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Sammanfattning 

Detta examensarbete har förlagt sig på Saab Aeronautics i Tannerfors, Linköping.  

Saab Aeronautics utvecklar och bygger Jas Gripen. Saab Aeronautics i Linköping 

utvecklar simulatorer som används för att testa olika versioner av mjukvara som används i 

JAS Gripen plan. Dessa simulatorer används inte bara av utvecklare i testsyften utan 

även av piloter som övar inför uppdrag och för att ge feedback till utvecklarna om 

mjukvarorna. Vi utförde examensarbetet på simulatorcentralen på området. På just den 

avdelningen vi arbetade på utförs skötsel, bokning och nyttjande av simulatorerna. 

 

På simulatoravdelningen används ett schemaverktyg där användare på Saab kan boka tid 

och betala användning av simulatorerna. Detta verktyg var gammalt och utdaterat samt 

innehöll verktyget väldigt många buggar. 

 

Målet med vårt examensarbete var att bygga upp ett nytt verktyg för att hantera bokningar 

av simulatorer. Det skulle förenkla användandet för användaren och administratörer. För 

att spara tid åt administratörer och operatörer att lösa applikationsfel som kunnat uppstå 

och istället fokusera på sitt arbete. 

 

Sammanfattningsvis visar detta arbete hur ny modern teknik kan förenkla verktyg som har 

fungerat som ett stort kugghjul i ett företag. Med hjälp av ny teknik och ramverk kan man 

skapa en webbapplikation som underlättar för slutanvändaren. 

 

Detta arbete är en del utav två. Detta arbete fokuserar på den grafiska delen av arbetet 

och för att få en komplett helhet rekommenderas det att ni även läser rapporten om server 

och logik delen skriven utav Jesper Larsson och Andrè Teintang. 
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1. Inledning 

I denna del av dokumentet ger vi en kortare beskrivning av vad som är upplägget med vår 

dokument samt gå igenom våra frågeställningar. 

1.1 Motivering 

Simplan är ett schemaläggningsverktyg som används för att kunna lägga bokningar på 

SAAB’s olika JAS Gripen simulatorer. Detta verktyg används dagligen av tusentals 

anställda och är ett viktigt verktyg för företaget. Verktygets syfte, förutom att kunna lägga 

bokningar, är att kunna ta betalt av de individer som utnyttjar simulatorerna. 

 

Verktyget är ungefär 20 år gammalt och är ett internbyggt system. Det är nu väldigt 

föråldrat och består för det mesta av gammal teknik och dåligt strukturerad kod. Många 

anställda lägger ofta fram bekymmer till administratören om att verktyget krånglar eller 

saknar önskad funktionalitet. Det saknar ett lättförståeligt användargränssnitt och detta 

medför att många frågor dyker upp under användning vilket gör att administratören får 

hantera support när han borde hantera bokningar. 

 

1.2 Syfte 

Vårt arbete medför att föregående version av Simplan skrotas och ett nytt system byggs 

upp från grunden. Den nya versionen har fokus på användarvänlighet och enkelhet. Det 

ska kunna utföra syftet, men på ett simpelt sätt. Simplan får även ett helt nytt utseende 

samt ny modern teknik för att underlätta användandet av verktyget, både för bokarna och 

administratörerna. Verktyget byggs dynamiskt så nya utvecklare enkelt kan plocka upp 

och vidareutveckla systemet. 

 

1.3 Frågeställning 

● Hur kan man förbättra användbarheten och gränssnittet samtidigt som 

användaren kan igenkänna? 

Ett önskemål från SAAB är att det ska vara en låg inlärningskurva att övergå till det 

nya systemet. 

 

● Går det att skapa ett helt fristående applikation i webbläsaren? 

Ett helt fristående applikation i webbläsare är något som håller på att bli 

populärare idag. 
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● Hur uppehåller man kompabiliteten mellan flera webbläsare? 

Andelen användning mellan de största webbläsarna är väldigt splittrad, vilket gör 

att man inte kan fokusera kompabiliteten på endast en webbläsare. 

 

● Hur användbart är det att tillämpa HTML5 i Internet Explorer 8? 

En stor del använder fortfarande Internet Explorer 8. 

 

1.4 Målgrupp 

Rapporten är riktad mot studenter med datautbildning på kandidatnivå, där de har en 

programmeringsinriktning. De kan grundläggande terminologier inom programmering och 

har en teknisk datorvana. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel berättar vi om vår kund, produktens tidigare versioner samt kundens 

förväntan på den nya versionen. 

2.1 Saab 

Saab Aeronautics är ett affärsområde inom Saab AB och huvuddelen ligger i Tannefors i 

Linköping där det finns runt 3000 anställda. Huvudansvarsområden för Aeronautics är att 

erbjuda avancerade luftburna system, tillhörande delsystem, obemannade system (UAS), 

flygplansstruktur och support till försvarskunder och kommersiell rymdindustri över hela 

världen. Aeronautics är också ansvarig för utveckling, produktion, marknadsföring, 

försäljning och stöd till Gripen. Totalt finns ca 12 500 personer i Saab koncernen. 

