAV Flash. Dessa bildar slutligen en GAV Flash-

applikation, vars åtkomst via webben kan delas ut till flera olika sorters plattformar. Se figur 1 för de 

olika stegen. I applikationen för examensarbetet kommer först och främst GAVs inläsning av 

information att användas, annars kommer egna komponenter att implementeras. 
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Tidigare fanns en version utvecklad i Microsofts .NET-ramverk. Dock kunde inte den användas direkt i 

en webbläsare, utan applikationen måste köras lokalt på en dator. För att kringgå detta utvecklades 

en webbversion av GAV, GAV Flash. Genom att publicera applikationen på en webbplats kan 

användaren nå webbplatsen oberoende av vilken dator som används. Den kan även delas med andra, 

och flera användare kan använda applikationen. Det enda kravet är att användaren har Adobe Flash 

Player 10[7] installerat på sin dator. Detta är dock inget stort problem, då 99 % av 

internetanvändarna med PC har Adobe Flash Player, figur 2. 

 
Källa: http://www.adobe.com/products/player_census/images/stats_432x309.png 

Figur 2: Användandet av Adobe Flash Player 

  

Kårhuset Trappan AB är Campus Norrköpings egna kårhus. Inom dess väggar erbjuds café, pub, 

sittningar, externa fester samt nattklubbar. Denna applikation utvecklades i samarbete med 

dåvarande driftchef, med ändamålet att lättare följa trender av diverse artiklar och varor, samt 

vinstmarginalerna för dessa.  I samband med projektets start genomfördes en intervju med 

driftchefen för att fastställa behov av applikationen. Följande kriterier för applikationen bestämdes: 

 Trender för olika artiklar ska kunna ses, om de är på nedåtgång eller uppåtgång 

 Trenderna för de olika varorna ska kunna gå att jämföras mot föregående år 

 Avvikelse ifrån budget måste vara tydligt 

 En procentuell förändring ifrån föregående år måste finnas med 

 Användaren ska själv kunna välja startdatum och slutdatum för analys 

 Vinstmarginalerna för olika varor ska kunna ses månad för månad 

 Vinstmarginalerna måste visa försäljning och inköp av artiklarna, för att användaren själv ska 

kunna undersöka varför en marginal avviker 
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Driftchefen kommer genom en tät kommunikation meddelas om projektets status och få ta del av 

utkast. Genom dessa möten kommer det fortsatta utvecklingsarbetet fastställas, ändringar och nya 

krav kommer att tas i beaktning.  

 

Applikationen ska användas för att följa Kårhuset Trappans försäljning samt inköp av olika artiklar. En 

komponent ska skapas för att följa de olika artiklarnas trender, och hur de förhåller sig till budget. En 

andra komponent ska även användas för att kunna göra djupare analyser av vinstmarginaler av 

artiklarna. Idag måste företaget skriva ut rapporter för att avläsa hur denna statistik förhåller sig till 

den budgeterade. För att djupare analysera vinstmarginalerna måste sedan användaren själv leta i 

dessa rapporter för att hitta orsaken till avvikelsen. I och med applikationen kommer tiden som krävs 

för detta att minska, och beslut kommer vara lättare att ta med applikationen som grund.  

 

Först kommer en förstudie att behandlas. Den innehåller fakta om informationsvisualisering, 

business intelligence samt visuell design med olika komponenter och designval. Hur applikationen 

implementerades med dess olika delar kommer att redogöras. Tillsist visas resultatet av 

applikationen.  
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I samband med examensarbetet har en litteraturstudie genomförts [1,8,9]. Med denna som grund 

har vissa kriterier för applikationens design fastslagits. Detta kapitel kommer att gå igenom fakta om 

informationsvisualiering, varför business intelligence är viktigt för att sedan berätta om visuell design 

och hur val av komponenter och andra designval kan komma att påverka applikationen.  

Information i dess rena form av siffror kan vara svår att ta till sig. Även om två siffror ställs mot 

varandra, måste skillnaden mellan dem beräknas i huvudet. Genom att använda hjärnans egna 

verktyg för att tolka grafik kan information istället visualiseras för att utnyttja dessa. Informationen 

blir lättare att ta till sig, samband och slutsatser kan ses och göras både lättare och snabbare. 

