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Sammanfattning
Företaget Lawson använder sig utav ett användargränssnitt baserat på Java Swing till sin plattform 
Lawson Grid  för  Java-applikationer.  Detta  användargränssnitt  kallas  Lawson Grid  Management 
Pages, och har ett antal problem som har identifierats. Bland annat så upplevs gränssnittet som svårt 
att navigera, och att det upplevs även av användare som att det innehåller för mycket information.

Genom att diskutera problemen med användare av gränssnittet och kravställare på företaget, så har 
ett antal lösningar tagits fram och implementerats. Lösningarna är även baserade på litteratur som 
beskriver bra standarder för design av användargränssnitt.

Det nya användargränssnittet presenterar ett antal förslag på lösningar till dom problem som Grid 
Management Pages har. Ett stort koncept är färgkodning, där färg visar vilket tillstånd systemet 
befinner  sig  i.  Grönt  representerar  att  allting  är  bra,  gult  representerar  en  varning  och  rött 
representerar ett fel. Färgkodningen syns på individuella applikationer och dess information, så att 
användaren lätt  ska kunna identifiera  att  det finns ett  problem och följa färgerna dit  problemet 
kommer ifrån för att då åtgärda detta. För att ytterligare göra det lättare för användaren att få en 
överblick av systemet och inte få för mycket information på en gång, så har informationen delats 
upp  i  olika  flikar  användaren  kan  välja  mellan  som  minskar  hur  mycket  data  som  visas  i 
gränssnittet. I samma tema att minska den information som är synlig finns även olika lägen att välja  
mellan, med möjligheten att välja vilka kategorier av data som visas.

För  att  göra  det  lättare  för  användaren  att  navigera  gränssnittet  har  det  nya  gränssnittet  även 
bokmärken. Detta gör att användaren snabbare kan ta sig till en sida som användaren har lagt till  
som bokmärke, istället för att behöva navigera genom hela gränssnittet för att ta sig dit.

Ytterligare  förbättringar  som  kan  göras  i  framtiden  inkluderar  bland  annat  att  koppla 
användarpreferenser till en specifik användare eller roll, där olika roller kan ha vissa bokmärken 
gemensamt som leder till sidor som innehåller vanliga operationer som den rollen utför.

Detta resultat ger förhoppningsvis beställaren underlag att inspirera delegering av resurser inom 
företaget  till  att  utöka  det  befintliga  användargränssnittet,  med  och  utöver  dom  koncept  som 
presenteras i det här arbetet.
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1. Inledning

1.1 Motivering
Företaget Lawson Software erbjuder idag en produkt kallad Lawson Grid. Användargränssnittet till 
Lawson Grid upplevs som svårhanterbart, då det är väldigt mycket information som presenteras på 
en gång och detta kan göra att det blir svårt att hitta det man söker. Det kommer inom en snar  
framtid att erbjudas nya lösningar som använder sig utav Amazon Web Services, vilket kommer att 
utöka användningen av Lawson Grid och därmed innebär att effektivitet inom användargränssnittet 
blir ännu viktigare.

1.2 Syfte
Användargränssnittet  till  Lawson  Grid  behöver  effektiviseras  alternativt  förbättras.  Två  olika 
prototyper  kommer  att  presenteras,  varav  den  som  anses  överlägsen  den  andra  kommer  att 
implementeras med så mycket funktionalitet som möjligt för att visa på en möjlig lösning till ett 
nytt användargränssnitt för Lawson Grid.

1.3 Frågeställning
- Vad har användarna för problem med det nuvarande gränssnittet?
- Vad är dom vanligaste operationerna som utförs i gränssnittet?
- Vad kan förändras för att gränssnittet ska upplevas som behagligare att använda?
- Är någon av prototyperna lättare att använda eller effektivare att använda än originalet?

1.4 Avgränsningar, direktiv och förutsättningar
Avgränsningar
Tidigt i projektets skede togs beslutet att fokus skulle ligga på huvudsidan av Grid Management 
Pages, och att man skulle överväga att förbättra fler sidor i mån om tid. Det var svårt att förutse 
exakt hur lång tid som skulle behövas för detta och därför har det lämnats utrymme för utökning av 
arbetet.  Huvudsidan är alltså även startsidan, och den valdes alltså som fokus eftersom den kan 
utnyttjas för att ge en överblick över vad som händer i systemet och det är det första man ser som 
användare av Grid Management Pages. Från denna sida kan man även navigera till andra väsentliga 
delar av Grid Management Pages vilket var meriterande för val av sida att förbättra.