 

2.2 Simplan 

Simplan är ett schemaläggningsverktyg som har varit deras primära verktyg för att kunna 

boka, administrera och bokföra bokningar av JAS Gripens olika simulatorer. Från början 

var Simplan ett Excel ark, som hanterades av en heltidsanställd som fick skriva ner och 

skriva ut scheman och dela ut på företaget. Detta arbetssätt var klumpigt och onödigt, 

samt krävde en anställd för att göra allt arbete som skulle kunna utföras automatiskt och 

digitalt. Därefter begärde operatörerna på SAAB att de skulle digitalisera detta schema. 

Då utvecklades nästa version av Simplan. Detta system utvecklades av en konsult som 

byggde dagens Simplan.  

 

Detta verktyg påbörjades under 90-talet och har varit ett välanvänt verktyg. Verktygets alla 

användare har begärt olika förändringar under tidens förlopp och detta har lätt till att 

verktyget har tappat sin dynamik. När någon förändring sker vid punkt A, sker även något 

vid punkt B. Denna problematik innebär att det var väldigt svårt att kunna vidareutveckla 

den nuvarande versionen, då man inte kan implementera någon ny funktionalitet utan att 

förstöra den nuvarande stabila versionen. Lösningen blev då att skrota det helt och skriva 

om det från grunden. 

 

2.3 Krav 

2.3.1 Bättre användargränssnitt 

Simplan version 2 har ett väldigt uråldrat och förlegat användargränssnitt. Det känns och 

beter sig som ett gammalt system. Ett krångligt problem som finns med systemet är att 

det kräver att användaren behöver gå igenom många steg och klick för att utföra en enkel 
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uppgift, till exempel att boka eller flytta sitt bokade pass. Samt ger ett utförande ingen 

direkt visuell respons på att uppgiften är klar och genomförd, utan stannar när den är klar 

ibland på en vitt tom skärm istället för att skicka tillbaka användaren till schema skärmen. 

 

Detta krav skulle uppnås genom att göra mycket av jobbet åt användaren och att ta bort 

onödiga steg som inte borde finnas. Till exempel enbart ha en vy för bokföring och att 

strunta i att skicka användaren till nya vyer konstant för att göra olika saker, utan man 

behåller allt på en skärm. Samt att en användare återgår automatiskt till schemat och att 

på ett visuellt sätt visa att ett utförande har genomförts.  

 

2.3.2 Lättare att administrera 

Ett stort problem med Simplan version 2 är att administratören inte kan administrera på ett 

enkelt sätt. Administratören behöver göra många krångliga steg som behöver stegas 

igenom för att kunna utföra en simpel åtgärd. Vid uppföljning av systemet, som är att 

beskriva vad passet har använts till, kan vara saker som produktutveckling och testning 

fast det kan också vara fel såsom att mjukvaran kunde inte laddas in etc. Detta måste 

bokföras i detta system, för att visa administratören ifall passet är klart att skickas vidare 

till ekonomiavdelningen. Detta bokföringsprogram kräver i Simplan version 2 att 

administratören tar pass för pass och skickar vidare och detta kan resultera upp emot 30 

omgångar eller fler av inskickningar. Detta borde istället systemet kunna lösa på ett 

smartare sätt att administratören enbart behöver klicka på en knapp när det är dags att 

bokföra. 

 

En sak knyter dock samman denna punkt med föregående. Detta system inte är 

självförklarande och därmed är det svårt för nya användare att förstå. Då är det en del 

användare som vänder sig till administratören istället och ber han genomföra bokningen. 

Detta vill vi lyckas få bort för att låta administratören jobba med det han ska. 

 

2.3.3 Ny modern teknik 

Föregående version utav Simplan var skapat för drygt 8 år sedan. Den är även främst 

utvecklad i PHP och HTML, helt utan JavaScript. Detta ger den en väldigt tråkig 

funktionalitet, väldigt basiskt. De vill tillsammans med modernare tekniker kunna ge en 

lättare användarvänlighet och ett snyggare användargränssnitt. Funktioner så som “Drag 

and drop”, dvs. att kunna ta tag i ett objekt på skärmen och flytta runt det t.ex. en bokning 

som du vill flytta till en annan dag, istället för att gå in på en ny skärm och fylla i ett 

formulär på hur du vill flytta det, så skulle detta förenkla och förkorta arbetstiden markant. 
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3. Teori 

I detta kapitel beskriver vi de olika teoretiska metoderna som vi har använt oss av igenom 

projektet, som har legat till grund för hur arbetet har gått tillväga. 

3.1 Design 

Att kunna ge projektet ett utseende, specifikt för det samt att underlättar det för 

användaren, så att denna kan lättare förstå applikationen. 

3.1.1 Lo-fi Prototyp 

Att kunna ge kunden en konkret bild av vad vi planerar att bygga och ge kunden en bra 

idé om hur funktionerna kommer att genomföras och funktionera, så är Lo-fi prototyper ett 

lysande sätt att redovisa detta på. 