Dessutom hjälper informationsvisualisering till att visa en stor mängd information samtidigt på ett vis 

som hjärnan kan bearbeta. Presenteras data grafiskt tenderar hjärnan att se samband och mönster i 

informationen. För detta finns olika verktyg med olika användningsområden och syften. I detta 

projekt kommer statistik för försäljning och inköp att redovisas. Men det är inte bara siffror som kan 

visualiseras, utan även kategorisk data och mer komplexa system, likt den treemap[10] i figur 3 som 

visar en miljon objekt. 

 
Källa: http://www.cs.umd.edu/hcil/VisuMillion/million-treemap.gif 

Figur 3: Treemap med en miljon objekt 

För att kunna ta beslut grundade på fakta istället för magkänsla måste ett företag kunna följa 

verksamheten på ett bra och enkelt vis. Samlingsbegreppet för metoderna som möjliggör detta är 

Business Intelligence (BI). Enligt Malik [9] kan det liknas vid instrumentpanelen i ett flygplan. För att 

veta hur flygplanet ska styras behövs indikatorer på hastighet, bränslenivå och andra viktiga verktyg. 

Vet inte piloten detta kan flygresan få katastrofala följder. På samma vis måste ett företag kunna 

följa företagets aktuella information. För att bestämma nästa års budget måste årets redovisningar 
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tas till hänsyn för att bara nämna ett exempel. Det är även viktigt att ha koll på företagets 

verksamhet för att undvika publika skandaler, likt Enronskandalen 2001 [11].  

Verktygen används för att undersöka key performance indicators (KPI), viktiga indikatorer för 

företaget. Vilka KPI som behövs beror på användningsområdet för applikationen och dess syfte. Ett 

logistikföretag behöver enligt figur 4 bl.a. följa de fyra KPI som anges. Ett säljföretag behöver följa 

helt andra indikatorer.  

 
Källa: http://www.logistics-management-kpi.com/page/2 

Figur 4: KPI inom logistik 

 För detta projekt är de två KPI som behöver följas försäljning samt inköp.  

Enligt Few [8] ska applikationen visa den viktigaste informationen för sina ändamål, placerat på ytan 

för en enda datorskärm för att kunna undersökas med bara en blick. För att kunna ta till sig det som 

är viktigt måste informationen presenteras på ett enkelt och lättillgängligt vis. Därför måste 

applikationen: 

 Undvika att visa för mycket information på samma gång 

 Bara använda starka färger för det som ska sticka ut 

 Endast visas på en datorskärm, användaren ska inte behöva scrolla eller byta fönster 

 Undvika onödig noggrannhet 

Behoven för applikationen kommer styra utseendet, därför kommer Kårhuset Trappan AB vara med i 

designprocessen. Dock kommer de inte att lämna en lista på vilka komponenter som ska ingå, utan 

deras behov kommer styra designen av applikationen. Applikationens design måste vara väl 

motiverad. Informationen ska tala för sig själv, och behöver inte göras mer intressant med hjälp av 

grafik. Grafiken ska vara där som hjälp för att förstå informationen. Om applikationen behöver grafik 

för att göra informationen mer intressant, då är informationen antagligen inte rätt. Följande 

underkapitel förklarar mer om olika komponenter, och vad designen av applikationen måste ta till 

hänsyn. Dessa är baserade på litteraturstudien. 

Stapeldiagram är skapade för att visa flera staplar inom samma diagram. Användarna kan då jämföra 

dess storlek. Staplarnas höjd baseras på en underliggande numerisk storhet. I grafen finns två axlar, x 
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och y. Den ena axeln representerar olika kategorier. Det kan vara olika datum, olika produkter inom 

en produktlinje eller liknande. Dessa behöver inte ha ett numeriskt samband, utan det kan även vara 

kategorisk data.  

Den andra axeln representerar en talföljd, oftast ifrån 0 till ett tal nära det högsta värdet bland 

staplarna. Varje stapel börjar vid dess kategori med roten i talet 0 på talaxeln. Toppen på stapeln 

slutar vid det aktuella värdet på talföljden för den kategorin. En nära besläktad komponent är 

linjegrafen. De båda kan ses i figur 5. 

 
Figur 5: Stapeldiagram och linjegraf 

Om stapeldiagrammet används för att jämföra de olika staplarna med varandra används linjegrafen 

för att följa distributionen över hela intervallet. Därför lämpar sig den bättre för att följa trender. 