Den nya versionen av huvudsidan i Grid Management Pages ska implementeras med så mycket 
funktionalitet  som möjligt  som redan  finns  den  befintliga  huvudsidan,  i  den  mån  att  det  inte 
förhindrar  dom nya  idéer  som planeras  att  implementeras  vad  gäller  design  och  layout.  Detta 
innebär att den nya versionen av huvudsidan även måste länka till väsentliga sidor som man redan 
kan navigera till i den befintliga huvudsidan.

Direktiv
Att ändra alla Grid Management Pages är en för stor tidsinvestering för den tidsramen som finns 
tillgänglig, och fokus bör därför ligga på noggrant utvalda delar av gränssnittet. 

Det nya användargränssnittet bör använda befintliga klasser och metoder i källkoden för att hämta 
ut verklig data om systemet, istället för att endast bygga en prototyp som visar upp en ny design 
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med skräpdata eller genererad data. Gränssnittet blir därmed mer autentiskt och det blir lättare att 
utvärdera  dess  värde  för  användaren  jämfört  med  det  befintliga  gränssnittet.  För  att  bygga 
gränssnittet  bör  även  det  Java-bibliotek  som användes  för  att  bygga  design  och layout  av  det 
befintliga gränssnittet utnyttjas, istället för att tid läggs ner på att utveckla ett nytt sådant.

Idéer  om hur  användargränssnittet  kan  förbättras  som det  inte  finns  tid  att  implementera  skall 
fortfarande dokumenteras som förslag på hur användargränssnittet kan utvecklas i framtida arbeten.

Förutsättningar
För  att  kunna skapa  ett  nytt  användargränssnitt  till  Grid  Management  Pages  krävs  tillgång till 
källkod för Grid (och därmed bibliotek som använts för att bygga nuvarande Grid-UI). Kunskap om 
hur delarna i Grid fungerar och används kommer även att behövas.

En annan förutsättning är tillgång till en utvecklingsmiljö där man kan starta upp ett Grid och skapa 
ett användargränssnitt. I skapandet av användargränssnittet kommer även litteratur eller annan källa 
behövas, som handlar om vilka konventioner och standarder som finns vad gäller bra layout och 
design för användargränssnitt.

1.5 Målgrupp
Rapportens målgrupp är i huvudsak personer som har vetskap om grundläggande begrepp inom 
programmering. Termer som är specifika för företaget som arbetet utförts på kommer att förklaras 
så att även personer utanför företaget i fråga skall kunna förstå innehållet i rapporten.

1.6 Språkbruk
Lawson Grid:  Lawson Grid är  en plattform för att  köra serverbaserade Java-applikationer,  vars 
huvudsyfte är att erbjuda skalningsmöjligheter och minimera behovet av konfiguration.

Lawson Grid Management Pages: Det nuvarande användargränssnittet för Lawson Grid, som består 
av ett stort antal sidor implementerade med Java Swing. 

1.7 Disposition
Rapporten kommer först ge en tillräckligt detaljerad bakgrund för att läsaren ska förstå problemet 
och motiveringen bakom syftet. Sedan kommer rapporten att gå igenom teori som ligger bakom 
arbetet, ge en detaljerade beskrivning av hur arbetet gått till och sedan visa upp resultatet av arbetet. 
Framåt slutet av rapporten kommer resultatet att analyseras och diskuteras.

2. Bakgrund

2.1 Lawson/Infor
Lawson  Software  är  ett  företag  med  fler  än  4000  anställda  i  40  länder.  Dom  levererar 
affärssystemslösningar och tjänster till företag inom hälsovård, tillverkning, distribution, underhåll 
och service. Lawson har mer än 4500 kunder i 68 länder. Sommaren 2011 köptes Lawson av Infor  
och Golden Gate Capital och koncernen består nu av 11000 anställda.
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Utvecklingsorganisationen på Lawson har utvecklat en egen “runtime platform” (Lawson Grid) som 
underlättar implementationen och fortsatt körning av distribuerade system. Teamet som utvecklat 
plattformen sitter i Linköping, och detta examensarbete har genomförts på Linköpingskontoret i 
Mjärdevi.