 

Lo-fi prototyp är en metod som används för att skissa fram en idé till pappersform. Denna 

pappersform ska kunna visa för kunden alla steg som kan utföras i systemet, t.ex. klicka 

på en knapp osv, samt att kunna se vad konsekvenserna av just den åtgärden är. Under 

denna prototypmodell är det vanligt att presentera ett antal designförslag till kunden, det 

gör att de kan välja mellan alternativ och komma fram med kritik och förslag på vad som 

bör ändras eller läggas till. 

  

3.1.2 Hi-fi Prototyp 

En vidareutveckling av Lo-fi. När kunden är nöjd med Lo-fi designen och förstår hur 

funktionaliteten fungerar fortsätter utvecklarna med Hi-fi. Denna metod bygger på att ta 

med valet från Lo-fi och bygga en funktionell prototyp i sin riktiga miljö, t.ex. en webbsida. 

Dock så behöver den inte vara till 100 % fungerande, t.ex. anrop mot databaser och 

servrar. Men ger istället användaren en bättre blick över hur applikationen kommer att se 

ut i sin rätta miljö. 

 

3.1.3 Användarvänlighet 

En användare har inte mycket användning av en webbsida eller en webbapplikation ifall 

den är för krånglig eller svårbegriplig. Att ha en enkel, simpel och lättförståelig produkt är 

hög prioritet. Användarupplevelsen blir betydligt mycket sämre ifall de måste kontakta 

administratörer eller fastnar vid olika moment i produkten. Det finns en hel del normer 

man ska följa vid skapande av en produkt. 
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 Inte göra produkten stökig med att ha massor av objekt, utan att begränsa sig till 

5-9 objekt, t.ex. i en meny eller en lista. 

 

 Krångla inte till det med överflödig och onödiga föremål, håller man en sida eller 

applikation ren underlättar det för användaren och upphöjer användarupplevelsen. 

 

 Gärna ska det finnas marginaler mellan olika föremål, så att de separeras från 

varandra och får varje föremål att sticka ut mer och blir lätt synligare. 

 

3.2 Utvecklingsmetodik 

Olika arbetsmetoder är väldigt viktigt inom programmering och utveckling. Att kunna jobba 

under strukturerad form och jobba enligt ett protokoll. Detta underlättar både för 

programmeraren och kunden. 

3.2.1 Agil utveckling 

Metoden Scrum låter arbetslaget jobba närmare mot kunden och lägger hög fokus på 

kommunikationen mellan utvecklare och kund. Kunden och utvecklaren träffas oftast i 

början av en “sprint” och i slutet av den. Där de går igenom hur de planerar att använda 

sprinten och respektive hur den har genomförts på ett så kallat “retrospektiv” möte. 

En “sprint” inom Scrum är en period av tid där man planerar att utföra ett antal uppgifter. 

Denna tidsperiod avslutas med ett “retrospektiv” där man går igenom vad som har skett 

under veckan, oftast tillsammans med kund. Varje arbetsdag inleds med ett möte av laget, 

där de presenterar för varandra om vad de har gjort, vad de ska göra och några 

eventuella problem som stötts på. Uppgifterna man får från kunden delas upp i så kallade 

“Tasks”, en mer nedbruten form. Varje par eller enskild programmerare tar en Task och 

arbetar med den. När den är genomförd redovisas den framför kund som blir den 

slutgiltiga godkännaren. 

 

Arbetslaget jobbar helst parvis, men givetvis kan de jobba enskilt också. 

Parprogrammering fungerar på det viset att två utvecklare sitter vid en maskin som en av 

programmerarna skriver koden, medan den andra analyserar och korrigerar den som 

skriver samt kommer med förslag på hur de kan gå tillväga. 

 

3.2.2 Användarutvärdering 

Scrum använder sig utav “Sprints” och är perioder man jobbar. Vid början och slutet är det 

vanligt att man har kundkontakt, visar vad man ska påbörja denna Sprint och vad man har 

utfört vid slutet av en Sprint. 
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Detta ger kunden en bra översikt över hur just projektet fortlöper och ger även möjligheten 

att kunna kommentera projektet, t.ex. vad som bör ändras. 

 

3.3 Webbläsare 

Den första webbläsaren skapades 1990 och sedan dess har det kommit flera olika 

webbläsare och används av miljontals människor dagligen. De mest populära webbläsare 

som används idag är Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera och Safari. Populariteten 

bland dem webbläsaren har varierat med tiden. 

 

Det är främst webbläsaren som driver webbtekniken framåt och introducerar nya 

webbteknologier. Det möjliggör oss webbutvecklare att skapa fantastiska interaktiva 

hemsidor och webbapplikationer. Till exempel var det Internet Explorer som introducerade 

Iframe som tillåter en sida vara inuti en sida, Ajax som tillåter asynkrona uppdateringar, 

CSS filter som kan göra grafiska manipuleringar (som idag kan ersättas av CSS3 

gradient, opacity, transform, rotate, shadow) och ”drag and drop” som kan dra objekter. [6] 

 

 

Figur. Tidslinje över webbteknologier på flera webbläsare. [7] 

 

I figuren visas en tidslinje över när en webbteknik kom på olika webbläsare och på dem 

senaste åren har det exploderat med flertals nya webbtekniker. [7] 