Linjen börjar vid den första kategorins värde på talföljden. Linjen sträcker sig sedan till nästa 

kategoris värde, för att vid sista kategorin har linjen gått genom alla kategoriers värde. Resultatet blir 

en linje, vars olika punkter gett den toppar och dalar. En lokal topp eller dal på linjen indikerar ett 

värde som avviker ifrån de kringliggande kategorierna. Linjegrafen syftar på ett samband mellan dess 

knytpunkter, där nästa fortsätter ifrån föregående. Därför måste kategorierna ha ett numeriskt 

samband, likt veckodagar eller månader. Annars blir toppar och dalar missvisande.  

En komponent som är vanligt förekommande är pajdiagram i dess olika former. Ett exempel på ett 

mer avancerat pajdiagram kan ses i figur 6. 
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Källa: http://bohl.in/wp-content/uploads/2010/11/Screen-shot-2010-11-29-at-21.06.54.png 

Figur 6: Avancerat pajdiagram 

Även fast komponenten i figur 6 är en väldigt estetiskt tilltalande lösning ställer den höga krav på 

användarens förmåga att tolka den. Om användarens tid går åt till att försöka tolka ett komplext 

system istället för att komma till insikter om informationen, har komponenten misslyckats med sitt 

syfte. 

Ett pajdiagram visar en fördelning av resurser mellan olika variabler. Fördelen med ett pajdiagram är 

att användaren direkt kopplar det till en fördelning, där den största delen av diagrammet är den som 

har störst andel. Dock har hjärnan svårt att uppfatta skillnader i cirkulär 2D-grafik [8]. Fördelningen 

kan vara lätt att läsa av ifall det är stora skillnader, och den som har störst del kan vara lätt att se. 

Dock är det inte lätt att läsa av hur mycket en fördelning skiljer sig ifrån en annan.  
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Källa: http://ceoworld.biz/ceo/wp-content/uploads/2009/04/pie-chart.jpg 

Figur 7: Pajdiagram 

I figur 7 syns en fördelning över årets månader. Här är det nödvändigt för komponenten att vid 

kategorins namn visa hur många procent kategorin representerar. En nyansskala, där lägre nyans 

visar på en lägre procentandel, hjälper till att visa fördelningen. Dock kan ett stapeldiagram visa 

samma fördelning, men med större chans att särskilja skillnaden mellan staplarna, och detta på en 

mindre yta.    

I dagsläget misslyckas många applikationer med att visualisera information på ett effektivt och tydligt 

vis säger Few[8]. Även om tekniken bakom är bra, kan det vara sättet som den presenteras på som 

hindrar tydligheten. I en marknad där tillverkarna av dessa verktyg är i behov av att sälja vidare 

verktygen, finns det en risk att komponenter smyckas med detaljer för att synas. De kan i det korta 

loppet imponera, men att använda dem under en längre tid kan vara störande för användaren. De 

riskerar även att hindra den analytiska processen. Det är denna säljande marknad som har fött 

trafikljus och hastighetsmätare som verktyg för visualisering av data, vilka kan ses i figur 8. 
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Källa: http://dashboardspy.com/img/sas-dashboard-gauges.png 

Figur 8: Trafikljus och hastighetsmätare 

Few [8] säger att applikationer likt denna lyckas med att sticka ut, men frågar sig om det är 

nödvändigt? Trafikljusen vill visa antalet olika klick på webbplatsen. De olika kategoriernas titel visas 

för att användaren ska visa vilken kategori som är aktuell. Vilken lampa som lyser i trafikljuset, och 

dess färg, indikerar hur bra värdet är. Under trafikljuset står det aktuella värdet. Samma budskap 

hade ett stapeldiagram fått fram, i vilket användaren även hade kunnat tolka det aktuella värdet 

bättre. Genom att reservera plats för tre olika färger, men bara utnyttja en av dem i taget, tar 

komponenten upp mycket plats. Samma resultat hade getts med bara en ruta, som skiftade i färg. 

Den skulle då få färg beroende på status för det aktuella attributet.  

Hastighetsmätarna i nedre vänster hörn hade kunnat ersättas av stapelgrafer. Hjärnan har svårt att 

läsa avstånd på cirkelform [8], och värdet blir svårt att tolka. Dessutom skulle stapelgrafer krävt en 

mindre yta.  