2.2 Krav
Design:
1. Två prototyper som förbättrar Grid Management Pages
Implementation:
2. En implementerad prototyp som anses överlägsen den andra prototypen enligt beställare
Framtiden:
3. Förslag på ytterligare förbättring av användargränssnittet

3. Teori 

3.1 Design av användargränssnitt
I  följande  avsnitt  kommer  olika  koncept  som  innefattar  bra  design  av  användargränssnitt  att 
beskrivas.

Ett  bra  användargränssnitt  innehåller  element  som användare  känner  igen.  Detta  kan  uttryckas 
genom metaforer från verkligheten, till exempel mappar för att representera en katalog, ett sätt att 
navigera olika vyer (Fadeyev et al., 2009, s. 11).

Storlek kan användas  för att  uttrycka att  något är  viktigt.  Med former kan man skilja på olika 
element, som gör dom lättare att känna igen och kanske därför också effektivare att använda. Större 
klickbara element innebär att det går snabbare för en användare att klicka på dom, och därmed 
använder gränssnittet mer effektivt (Fadeyev et al., 2009, s. 13).

Objekt  kan  placeras  i  den  linje  man  förväntar  användaren  att  följa  när  användaren  utför  det 
användaren vill göra med gränssnittet, för att förbättra flödet i arbetet (Fadeyev et al., 2009, s. 13). 

Färg kan uttrycka betydelse. Färger kan också användas för att uttrycka att något har lyckats eller 
kör bra, till exempel med grönt. Felmeddelanden eller varningar kan på liknande sätt uttryckas som 
rött (Fadeyev et al., 2009, s. 13). Man kan också använda varningsfärger som röd för att uttrycka 
destruktiva handlingar, som att ta bort något, eller grön för att representera säkrare handlingar, som 
att spara något (Fadeyev et al., 2009, s. 16). 

I  olika  kulturer  kan  färger  ha  olika  betydelse.  Därför  måste  man  vara  uppmärksam  på 
kulturskillnader vad gäller färger i den marknaden som användargränssnittet är tänkt att användas. 
Dessutom finns det människor som lider av färgblindhet, som kommer ha svårt att skilja på vissa 
färger - därför bör det finnas fler faktorer som skiljer på två olika element än bara färg, till exempel 
texturer, form eller storlek. Kontrast kan användas för att visa hur viktigt eller aktivt ett element är. 
Objekt eller fönster som är mindre viktiga eller för närvarande inte valda kan bestå av färger med 
låg kontrast (till exempel grå text på vit bakgrund), för att dom inte ska synas lika väl som något  
som har hög kontrast (till exempel svart text på vit bakgrund) (Fadeyev et al., 2009, s. 14).

Ett annat sätt, likt kontrast, att visa att något är inaktivt eller inte viktigt för tillfället är att använda 
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skuggor och mörka bakgrunder för att representera att det ligger bakom något annat (Fadeyev et al., 
2009, s. 17).

Att två element ligger nära varandra antyder att dom har med varandra att göra, och att dom ligger  
längre ifrån varandra innebär det motsatta (Fadeyev et al., 2009, s. 15). Man kan använda så kallad 
“white space” för att uttrycka skillnaden mellan olika element, det tomma utrymmet mellan element 
med innehåll. “White space” hjälper användaren att absorbera innehållet på sidan, och kan göra 
sidan behagligare att se på (Cattaneo et al., 2009, s. 76).

Rundade hörn kan förstärka känslan av att någonting är separerat från något annat. I motsats så kan 
kantiga hörn fortfarande sitta ihop med något, och är inte en lika tydlig gräns (Fadeyev et al., 2009, 
s. 15).

Att ha lite klickbart utrymme runt en länk kan på samma sätt som större knappar kan göra det lättare 
för användaren att klicka på något snabbt, vilket i sin tur kan öka den övergripande effektiviteten i 
användargränssnittet (Fadeyev et al., 2009, s. 18).

Att använda verb på knappar kan göra det lättare för användaren att förstå vad det är som händer när 
användaren  trycker  på  knappen.  På  det  sättet  behöver  användaren  nödvändigtvis  inte  läsa 
meddelanden som har med knappen att göra, då vad som kommer hända är tydligt genom namnet 
på knappen i sig (Fadeyev et al., 2009, s. 19).

Sidor som använder textfält för att mata in information gör det lättare för användaren om det första 
fältet är markerat redan när sidan är laddad. På det sättet kan man börja skriva direkt istället för att  
behöva markera fönstret manuellt. Är det ett fält som kan fyllas i flera gånger i rad, hjälper det om 
fältet blir fokuserat igen efter varje inmatning (Fadeyev et al., 2009, s. 19).