 

3.3.1 Polyfill 

Det är inte alla användare som uppdaterar sin webbläsare när en nyare version kommer 

vilket gör att man inte kan skapa en sida som använder dem senaste teknologier som inte 

fanns i föregående versioner, men som tur finns det utvecklare som försöker återskapa 

den nya tekniken i föregående versioner som ett JavaScript bibliotek. Det har fått ett ord 

och kallas för polyfill. I kombination av JavaScript biblioteket Modernizr, som kan 
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detektera ifall om en viss teknik har stöd för webbläsaren, kan man se till att anropa en 

polyfill när det väl behövs och kan på sådant sätt ge stöd för en webbteknik för äldre 

webbläsare. [8] 

 

Ifall om en polyfill saknas för en webbteknik får man se till att det blir ”Graceful 

degradation” (elegant degradering) som betyder att sidan fungerar fortfarande men 

tekniken saknas. 

3.4 Kodstandard 

En kodstandard är en vald stil hur programkoden ser ut. Detta är för att underlätta för 

andra utomstående från utvecklaren som får se koden, så all kod är enhetlig. Det behöver 

naturligtvis inte enbart vara utomstående, det kan även vara projektets deltagare som kan 

dra nytta över en kodstandard. Det viktiga med en kodstandard är att den är konsekvent 

och följs Genom detta får man då en lättläslig kod. 

 

Kodstandard kan till exempel säga hur namngivningen på variabel ska betecknas, om 

omkapslingen av ett block ska vara på samma eller ny rad och hur väl kommenterad kod 

ska vara. 
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4. Metod 

I detta kapitel beskriver vi hur vi har gått tillväga i dem design och teoretiska val vi har valt 

att använda som beskrevs i föregående kapitel. 

4.1 Design 

Vårt absolut största mål med detta projekt var att underlätta för användarna med 

användbarheten. De ska känna att applikationen är lättöverskådligt och simpelt men ändå 

vackert. 

4.1.1 Lo-fi Prototyp 

För att spara in tid för senare eventuella konflikter med kunden hur denne skulle vilja att 

applikationen skall fungera, så valde vi att börja med att skissa på en Lo-fi prototyp. Vi 

hade två idéer på hur verktyget skulle se ut, men grundtanken var att behålla upplägget 

som nuvarande, men ta bort så mycket överflödigt som möjligt. Vi ville ta bort så många 

klick som möjligt. Så vi begränsade oss till 4 sidor, en startsida där man loggar in, en 

huvudsida där man kan läsa om meddelanden, en administratörsida som administratören 

kan administrera, samt ett schema. Schemat var det grundläggande och där allt arbete 

utförs, så vi hade två alternativ på hur just schemat skulle se ut och hur det skulle fungera. 

 

4.1.2 Hi-fi Prototyp 

Efter designen i Lo-fi var vald, så satte vi igång med att hårdkoda verktyget. Det skulle se 

ut som den designen kunden hade valt. Vi började med att skapa verktyget i sin helhet 

dock utan kopplad funktionalitet mot Simplans API. Det skulle demonstrera för kunden hur 

det skulle fungera i verkligheten. 

 

4.2 Versionshantering 

I ett projekt som består av en arbetsgrupp där flera personer ska arbeta på multipla filer 

och ibland även på samma filer behövs ett system för att hantera alla revideringar, ett s.k. 

versionshanteringssystem. Utan versionshantering kan det lätt hända att enbart en person 

får åtkomst att redigera filen och resterande personer som vill redigera får vänta tills första 

personen har redigerat klart innan nästa person får ändra. Detta är för att undvika att man 

sparar över varandras ändringar. Detta är inte optimalt och är väldigt tidskrävande och ger 

inget bra arbetsflöde, därför behövs ett versionshanteringssystem. 

4.2.1 Dropbox 
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Till en början använde vi inget versionshanteringssystem, utan vi använde oss av moln 

lagringstjänsten Dropbox. Dropbox är en lagringstjänst som snabbt och enkelt kan 

synkronisera filer och mappar från sin dator till molnet. Filerna går att dela med andra 

Dropbox användare, vilket gör att vi kan snabbt få en fil ändrad till en annan dator, likväl få 

en uppdatering av en fil från en annan dator. 

      

Dropbox är inget fullständigt versionshanteringssystem. Den kan 

återställa föregående ändringar som har gjorts på en fil, men 

saknar mycket som finns i ett versionshanteringssystem. Det finns 

inga återställningspunkter eller återställning av mappar, utan enbart 

återställning per fil och ingen kod jämförelse med föregående 

ändringar. 

 
Figur. Dropbox - Logo 

 

Detta gick bra till en början, men när projektet ökade med antalet filer och kodmängd blev 

det snabbt rörligt om vilka filer vem som hade ändrat vad. Det fanns andra nackdelar som 

att man inte kunde arbeta utan internet, då kunde Dropbox inte synkronisera och om båda 

hade ändrat i båda filer utan att Dropbox hade synkroniserat klart kunde det bli konflikter. 

Det fanns risk att man sparade över andras ändringar. Vi behövde ett 

versionshanteringssystem. 