Few [8] lyfter fram en bullet graph som en platseffektiv komponent. Den skapades speciellt för att 

visa mycket information på en liten yta. Den kombinerar utrymmeseffektiviteten hos en stapelgraf, 

med möjligheten att tolka dess värde för att få reda på om det är ett bra, dåligt eller annat sorts 

värde.  
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Källa: http://support.sas.com/kb/26/addl/fusion26106_1_grdash_dash2a.gif 

Figur 9: Bullet Graph 

Som kan ses i figur 9 är en bullet graph ifrån grunden ett stapeldiagram. I bakgrunden syns dock 

information som kan hjälpa användaren tolka ifall det aktuella värdet är dåligt, okej eller bra. Skulle 

stapeln sluta inom området som är mörkast grå, skulle det vara ett dåligt värde. Inom området som 

är lite ljusare hamnar stapeln om det är ett okej värde. Slutar den i det ljusaste området är det ett 

bra värde. Användaren kan även se hur långt ifrån de olika områdena den aktuella stapeln är. Som 

hjälp finns även en numerisk skala nederst på komponenten. Med hjälp av den vet användaren 

ungefär vilket värde de olika områdena och stapeln har. Komponenten innehåller även en vertikal 

linje. Denna används för att tala om vilket värde stapeln var tänkt att uppnå. Det kan handla om ett 

budgeterat värde, tidigare uppnått eller liknande. Användaren kan då se om det målet har uppnåtts, 

eller hur långt ifrån målet stapeln befinner sig nu. Ytterligare vertikala linjer kan användas, med olika 

tjocklek, för att visa andra målsättningar. Skulle de inte uppnås kan användaren med fördel varnas 

om detta. 

    

Färg i applikationen måste användas sparsamt, och beroende på dess syfte. Är det en varning 

behöver färgen uppmärksamhet, och då måste en färg som har stor kontrats mot omgivningen 

användas. Few [8] introducerar varma och kalla färger för detta. Varma färger passar bra för markera 

viktiga saker som varningar. All annan grafik bör dock ha en neutral och kall färg. Om för mycket 

information markeras med en varm färg riskerat applikationen att misslyckas med syftet. Om för 

mycket ska sticka ut ifrån omgivningen kan det sluta med att det blir norm, och ingenting sticker då 

ut. För att särskilja objekt ifrån varandra kan prioriteringen av dem ordnas med mindre eller mer 

saturerade färger. En färg som är mer saturerad än en annan anses viktigare, och får därmed mer 

fokus av hjärnan.  

Detta används även inom konst, ett mindre saturerat objekt bakom ett mer saturerad objekt tolkas 

som att den ligger längre bort. Detta kan ses i figur 10, där de mindre saturerade bergen tycks 

befinna sig på ett längre avstånd ifrån betraktaren än de mer saturerade.  
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Källa: 

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20100119094421/waroflegends/images/e/ec/Landscape.jpg 

Figur 10: Skillnad i saturerade färger inom konst 

Skulle för många olika nyanser av en färg användas finns risken att de inte särskiljs tillräckligt mycket 

ifrån varandra, vilket innebär att hjärnan får svårt att tolka informationen.  

Skulle applikationen hamna i det stadiet att det finns tom yta, är det bättre att den är tom än att den 

fylls med onödig grafik säger Few [8]. Det är även lätt att använda gradienter och 3D-effekter för att 

göra grafiken mer intressant. Det ger en mer estetiskt tilltalande vy, men till priset att det stör 

användandet. Tillför det inte till förståelsen av informationen, kommer det i slutändan bara störa 

användaren. 

Vid placering av komponenter och innehåll behöver fokusområden inom ytan tas i beaktning. 

Områden på datorskärmen som får mest fokus är i fallande ordning; övre vänster hörn, centrum, 

övre höger hörn eller vänster nedre hörn och till sist nedre höger hörn. Detta kan ses i figur 11.  