Att göra vissa knappar synliga endast när användaren pekar på ett relevant objekt eller länk kan 
göra det lättare att inte visa för mycket på användargränssnittet på en gång. Man bör dock vara 
försiktigt  för  att  dölja  för  mycket  så  att  användaren  inte  kan  hitta  det  som användaren  söker 
(Fadeyev et al., 2009, s. 20).

Tydliga ikoner med stor variation mellan dom kan göra det lättare för en användare att använda ett 
gränssnitt, speciellt efter användaren har vant sig vid hur gränssnittet och ikonerna ser ut och vad 
dom gör. Även här finns kulturskillnader på saker som man kanske annars tar för givet, till exempel 
hur en soptunna ser ut i olika länder. Om ikonerna inte är tydliga nog kan det ibland vara bättre att 
använda sig utav knappar med namn istället (namnet på det som ska utföras när man klickar på 
knappen) eftersom ikoner nästan alltid är mindre tydliga än ord (Fadeyev et al., 2009, s.22). 

Länkar ska se klickbara ut. En användare borde aldrig behöva gissa om någonting är klickbart eller 
inte. Dom borde sticka ut från allt annat, så att det är tydligt att man kan klicka på dom. Allt som 
inte är länkar borde inte se klickbart ut för att undvika förvirring, och det är bra att vara konsekvent 
bland utseende på länkar så att användaren vet hur en klickbar länk ser ut (Maier et al., 2009, s. 
127).

Länkar borde även ha tydliga namn som beskriver vart man hamnar om man klickar på dom. Man 
bör undvika namn på länkar med dubbla meningar eller som lätt kan missförstås. Länkar som inte 
leder någonstans bör också undvikas (Maier et al., 2009, s. 136).

En användare ska inte behöva hålla för många saker i minnet under användningen av gränssnittet. 
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Det påstås att människor bara kan hålla fem till nio saker i korttidsminnet på en gång, och att man 
därför  bör  minimera  antalet  navigeringsobjekt  till  sju,  plus  eller  minus  två.  Detta  är  dock  en 
kontroversiell idé som inte bör följas utan eftertanke (Maier et al., 2009, s. 143).

Det påstås att användare slutar använda en sida om dom inte kan hitta det dom söker efter tre klick. 
Detta illustrerar hur viktigt det är att ha en tydlig navigeringsstruktur så att användaren inte går 
vilse. Det kan dock vara viktigare för användarna att alltid veta var dom är, och var dom kan gå, 
även om det kräver fler än tre klick (Maier et al., 2009, s. 143).

Användare som använder systemet ofta borde få tillgång till genvägar. Systemet bör även tillåta 
enkla  medel  för  att  ångra  eller  ta  tillbaka  något  som man har  gjort  i  systemet,  samt  reducera 
belastningen på korttidsminnet (Maier et al., 2009, s. 144).

Ett väldesignat gränssnitt smälter samman med hur användaren föreställer sig att det borde fungera. 
En  applikation  fungerar  ofta  på  det  sättet  utvecklaren,  inte  slutanvändaren,  tycker  att  det  ska 
fungera.  Detta  är  anledningen  till  att  många  gränssnitt  kan  kännas  frustrerande  och  därmed 
misslyckas. Användaren behöver inte förstå detaljerna kring hur allting fungerar, så länge det är 
tydligt för dom hur dom kan använda det (Inchauste et al., 2011, s. 59).

Sådant som används oftare i gränssnittet bör vara placerat på tillgängliga platser i gränssnittet. Detta 
betyder också att sådan som inte används lika ofta kan döljas eller begravas djupare in i gränssnittet, 
så länge det inte är för svårt  att  hitta när det behövs.  På det sättet  kan man minska “bruset” i  
gränssnittet och göra det lättare att smälta för användaren (Inchauste et al., 2011, s. 63).

Mönster som användaren känner igen sedan innan är bra modeller för ett användargränssnitt. En 
modell som användaren känner igen kan kännas mycket mer intuitiv än någonting som är nytt och 
kreativt. Dessa mönster kan kommunicera med användaren utan att behöva förklara på nytt hur dom 
fungerar.  Formulär,  flikar  eller  en  meny  med  huvudfönster  är  alla  mönster  som antagligen  är 
bekanta för en användare och kan ge användaren känslan av att gränssnittet är bekant och intuitivt 
(Inchauste et al., 2011, s. 64).