 

4.2.2 Git 

Git har varit ett personligt favoritval när det kommer till 

versionshantering. Git är ett fullständigt versionshanteringssystem 

till skillnad från Dropbox. Git stöd för grenar, taggar, kod 

jämförelse med föregående ändringar med mera och det är ett 

distribuerad versionshantering vilket gör att varje repository 

innehåller allt för att kunna vara självständig och kan ligga lokalt 

på en dator utan internet och när som helst slå ihop sitt repository 

mot en server. 

 
Figur. Git - Logo 

 

Git har ett enkelt kommandoverktyg som går att använda för att hantera sitt repository, 

samt hanterar den kollisioner i koden på ett effektivt sätt, via merge. 

 

Vi hade en server där vi kunde ha vår gemensamma Git repository. Övergången mellan 

Dropbox till att använda Git gick väldigt smidigt. Vi behövde installera Git programmet, 

sedan skapa vår repository och lägga över filerna vi hade Dropbox. Vi kunde nu arbeta 

effektivare eftersom vi kunde jobba på samma fil samtidigt nu och sedan var det Git som 

skötte och såg till att det inte blev några konflikter. 
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Inlärningen att använda Git har varit enkelt, enkla och lättförståeliga kommandon, väl 

dokumenterad och det fanns bra resurser om Git på internet. 

 

4.3 Teknologi 

4.3.1 Programmeringsspråk 

Vi har använt oss utav programmeringsspråken JavaScript, HTML och CSS. Varje utav 

dem programmeringsspråken har sina egna användningsåmråden. HTML sköter sidan 

layout, CSS sköter sidans design och JavaScript sköter det interaktiva området. 

4.3.1.1 JavaScript 

Uppbyggnaden av vår sida i projektet är att JavaScript sköter vilka sidor som ska visas. 

Den bestämmer vilka HTML filer som ska laddas in. Den bestämmer även när och hur 

filen ska laddas in. 

 

Vi har en huvud JavaScript fil som kan modulärt ladda in andra JavaScript filer. Vi har till 

exempel delat upp moduler som sidmallhantering, klocka, autentisering, framåtskridande 

hantering, sidhantering och API gränssnitt till Simplan. Dessa moduler är grunden för 

projekten. Sedan har vi även gjort en modul för Simplan. 

 

● Sidmallhanteringsmodul: 

Modulen sköter inläsningen av olika mallar och våra mallar består av HTML filer. 

Dessa HTML filer skiljer lite av vanlig HTML kod. Dessa mallar kan hantera 

villkorssatser, aritmetik och andra utökade funktionaliteter, vilket gör att det mer 

användbart än vanlig HTML. Mallarna läses av JavaScripts biblioteket Underscore 

som gör det möjligt att ha denna utökning. [9] 

 

Utöver inläsningen som modulen gör, så kan den även cache mallarna, vilket 

snabbar upp nästa tillfälle som mallen ska användas och slipper även göra ett 

extra HTTP anrop och minskar användningen på nätverket. 

 

● Klockmodul: 

Modulen synkroniserar klockan från servern till klienten och ser till att klockan 

fortsätter att ticka hos klienten. Denna modul är viktig för att om exempelvis 

ändringar på bokningar skulle ske efter klientens klocka kan ändringen få helt fel 

tid när det sparas till servern. Autentiseringstoken som har livslängd på tid kan 

göra att den inte blir giltig också om man skulle gå efter klientens klocka, därför 

ska man alltid gå efter servertid. 
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● Autentiseringsmodul: 

Denna modul ser till att autentisering för en användare sker på ett säkert sätt och 

ger rätt behörigheter och rättigheter på sidan. När en inloggning händer tilldelas 

användare en autentiseringstoken som sparas icke ihållande (“non persistent”). 

Denna autentiseringstoken används sedan för att göra API anrop som kräver 

autentisering och har en begränsad livslängd. 

 

● Framåtskridandemodul: 

En modul som förenklar och har byggstenar till att visa framåtskridande händelser. 

Varje gång när en eller flera asynkrona anrop utförs så ser modulen till att den 

visar gränssnitt för att ge feedback till användaren att sidan laddas. 

 
Figur. Framåtskridandegränssnitt 

 

● Sidmodul: 

Denna modul samverkar med sidmallsmodulen. Efter att en mall har läst in med 

sidmallsmodulen är det sidmodulens uppgift att visa rätt mall på sidan. Sidmodulen 

bestämmer vad som ska visas och den kan bestämma vad som ska hända innan 

och efter en mall ska visa. Vad man vill det ska hända innan en mall ska visas kan 

exempelvis vara att förinladda data till mallen som ska visas och vad ska hända 

efter en mall ska visas kan exempelvis vara att garbage collect oanvända 

händelser. 

 

● Simplan API modul: 

Modulen är ett mellanlager som underlättar API anrop mot Simplans API. 

Förändringar i Simplans API protokollet som gör att projektet slutar att fungera kan 

enkelt justeras med modulen. Modulen har även felhantering, vid ett fel i API 

anropet loggas det och ger utvecklaren feedback om vad som gick fel och kan 

åtgärda det. Det kan även ge användaren feedback om att anropet misslyckades. 