 
Figur 11: Fokusområden på skärmen 
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Därför ska allting som inte tillför analysen av informationen placeras i nedre höger hörn, som t.ex. en 

logotyp. Dock gäller fortfarande regeln om att inte använda grafik i onödan, då den fortfarande kan 

störa användaren. Alla komponenter måste även placera inom området för en skärm. Behöver 

användaren scrolla kommer information att döljas, information som kan vara viktig för att få en 

förståelse.  
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Applikationen innehåller två olika komponenter, en trendgraf och en bullet graph. Dessa är byggda 

ifrån grunden. Trendgrafen ska följa trender hos olika artiklar. Bullet graphen ska med fler detaljer 

och större kontext analysera vinstmarginalerna för en artikel. Webbplatsen kan ses i figur 12. Det är 

en luftig design, som ska vara lätt för ögat att titta på. Ögat ska fokusera på det som är viktigt. Detta 

fås genom att sparsamt använda färger, och använda mycket luft mellan komponenter med tydliga 

grupperingar med vad som tillhör vad. Följande kapitel kommer gå igenom applikationens olika delar, 

både vad som syns och vad som händer i bakgrunden. 

 

Figur 12: En skärmdump av applikationen 

Informationen som programmet får kommer i unicode-format[12] via en txt-fil. Vanligtvis finns 

informationen lagrad i Excel-filer, men risken för att fel uppstår blir då större. Skulle användaren 

formatera texten i programmet, kan det hända att applikationen inte fungerar som den ska. Som 

säkerhetsåtgärd kan därför endast unicode användas. Då vet applikationen vad det är för format på 

informationen som matas in.  

Informationen är lagrad i olika filer för försäljning, inköp, budgeterad försäljning, budgeterat inköp, 

vinstmarginaler samt tolkningsvärden för vad som är bra värden för försäljningen.  
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Figur 13: Skärmdump av filen med försäljningsdata 

Som kan ses i figur 13 är artiklarna representerade med år och månad, t.ex. 2009-01 för januari 

månad år 2009. Då kan applikationen sortera dem. All data för artiklarna samlas sedan ihop. Detta 

sker när applikationen skapar en datakub[13] av all data.  

 
Källa: http://www.crwr.utexas.edu/gis/gishydro08/SpaceAndTime/WRAP_files/DataCube.gif 

Figur 14: Datakub 

En datakub är en tredimensionell informationskub och kan ses i figur 14. Den bygger på en 

tvådimensionell tabell, där artiklarna fatöl, flasköl, fatcider osv. är representerade på ena axeln. På 

den andra axeln finns deras attribut som inköp, försäljning, budgeterad försäljning m.m. Denna 

tvådimensionella tabell utökas sedan med en tidsrymd, datum på formen 2009-01, 2009-02 osv. Då 

kan applikationen ta fram värden för olika artiklar, attribut eller datum. 

För att kunna visualisera de olika artiklarnas trender skapades en trendgraf. Den bygger på en 

linjegraf, där användaren själv kan välja vilken artikel och vilket attribut för att följa dess trend enligt 

figur 15.  
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Figur 15: Trendgrafen 

Möjliga attribut är försäljning eller inköp. Användaren markerar vilket tidsspann som ska undersökas, 

med en startmånad och startår samt slutmånad och slutår. Startdatum är tätt grupperade, med ett 

tydligt avstånd till valet för slutdatum. Då tolkar användaren att valen för startdatum hör ihop med 

varandra, på samma sätt som valen för slutdatum. Då valet för startdatum befinner sig till vänster om 

det för slutdatum tolkar användaren att det är start- och slutval för grafens tidsaxel. Hade valen för 

slutdatum placerats till vänster om valen för startdatum hade användaren haft svårt att se 

kopplingen.  

Det datum som väljs i den första gruppen är det första datumet som visas i grafen. Sedan visas 

månad för månad i grafen kontinuerligt tills det valda slutdatumet. Placeringen av månaderna skalas 

efter antalet som visas och bredden på komponenten. Är det många månader placeras de tätt ihop, 

är de färre blir det ett större mellanrum. 

Tre olika grafer kan visualiseras; för det aktuella värdet, budgeterade värdet samt värdet för 

föregående år. Dessa inställningar kan dessutom döljas, för att minimera risken att användaren får 

för mycket information att fokusera på.   

Klickar användaren på en månad i grafen dyker mer detaljerad information upp, innehållandes 

detaljerade siffror för de olika graferna samt deras avvikelser. Mer om dessa i avsnitt 3.4.  

Försäljning och inköp visualiseras inte på samma vis. En försäljning redovisas som en positiv axel och 

inköp som en negativ, vilket kan ses i figur 16.  