Stil  och  funktion  bör  blandas  med  syfte,  och  man  bör  undvika  att  designa  något  endast  för 
designens  skull.  Element  kan  grupperas  i  en  visuell  hierarki  som hjälper  till  att  leda  flödet  i 
gränssnittet (Inchauste et al., 2011, s. 69).

Det bör finnas en tydlig skillnad mellan objekt som man kan interagera med och inte interagera 
med. Man bör göra gränssnittet användarvänligt för färgblinda med hjälp utav till exempel symboler 
eller understrukna länkar när det passar (Inchauste et al., 2011, s. 70).

“Wireframes” kan användas för att planera hur ett gränssnitt ska se ut. “Sketchy Wireframes” är 
nyttiga för att tydligt visa att det inte nödvändigtvis är exakt så som slutprodukten kommer att se ut, 
men ändå ge en relativt detaljerad idé om hur allt kommer att sitta ihop (Jovanovic et al., 2011, s.  
120).

Användare kommer att göra misstag. Användare tycker inte om att ha fel, och man bör undvika att  
ge felmeddelanden som inte går att förstå - det ska vara enkelt och tydligt vad som har gått fel. Om 
någonting går fel är det viktigt att användaren förstår vad som gick fel, och vad användaren kan 
göra för att undvika det (Weinschenk et al., 2011, s. 269).
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4. Metod 

4.1 Programmeringsspråk
Lawson Grid är skrivet i Java och för att använda sig utav befintliga metoder (för att hämta ut data) 
och  det  befintliga  Grid-UI  biblioteket  (för  att  rendera  ett  användargränssnitt),  kommer  det  sig 
naturligt att skriva det nya användargränssnittet i Java. Detta eftersom att fokus på arbetet ligger på 
att  utveckla  ett  förbättrat  användargränssnitt,  inte  på  att  skriva  om grunderna  som redan  finns 
tillgängliga i källkoden.

4.2 Bibliotek
Det som har använts mest är källkoden till Lawson Grid, som innehåller klasser och metoder för att 
hämta relevant information om Lawson Grid och applikationer. Det finns även klasser och metoder 
som är baserade på Java Swing, som kan utnyttjas för att skapa och rendera viktiga delar av ett 
användargränssnitt (till exempel knappar, paneler, tabeller). 

Detta valdes på grund av att arbetets fokus ligger på att utveckla ett nytt användargränssnitt för 
Lawson Grid, och att skriva om den funktionalitet som i den befintliga källkoden skulle ta för lång 
tid för den tidsramen som fanns tillgänglig.

4.3 Programutvecklingsprocess
Genom  att  titta  på  det  befintliga  användargränssnittet,  samt  diskussion  med  kravställare  och 
användare, lades grunden för att förstå vad som krävdes för att skapa ett gränssnitt som försöker 
lösa dom befintliga problemen.

För att få bättre förståelse om vilka verktyg som fanns tillgängliga skapades det först ett enkelt 
exempel  på  gränssnitt  som utnyttjade  det  befintliga  biblioteket  som använts  för  att  skapa  det 
ursprungliga användargränssnittet. Exempelgränssnittet använde sig endast utav exempeldata, och 
hämtade alltså ingen autentisk data från Grid.

Ett  nytt  gränssnitt  skapades,  som  hämtade  relevant  data  från  Grid  som  skulle  presenteras  i 
gränssnittet.  Att  klargöra  vilken  data  som skulle  presenteras  och  var  den  informationen  kunde 
hämtas  krävde  diskussioner  med  programmerare  till  källkoden  för  Grid  samt  kravställare.

Design och funktion av användargränssnittet  anpassades kontinuerligt  efter  kravställarens behov 
under arbetets gång (se avsnitt 5.1 Användargränssnitt). Idéer implementerades och testades genom 
körning.

4.4 Kodstandard
All kod som skrivits i det nya användargränssnittet använder sig utav CamelCase notation, vilket 
innebär att alla namn som består av ord sätts ihop utan mellanrum och den första bokstaven i varje 
ord är en versal. En klass skulle då till exempel kunna heta “BookmarkManager”. Är det ett namn 
på en variabel eller metod, börjar första ordets första bokstav med en gemen och fortsätter därefter 
som vanligt, till exempel “generateApplicationPanel”. 