 

● Simplan Modul: 

Simplan modul är den största modulen och bygger på Simplan API modul. 

Modulen sköter allt funktionalitet för schemat. Några av dem alla funktionaliteterna 

är: 

○ Skapa, ändra, ta bort, godkänna och bokföra bokningar 

○ Flytta bokningar med drag and drop 

○ Byta vecka och år 
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○ Växla mellan simulator- och operstörsschema 

○ Byta tema 

○ Filtrera simulatorer 

 

 

4.3.1.2 HTML 

Vi använder HTML för att strukturera upp varje sidlayout. Varje sida har en egen HTML fil 

och i våra HTML filer använder vi JavaScript biblioteket Underscore för att utöka HTML 

och gör det till mer användbart som mall. Med hjälp av Underscore kan man i HTML 

skriva villkorssatser och itereringar. 

 

<div> 

 <% _.each(simulators, function(simulator, index) { %> 

  <% if (index % simulators.length == simulators.length - 1) { %> 

   <span><%- simulator.shortName %></span> 

  <% } %> 

 <% }); %> 

</div> 

 
Exempel på vad man kan göra med Underscore och HTML tillsammans. 

 

4.3.1.3 LESS (CSS) 

 

 

Vi använder LESS för att designa utseendet på sidan. 

LESS är en utökning av CSS och lägger till extra 

funktionalitet. 

 
Figur. LESS - Logo 

 

 

Med LESS kan man ha variabler, mixins, funktioner, nästlade regler. Vi valde LESS dels 

för att ramverket Bootstrap använder LESS och dels för att minska skriva repetitiva CSS 

regler och utnyttja dem extra funktionaliteterna. Vi har sett till att vår design är Responsive 

[10], dvs. att sidan ser bra ut i alla skärmupplösningar. 

 

4.3.2 Ramverk 

Vi har använt ett par ramverk för att få bättre kompabilitet mellan olika webbläsare 

samtidigt få en lättare och högre abstrakt nivå av språk. Vi har använt oss av ramverken 

jQuery, jQuery UI, Bootstrap, Underscore och LESS. 
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Vi använder jQuery främst till AJAX anrop, DOM manipulation och Event hantering. 

Bootstrap till utformning av sidan och design hjälpmedel. Underscore till förenkling av 

objekt manipulation och JSON hantering. jQuery UI till färdiga komponenter som kalender. 

LESS till en kraftfullare CSS. 

 

4.3.3 API 

Simplans API från backend sidan var under utveckling samtidigt när vi utvecklade 

projektet och där med kunde API:et ständigt förändras. API som förändras medförde att 

vårt projekt kunde sluta fungera helt oväntat och där med blev det många timmar av 

felsökning innan vi hittade att API:et hade förändrats. I och med det tog vi lärdom av och 

skapade interface från vår sida som kunde hantera på ett elegant sätt, låta sidan 

fortfarande fungera ifall om API:et skulle sluta fungera. 

 

4.4 Scrum 

4.4.1 Tidsestimering 

I starten av vårt examensarbete fick vi ut ett par dokument med krav och önskemål som 

bör finnas med i verktyget. Efter har läst igenom dokumenten grundligt valde vi att påbörja 

tidsestimeringen. Där estimerade vi hur arbetet skulle läggas upp och vad som bör 

prioriteras.  

 

I slutet av varje vecka såg vi över ifall vår planering höll. Om något skulle behöva 

prioriteras om, läggas till eller tas bort.  

 

4.4.2 Scrum möten 

Dessa möten höll vi internt mellan varandra. Under möten berättade man vad man har 

gjort, vad man ska göra och vilka problem man har stött på under föregående dag. 

Vår handledare skulle vara delaktig varje fredag för att se över hur projektet fortskred och 

för att kunna testa systemet och för att kunna ställa frågor samt svara på frågor som vi 

hade till honom. 

4.4.3 Parprogrammering 

Detta var ett koncept som kom tillbaka ett flertal gånger. Oftast tog vi en task vardera och 

arbetade med. Men ibland kunde det uppstå problem som innebar att vi båda satte oss 

ner gemensamt vid en dator och försökte lösa problemen tillsammans. Detta genomfördes 

oftast genom att en skrev koden, medan den andra diskuterade och analyserade det som 

skrevs. 
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5. Resultat 

Här beskriver vi resultatet utav vårt arbete som beskrevs i metod. 

5.1 Designmönster 

Vår grundtanke bakom Simplan var att förenkla verktyget samtidigt som vi ger den ett mer 

modernt utseende. Föregående version av Simplan som är i bruk hos SAAB, använder 

enbart HTML kod och ingen CSS, därmed begränsar det mycket av utseendet. Vi ville få 

bort all känsla av gammal HTML utan någon form av stil. Sidan i stort bestod av en mängd 

tabeller.  

 

För att kunna bibehålla vårt ideal av att ha ett modernt utseende valde vi att använda oss 

utav ett ramverk, Bootstrap. Detta är ett ramverk som utnyttjar utseende som används på 

hemsidan. Bootstrap använder sig utav CSS och CSS3. Detta ramverk har ett väldigt rent 

och enkelt utseende och skulle passa vårt behov perfekt. 