 
Figur 16: Skillnad mellan talaxlarna på inköp och försäljning 
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Vid budgetering anges alltid inköp som en utgift, och markeras därmed som negativ. Därför tolkas 

storheterna för inköp som negativa värden. I och med att axeln spegelvänds och får en negativ axel 

kan användaren direkt tolka att det är en utgift, och påverkar verksamheten negativt.  

Genom att det finns möjlighet att visa även värdet för föregående år kan användaren se om det finns 

en stadig trend. Om ett värde visade samma trend föregående period, t.ex. att en månad haft mindre 

försäljning än budgeterat två perioder i rad, kan slutsatsen dras att budgeteringen för den månaden 

behöver justeras för nästkommande period. Det går även att se ifall de två perioderna har samma 

trend i uppgång eller fall, fast den ena av dem ligger högre eller lägre i samband med den andre. 

Genom att se på grafen i sin helhet får användaren en uppfattning om verksamheten.  

Möjligheten finns att enbart visa det aktuella värdet för perioden, fördelat över alla perioder som har 

information. Då kan användaren direkt se hur försäljningen för en artikel utvecklats genom 

verksamhetens tid.  

Färgerna på de tre olika graferna utgår alla ifrån den färg som tilldelats artikeln i datakuben. Grafen 

för den aktuella perioden ärver dess färg direkt. Grafen för de budgeterade värdena ärver samma 

färg, fast med en opacitet på 0,6. Även grafen med värden för föregående år ärver färgen, fast då 

med en opacitet på 0,2. Då är det grafen med de aktuella värdena som framstår mest, det är den som 

är viktigast att följa och ska stå i fokus. Det är först när användaren behöver de andra graferna som 

de behöver få fokus. Med dessa val av opacitet syns de utan att störa när användaren inte behöver 

dem, men de är tillräckligt synliga för att kunna tydas när användaren har ett behov för dem.  

För att hjälpa användaren att veta vilken färg som tillhör vilken graf finns en hjälpruta synlig i 

komponenten. Den visar vilken färg som tillhör vilken graf. Dessutom ges den hjälpen även när 

användaren klickar på en månad, i den detaljerade informationsrutan. Där syns en färgruta med 

korrekt färg för den graf som de detaljerade siffrorna tillhör. 

Vanligtvis i linjegrafer syns den i en miljö med skarpa orienteringslinjer i bakgrunden i form av ett 

rutnät, vilket kan ses i figur 17. 

 
Källa: http://www.scipy.org/Plotting_Tutorial?action=AttachFile&do=get&target=simple_plot.png 

Figur 17: Linjegraf 
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Detta existerar även i denna applikation, dock på ett väldigt subtilt vis. Rutnätet har en låg opacitet, 

för att inte störa användaren då den följer grafen. Hade den haft samma opacitet som grafen skulle 

användaren inte kunna fokusera lika bra på det som behöver fokus. Istället skulle rutnätet kräva lika 

mycket uppmärksamhet av ögonen som grafen. Därför har rutnätet i komponenten en väldigt låg 

opacitet. Den uppmärksammas först när den behövs. Då stör den inte användandet av 

komponenten. När den behövs kan användaren följa en linje vid ett värde för att se vilka månader 

som håller sig över gränsen. Det går även att utgå ifrån varje månad för att se vilken punkt på grafen 

som tillhör vilken månad.  

Trendgrafen anpassar sig till de värden som ska visas, och värdena håller sig alltid inom 

komponentens ramar. Graferna skalas efter bredd och höjd på komponenten. Dock utgår talaxeln 

alltid ifrån noll, för att förhindra att användaren missbedömer grafen. Detta ger förvisso mindre 

varians då graferna är lika varandra i värde, men det är bättre än att användaren tolkar grafen fel.   

Vid försäljning och inköp av artiklar är det intressant att följa artiklarnas vinstmarginaler. En 

vinstmarginal är definierad som skillnaden mellan försäljning och inköp, dividerat med försäljning, 

vilket kan ses i figur 18. Skulle försäljningen vara 10kr och inköpet 2kr, ger det en vinstmarginal på 80 

%.  

   
   

 
 

Figur 18: m = vinstmarginal, f = försäljning, i= inköp 

Vinstmarginalen anger hur stor del av försäljningen som består av inköp. Överflödet av det kan 

räknas som vinst för artikeln. Dessa marginaler tas till hänsyn vid prissättning av en artikel, och det är 

därför viktigt att de hålls. Skulle det inte generera lika mycket vinst på en artikel som det har räknats 

med vid prissättning kommer budgeten inte att hålla.  