Detta används även i källkoden till Lawson Grid, och ansågs därför värt att fortsätta använda för att 
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vara konsekvent. Vad gäller radbrytningar och generell formatering används en XML-fil som mall, 
samma mall som används i källkoden för Grid.

4.5 Övergripande metod
Hur  arbetet  har  lagts  upp  överlag  och  hur  timmarna  fördelats  kan  ses  i  följande  tidsplan  och 
tillhörande detaljbeskrivning:

Tidsplan
Enligt poängfördelningen sammanlagt 427 timmar:
- 374 på projekt/rapport
- 40 timmar opposition
- 13 timmar auskultationer

Figur 4.5.1 Tabell för tidsplan:

Vecka 11 : 35 timmar (35)
Mars 12:  3 timmar
Mars 13-16: 32 timmar

Sätta  igång  utvecklingsmiljö,  utforska 
befintligt UI-bibliotek, samla information om 
användning.
Auskultation 2 timmar.

Vecka 12: 38 timmar (73)
Mars 19-23

Sammanfatta data om användning, planera två 
prototyper enligt data.
Auskultation 2 timmar.

Vecka 13: 40 timmar (113)
Mars 26-30

Implementera  prototyp  (fortsätter  över  flera 
veckor).
Rapportskrivning  (fortsätter  över  flera 
veckor).

Vecka 14: 16 timmar (129)
April 2-3

Vecka 15: 40 timmar (169)
April 9-13

Vecka 16: 40 timmar (209)
April 16-20

Utkast till slutrapport.

Vecka 17: 40 timmar (249)
April 23-27

Vecka 18: 40 timmar (289)
April 30 - Maj 4

Utvärdera prototyper.

Vecka 19: 40 timmar (329) 
Maj 7 -11

Preliminär tid till opponering.

Vecka 20: 40 timmar (369)
Maj 14-18

Finslip och förberedelse, rapport till opponent.

Vecka 21: 40 timmar (409)
Maj 21-25
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Vecka 22: 18 timmar (427)
Maj 28 - Juni 1

Preliminär vecka för framläggning

Totalt: 427 timmar.

Diskussion med handledare och anställda på företaget ledde till den övergripande beskrivningen av 
metoden nedan, då det ansågs av båda parter att vara ett bra sätt att angripa problemet i fråga.

Arbetet inleddes med många diskussioner kring hur det nuvarande användargränssnittet används 
och var problemen finns. Korta, informella intervjuer med användare av det nuvarande gränssnittet 
genomfördes  och  aktiva  diskussioner  om  detta  med  handledare  på  företaget  förekom  ofta. 
Informationen från diverse användare sammanfattas i bilaga 1.

Parallellt med detta förbereddes en utvecklingsmiljö med hjälp utav anställda på företaget för att 
kunna  arbeta  med  användargränssnittet.  Detta  inkluderade  tillgång  till  källkod  för  Grid.  Det 
befintliga Java-bibliotek som använts för att skriva gränssnittet till Grid utforskades för att kunna 
implementera  en  egen  version  med  liknande  funktionalitet.  Detta  krävde  insikt  i  hur  systemet 
fungerar  och  diskussioner  förekom därför  med dom programmerare  som varit  med  och skrivit 
biblioteket  och  implementerat  användargränssnittet.  Tid  till  att  läsa  införskaffad  litteratur 
tilldelades, och informationen som ansågs användbar för arbetet dokumenterades i avsnitt 3: Teori. 

Rapporten  har  arbetats  på  parallellt  med  implementationen  av  användargränssnittet  under  hela 
arbetets gång. Tid har avsatts för auskultation och opponering. Auskultation har skett när relevanta 
framläggningar har varit tillgängliga, och tid för opponering har lagts mot slutet av den tillgängliga 
arbetstiden.

Aktiva diskussioner med handledare på företaget om hur arbetet fortskrider har skett under arbetets 
gång,  ofta  flera  gånger  i  veckan.  Demonstrationer  av  implementationen  av  det  nya 
användargränssnittet  har även skett  vid ett  flertal  tillfällen för att  få åsikter  från handledare på 
företaget, till exempel om dom anser att arbetet är på väg åt rätt håll och vad som borde prioriteras  
härnäst.