 

Ett problem som användare har stött på 

vid användandet av Simplan är det 

onödiga klickandet. Sidan kräver 

användaren att klicka en lång kedja av 

knappar innan man uppnår önskad effekt. 

Det vi önskade var att behålla allt på en 

sida och från den grund sidan ta sig vidare 

med ett klick. Bootstrap erbjuder 

möjligheten att på ett enkelt sätt 

implementera modala vyer. 

 

 

 

 
 

Figur.  Simplan login skärm 

 

Sidan fick en snarlik design över hur den var tidigare, för att få gamla användare att känna 

igen det nyare verktyget. Samtidigt vill vi givetvis att folk ska känna att verktyget har fått 

sig ett ansiktslyft och blivit förenklat, genom att låta den få behålla sin grundtanke. Vi gav 

även användaren flera alternativ att utföra sin uppgift än bara ett val. Ett exempel på detta 

är en bokning. Användaren kan klicka på en tom plats i schemat, alternativt i menyn i 

toppen av webbläsaren kan användaren klicka på en dropdown och därifrån välja boka. 
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Figur.  Simplan schemat  

 

 
 
Figur. Simplan - Schemat med boknings fönster. 

 

Dock under utvecklingen av Hi-fi så stötte vi på lite konflikter som inte fungerade med hur 

vi egentligen planerade, samt insåg vi även att verktyget var väldigt likt hur det tidigare 

varit, och ville ta bort vissa komponenter eller ändra hur det integreras med användaren. 
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Detta tog vi upp med kunden först, för att hålla vår kund uppdaterad av vart projektet 

befann sig. Kunden var väldigt öppen och uppmuntrade förändringar och initiativ. 

 

5.2 Användarutvärdering 

Minst en gång i veckan så kom kunden in för att se hur arbetet fortskred. Under denna 

period fick vi redovisa vad vi har gjort, vad vi gör samt eventuella frågor vi hade. Detta var 

den fasta tiden vi hade avsatt för att tala med kunden. Fast det förekom även att när 

frågor uppstod att kunden kunde göra ett extra besök. Kunden utförde användartester, 

och gav feedback över vad som var bra och vad som kunde bli bättre, detta var en 

uppskattad tid, för att se att vi var på samma sida som kundens förväntningar, samt vad 

som var realistiskt att utföra. 

 

5.3 Tester 

Det är svårt att utföra automatiserade tester av en webbaserad applikation, då det inte 

finns några egentliga testegenskaper, allt är visuellt och har väldigt lite logik. 

Applikationen var utvecklad i webbläsare så som Firefox, Safari och Chrome. Dessa 

webbläsare är väldigt snarlika och skiljer sig väldigt lite i form av hur de hanterar 

JavaScript och CSS. Problem uppstod först då vi implementerade koden på SAABs 

servrar. Saab använder sig utav Internet Explorer 8 som standard, men givetvis är det upp 

till varje anställd att besluta vilken webbläsare de vill använda. 

 

Internet Explorer 8 stödjer väldigt lite av de nyare teknikerna då webbläsaren kom i tidigt 

skede av HTML5, innan HTML5 utvecklingen började ta fart. Internet Explorer har gett oss 

en hel del problem med själva utvecklandet av applikationen, främst har det varit 

kompabilitetsproblem, men det har givetvis gått att lösa. 

 

De tester vi har fått använda oss utav är användartester, då produkten ska fungera bra för 

administratörer och operatörer främst, så fick vi hjälp av två stycken anställda på företaget 

att utföra användartester. Det gav oss bra feedback på vad som kan ha varit oklart och 

vad som helt enkelt inte hörde hemma i applikationen. 

 

En tredje form av test som har fått utföras är API tester, då vi jobbade i en väldigt 

dynamisk miljö. Våra manuella tester av API har hjälpt oss att ta fram ett mycket bättre 

API, som fungerar precis som vi önskat. 
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5.4 API 

Vi byggde klient delen av ett projekt, det grafiska. Detta betydde att vi var beroende utav 

de som byggde server delen, Jesper Larsson och Andrè Teintang. Vår sammankoppling 

med deras server var igenom ett API, som utvecklades samtidigt som vi byggde vår klient. 

Detta resulterade i att deras förändringar kunde påverka vår klient i stor utbyggnad. Om 

de gjorde en stor ändring på API:et kunde det bli att klienten inte fungerade längre. 

Detta gav oss lite problem i och med att ibland kunde vi få vänta tills en förändring gick 

igenom, men en av fördelarna med att jobba så pass nära var att vi kunde enklare komma 

med förslag och driva igenom förändringar som vi önskade ha. 
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6. Diskussion 

Här diskuterar vi öppet, om lärdomar och svårigheter som vi har stött på igenom projektet. 

6.1 Egen reflektion 

Då vi sedan innan varit med och bugg fixat den originella applikationen hos Saab, så har 

vi varit väldigt mån om att få göra om det från grunden. Vi började med att välja ut en stil, 

som vi tyckte skulle passa in i företagets stil och standarder. Bootstrap, är enkelt, snyggt 

och passade väldigt bra in i vår idé att förenkla och försköna verktyget. 