 

Figur 19: Tre bullet graphs 

För att kunna följa marginalerna implementerades en bullet graph. Med hjälp av den kan det aktuella 

värdet avläsas, vilket värde det var tvunget att uppnå samt mellan vilka nivåer värden hamnar 

mellan. Användaren kan själv välja vilken månad som ska undersökas, och vilka artiklar. I 

applikationen finns tre stycken bullet graphs fördefinierade, för de tre varor som oftast undersöks. 

Dessa kan ses i figur 19. Dock kan vilken vara som visas ändras på var och en av dem. Det finns 

dessutom en möjlighet att ändra datum för alla de tre komponenterna som visas med hjälp av en 

endaste datumväljare. Då kan olika varor enkelt följas samtidigt vid datumändring. De tre olika 

områden som delar in bullet graphens färgtolkning är dåliga, okej samt bra värden. Slutar pelaren 
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inom ett av dessa områden är det ett värde som tillhör en av de kategorierna. Som standard är de 

indelade i tre olika gråfärgade nivåer, men användaren kan även välja att färga dem rött, blått och 

grönt. Dock är detta inte standard, då färgen kan komma att störa ögonen vid användning.  

Komponenten varnar användaren med en tydlig röd cirkel om antingen marginalen inte hålls, eller 

om den aktuella försäljningen inte uppnår den budgeterade. Båda dessa saker måste användaren 

undersöka. 

 Användaren kan även välja att undersöka försäljningen i trendgrafen, för att jämföra med tidigare år 

och se om budgeteringen måste ändras inför nästa period.  

Om varningen är för att marginalen inte hålls kan flera saker spela in, då bör användaren klicka på 

komponenten för att få fram mer detaljerad information. Kanske har denna månad en större kostnad 

i inköp än vanligtvis, där tanken är att spara inför nästa månad. Detta innebär att marginalen blir 

sämre för den aktuella månaden, men nästkommande månad kommer däremot få en högre marginal 

då inte lika mycket kommer att köpas in.  

Om användaren klickar på de olika artiklarna dyker en ruta med mer detaljerad information upp, 

beroende på vilken av de två komponenterna användaren klickar inom.  

 
Figur 20: Detaljerad informationsruta för trendgrafen 

Inom trendgrafen innehåller informationsrutan enligt figur 20 mer detaljerad information om de tre 

olika kurvorna. Rubriken på rutan indikerar vilket attribut som undersöks, inköp eller försäljning, 

samt av vilken artikel. Vilken månad som användaren klickar finns också angivet, samt det aktuella 

värdet och medelvärde för denna artikel. Det aktuella värdet har en liten ruta i samma färg som dess 

graf vid värdet, för att användaren ska se vilken graf den tillhör. På samma vis är det med det 

budgeterade värdet samt föregående års värde för den månaden. Dock anges inte medelvärdet på 

dem, utan istället visas hur mycket det värdet avviker ifrån det aktuella. Avvikelsen visas både med 

hur många sek som skiljer dem åt, samt i procent. Då kan användaren se att värdet är t.ex. 30 % 

högre än föregående år. Slutligen visas det totala värdet för hela perioden både med aktuella värden 

samt budgeterade, och hur avvikelsen ser ut mellan dessa.  
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Skulle användaren istället klicka på en artikel vid en bullet graph kommer information likt figur 21 

visas.  

 

 

Figur 21: Detaljerad information för bullet graph 

Den är till för att användaren ska kunna tolka vinstmarginalen.  En röd prick visas som varning ifall 

försäljningen inte når den önskade vinstmarginalen för artikeln, eller om försäljningen är under den 

budgeterade. Dock kan det finnas anledningar till att marginalen inte blir korrekt, och användaren 

måste själv tolka detta. En avvikelse kan bero på ovanligt hög/låg försäljning/inköp. Genom att 

undersöka vad medelvärdena är för de två olika attributen kan användaren se varför marginalen inte 

uppnåtts. Dessutom visas budgeterade värden, medelvärden och avvikelser för inköp, försäljning 

samt vinstmarginalen för att användaren ska kunna analysera och dra en slutsats. 

Då det var svårt att tolka siffror när de visades oformaterade gjordes en funktion för att omvandla 

dem till valutaform. Sifferföljder som 12345 blev således 12 345, vilket kan ses i figur 22.  