4.6 Metodkritik
Att  använda  sig  utav  det  befintliga  biblioteket  som  använts  för  att  skapa  det  ursprungliga 
användargränssnittet betyder också att det finns begränsningar. Standarden som skapats för saker 
som knappar,  länkar,  tillgängliga  färger  och  bilder  och  liknande  kommer  inte  att  utökas  eller 
förändras. Detta gör att vissa saker som kanske skulle behöva ändras enligt teorin för bra design av 
användargränssnitt inte kommer att kunna uppnås - det är begränsat enligt dom metoder som redan 
är  implementerade.  Dock så kommer teorin om bra användargränssnittsdesign att  appliceras  på 
användargränssnittet så långt som verktygen tillåter. Detta är för att fokus ligger på att skapa ett nytt 
användargränssnitt med dom verktygen som finns tillgängliga, inte på att skapa nya verktyg.
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5. Resultat 

5.1 Användargränssnitt
En överblick över det nya användargränssnittet kan ses i bilden nedan (skärmbild på det befintliga 
användargränssnittet finns i bilaga 2.):

Figur 5.1.1 Översikt av nytt användargränssnitt:

Det  nya  användargränssnittet  har  framställts  från  flera  diskussioner  med  kravställare,  samt 
information från litteratur om välbeprövade designstandarder (för specifika litteraturreferenser se 
avsnitt 3: Teori) och information om användning av Grid Management Pages.

Under arbetets gång framkom idén om att användaren skulle kunna välja att visa den information 
som är relevant för just den specifika användaren,  i form av ett sätt att  välja vilka kategorier i  
tabellen som visas eller inte visas. Detta skulle vara ytterligare ett sätt att minska den information 
som syns i gränssnittet, anpassat efter vilken sorts användare som är aktiv. Dom tre vyerna blev 
“Overview”, som visar så få kategorier som möjligt:  Namn och data som innehåller potentiella 
varningar eller fel. “Details”, som visar alla kategorier, och till slut “Custom”: som användaren själv 
kan  välja  vilka  kategorier  som anses  relevanta.  Vyerna  refererar  endast  till  huvudfönstret  som 
innehåller en tabell med noder, där en nod består av data uppdelat i kategorier.

Figur 5.1.2 ”View Mode”:
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Ett annat viktigt koncept som har med effektivitet att göra var att man lätt skulle kunna titta på 
användargränssnittet och se om det var något som behövde åtgärdas, eller om allt var i sin ordning. 
Detta resulterade i att all information som skulle kunna innehålla potentiella varningar eller fel blev 
tilldelad en bakgrund i en färg som skiftar enligt tillståndet på informationen. Detta betyder att om 
allt är som det ska så lyser bakgrunden till informationen grönt. Innehåller informationen varningar 
så  blir  bakgrunden gul,  och har  det  uppstått  ett  fel  så  blir  bakgrunden röd.  Denna färgkodade 
information påverkar även den kategori som äger dom noder som har problem. I det här fallet, om 
en nod i en viss applikation har en varning, lyser bakgrunden till  det specifika problemet gult. 
Bakgrunden till namnet på applikationen som noden tillhör kommer därför också lysa gult. Fel är 
prioriterat över varningar, så om det uppstår ett fel i en nod, och en annan nod har en varning, 
kommer felet att prioriteras över varningen och felet lyser igenom ända upp till  bakgrunden till 
namnet på applikationen. Detta innebär att  användaren snabbt ska kunna identifiera om det har 
uppstått problem någonstans genom att titta på färgerna i gränssnittet.

Detta  betydde  också  att  färgerna  som  förut  representerade  olika  typer  av  noder  i  tabellen 
avskaffades, för att inte störa den nya färgkodningen och dess funktion. Den gamla färgkodningen 
ansågs onödig av kravställaren och fyllde ingen särskild funktion.

Figur 5.1.3 Färgkodning:
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När  dessa  två  koncept  var  implementerade  uppstod  frågan  om  layout.  Två  olika  prototyper 
specificerades enligt figur 5.1.4 nedan:

Figur 5.1.4 Prototyper:

Dom är modellerade enligt två layouter som “känns bekanta”, vilket är ett viktigt begrepp inom 
design av användargränssnitt, som gör det enklare för användaren att navigera gränssnittet och hitta 
relevant information. Dom två prototyperna innefattade både konceptet om att dölja/visa kategorier 
och lysa upp fel med hjälp utav färger.