 

Vi hade inga större problem att kunna komma igång. Efter att kunden hade valt en Lo-fi 

prototyp som han uppskattade var det först att skapa en sida som inte hade funktioner, 

men behöll utseendet kunden letade efter. 

 

Mycket av arbetet skedde på universitet, då Saab fick problem med det administrativa och 

kunde ge oss tillträde först emot de senare veckorna. Samt som nämnt innan använde de 

sig utav äldre versioner utav Internet Explorer och PHP. 

 

De största problemen var dock Internet Explorer och PHP, precis i början av arbetet så 

uppgraderade de webbläsarna från Internet Explorer 6 till Internet Explorer 8. Detta var 

självklart bättre, men dock saknade den fortfarande stöd till en hel del funktioner som 

fungerade utmärkt i andra webbläsare. Detta löste vi då igenom att få skriva om en del 

kod, som då fick vara Internet Explorer specifikt. PHP versionen var väldigt gammal och 

stötte i stort sett inte alls vårt API. Vi fick be SAAB uppgradera sina servrar, tyvärr tog 

detta väldigt många veckor innan detta kom igenom och vi kunde fortsätta med 

implementeringen. 

 

Även några mindre bakslag, p.g.a. teknik och administrativa fel, lyckades vi fortfarande nå 

våra mål och krav, att göra om Simplan till ett nyare modernare verktyg, som förenklar det 

långa krångliga arbetet hos en administratör och användandet för en slutanvändare. Samt 

implementera ny teknik som även den förenklar, en funktion är Drag & Drop, d.v.s. 

funktionen att kunna ta tag i en bokning på skärmen och förflytta den där den bör ligga. Att 

omplacera bokningar är den mest använda funktionen hos administratörer och operatörer 

under en arbetsdag och nu slipper de behöva gå in i en bokning och sätta den nya tiden, 

och istället få möjligheten att kunna ta tag i den och förflytta den på skärmen, utan att 

lämna vyn är högt uppskattat. 
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6.2 Säkerhetsaspekter 

Ett av valen, att enbart ha en fil som laddar resterande filerna var att begränsa risken för 

URL sniffing. Eftersom projektet ligger på HTTP och inte HTTPS så skickas alla HTTP 

request i klartext. Genom att använda hash tag i urlen som webbläsare har stöd för kunde 

vi öka säkerheten för att den exakta urlen inte skickas över i HTTP request då. Med hjälp 

av vilken hash tag som var aktiv bestämma vilken sida som skulle visas utan att göra ett 

extra HTTP request som kan avslöja vilken URL man besöker. 
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7. Slutsatser 

Här besvaras frågorna som ställdes i inledningen av dokumentet. 

 

● Hur kan man förbättra användbarheten och gränssnittet samtidigt som 

användaren kan igenkänna? 

Genom att byta ut verktyget och bygga upp det med en ny och modernare grund 

och lägga en annan fokus på integrationen. Förenkling av gränssnittet som inte 

består av många onödiga sidbyten för användaren, men samtidigt som den 

behåller känslan och samma funktion som det äldre verktyget hade.  

 

● Går det att skapa ett helt fristående applikation i webbläsaren? 

Med dagens moderna webbläsare som stödjer HTML5 tekniker möjliggör att skapa 

helt fristående applikationer. Exempel på tekniker som gör att det kan bli en 

fristående applikation är Canvas för bildmanipulation, video streaming, audio 

streaming, Fullskärm, Application caching för offline läge, WebSocket för 

nätverkskommunikation. 

 

● Hur uppehåller man kompabiliteten mellan flera webbläsare? 

Ramverk ser till att kompabiliteten fungerar mellan flera webbläsare och om 

ramverk inte fullständigt stödjer kompabiliteten går det att hitta polyfills som sköter 

kompabiliteten åt dig. Ifall om en polyfill saknas för tekniken får man se till att det 

blir Graceful degradation. 

 

● Hur användbart är det att tillämpa HTML5 i Internet Explorer 8? 

Det går att tillämpa en stor del av HTML5 till Internet Explorer 8 med hjälp av 

polyfills. Det mesta kan vara användbart, men nackdelen är att det kan kräva mer 

processorkraft, för att återspeglingen av HTML5 sker på JavaScript nivå och inte 

nativa i webbläsaren. Nativa funktioner är alltid snabbare än återskapning. 
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På svenska 

 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare – 

under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-

ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, 

skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för 

ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten 

vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av 

dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, 

säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ 

art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i 

den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan 

beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan 

form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära 

eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 

förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible 

replacement - for a considerable time from the date of publication barring 

exceptional circumstances. 

The online availability of the document implies a permanent permission for 

anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to 

use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. 

Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses 

of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The 

publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, 

security and accessibility. 

According to intellectual property law the author has the right to be 

mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected 

against infringement. 

For additional information about the Linköping University Electronic Press 

and its procedures for publication and for assurance of document integrity, 

please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/ 
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