 

Figur 22: Omvandling till valutaform 

Detta upplevdes lättare för ögat att tolka, då den direkt kopplar det till en valuta med dess olika 

tusental.  För att åstadkomma detta gjordes en funktion som gjorde om en talföljd till en textsträng, 

för att sedan addera blanksteg i strängen med tre siffror mellan. Antalet blanksteg som behövde 

adderas beräknades genom att dividera strängens längd med tre, och sedan avrunda det värdet 

neråt. 
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 Hanteringen av färger är sparsamt i applikationen. Varje artikel får en färg enligt datakuben, och 

denna färg används konsekvent i de olika komponenterna. Färgen är vald med en låg mättnad, den är 

mörkare och mer neutral i nyansen. Skulle det använts skarpare färger i applikationen skull 

användaren bli trött i ögonen vid längre användning. Dessutom kan skarpare färger användas för att 

dra fokus till sig, och används därför bara i de syftena. Då de har en tydligare nyans än de vanliga 

färgerna sticker de ut mer ifrån kontexten, och användaren uppmärksammar dem. Därför har den 

varningscirkel som dyker upp vid varje bullet graph en högre saturerad röd nyans. Detta är för att 

ögat ska dras dit, för att användaren ska upptäcka varningarna. Av samma anledning har 

applikationen medvetet en vit, neutral bakgrund för att inte störa användaren. Hade bakgrunden 

haft ett mönster, eller olika färger, skulle den distraherat användaren. På detta vis uppmärksammar 

användaren komponenterna mer, och det som användaren ska fokusera på hamnar i fokus istället.   
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Ett exempel på hur applikationen hade kunnat se ut ifall dessa regler inte följts kan ses i figur 23. 

Jämför denna sedan med figur 24. 

 

Figur 23: Applikationen ifall kriterierna inte hade följts med färghantering 

 

Figur 24: Applikationen med neutrala färger 

Även om de tydliga färgerna syns tydligt, kommer deras nyans och konstrast trötta ut ögonen och bli 

svårarbetade. Notera även varningssymbolen vid komponenten längst ner. I figur 23 finns en högre 

risk att missa varningssymbolen, jämfört med figur 24.  

Rutnätet i trendgrafen stör även linjerna och grafen blir svårtydlig.  
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Applikationen blev ett verktyg för att följa verksamhetens försäljning och inköp av olika artiklar. Det 

som tidigare innebar utdrag av rapporter och markeringspennor kan nu följas och analyseras via 

denna webbplats. När ny information finns tillgänglig kan den läggas till för att användaren ska kunna 

följa utvecklingen av företaget. Då den är tillgänglig via en webbplats kan flera användare besöka 

webbplatsen på olika datorer. Därför behöver bara en person ha ansvaret med att uppdatera 

applikationen med uppdaterad information.  

Trendgrafen används för att följa trender av företagets artiklar under vald tidsperiod. Användaren 

kan själv ändra tidsperiodens start- och slutdatum, samt vilken artikel som visas. Dessutom kan 

användaren följa både inköp och försäljning, och se detaljerad information om dessa via ett klick på 

vald månad.  

Med den implementerade bullet graphen kan artiklarnas vinstmarginal granskas. Skulle 

komponenten varna, antingen för att vinstmarginalen är för låg eller för att den aktuella 

försäljningen ligger under den budgeterade, kan användaren själv ta fram mer detaljerad 

information. Genom att klicka på komponenten dyker en ruta med den detaljerade informationen 

upp, och användaren kan granska siffrorna för att tolka den felande vinstmarginalen.  

Användaren behöver i dagsläget själv föra in den nya informationen i textdokument. Det hade varit 

lättare om programmet läste in de rapporter som genereras av systemet för försäljning och inköp. 

Problemet är dock att detta kan se helt olika ut, beroende på hur användaren väljer att skriva ut 

dem. Därför fungerar detta sätt även som en säkerhetskoll för att användaren anger data på rätt sätt. 

Genom att de skrivs i unicode-format försäkras även programmet om att det är oformaterade siffror 

som används.  

Vidare utvecklingsmöjligheter för applikationen är att kunna visa flera artiklar samtidigt, för att se om 

alla artiklar följer samma mönster. Även en graf för den procentuella avvikelsen mellan budget samt 

aktuella värden hade vart intressant.  
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