Prototypen som var indelat i menyval och kategorier ansågs överlägsen den andra prototypen av 
kravställare, och är därför den prototypen som implementerades till ett praktiskt användargränssnitt 
med full funktionalitet. Prototypen visade endast information om noder tillhörande vald applikation, 
utan att förlora möjligheten att ge en överblick av systemet tack vare färgkodningen av varningar 
och fel.

Bland det första som förändrades från det ursprungliga gränssnittet var avståndet runt information, 
enligt konceptet att “white space” ger användargränssnittet ett luftigare intryck och en illusion av att 
det  inte  är  lika  mycket  data  som  presenteras  i  kontrast  med  det  ihoptryckta  sättet  som  data 
presenteras på i det ursprungliga gränssnittet (se bilaga 2).

Under arbetets gång uppstod ytterligare information om hur gränssnittet används, där det framkom 
att det var viktigt att kunna titta på noder från både ett applikationsperspektiv och “host”-perspektiv, 
och gränssnittet justerades därefter genom att lägga till en “hosts”-flik som visade noder efter vald 
“host”  istället  för  vald  applikation,  och  en  applikationsflik.  Detta  betydde  att  färgkodningen 
implementerades så att dom lystes upp ända till flikarna, så att oavsett vilken flik som var aktiv, kan 
man se det allmänna tillstånden på hela Grid.

Det är också viktigt att dölja information som inte behövs i nuläget för att förhindra att användaren 
får  för mycket  information på en gång. Därför syns bara startknappar  och stoppknappar  till  en 
applikation (eller bara stoppknapp till “host”) när den applikation eller “host” är vald. Detta gör att  
användargränssnittet  inte  har  lika  många  knappar  synliga  på  en  gång,  vilket  bidrar  till  att 
gränssnittet ser mindre upptaget ut och blir enklare att förstå.

Under diskussioner med kravställare framkom det också att man som användare antagligen inte 
skulle behöva ändra vilka kategorier som syns särskilt ofta. Detta resulterade i att dom relevanta 
knapparna doldes under rubriken “View Mode”, vilket också bidrar till att användargränssnittet inte 
ser lika upptaget ut. Länkar till avancerade delar av användargränssnittet döljs även under rubriken 
“Links”, för att ytterligare städa upp gränssnittet.
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Figur 5.1.5 ”Links”:

Genom samtal som förekom på företaget uppkom även idén om att använda sig av bokmärken för 
att  ytterligare  effektivisera  användningen  av  användargränssnitt.  Kravställare  gillade  idén  och 
ställde fram ett antal krav: Dom skulle vara sorterbara, man ska kunna lägga till bokmärken var man 
än är i användargränssnittet (förutom huvudsidan) och man ska kunna byta namn på dom.

Resultatet blev att en “Add to bookmarks” knapp utökade det nuvarande navigeringsträdet som syns 
när man navigerar mellan sidor i användargränssnittet. På det sättet kan man enkelt lägga till (eller  
ta bort) den nuvarande sidan från sina bokmärken.

En länk till sidan där man kan se och redigera alla användarens bokmärken implementerades som 
utökar dom nuvarande ikonerna som agerar som genvägar till viktiga delar av användargränssnittet 
(huvudsidan, “Configuration Pages” och “Settings”) i övre högra hörnet under historikpilarna.

Figur 5.1.6 Bokmärken:

Bokmärken kan från bokmärkessidan redigeras; antingen genom att sorteras, namnges eller tas bort.
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion
Dom förutspådda begränsningarna med att använda det befintliga biblioteket för att skapa det nya 
användargränssnittet uttryckte sig på olika sätt. Det gick till exempel inte i det befintliga biblioteket 
att  specificera en bredd eller  höjd på paneler,  knappar eller  liknande. Alla paneler och knappar 
anpassar sig efter sitt innehåll.

Det gick inte heller att lägga till texturer som bakgrund för en panel eller knapp. Det går inte att  
byta färg eller utseende på knappar. Paneler är begränsade till dom färger som specificerats innan i 
det befintliga biblioteket.

Dom flesta av dessa problem gick att undvikas genom att ersätta vissa knappar med länkar i paneler 
istället. När det behövdes en viss bredd på paneler användes tomma objekt för att fylla ut panelerna 
till önskad bredd, eftersom det inte gick att specificera en sådan. Vad gäller texturer så kvarstår 
problemet, som diskuteras vidare i avsnitt 6.2 Teoridiskussion.

6.2 Teoridiskussion
Enligt teorin som beskrivits tidigare så finns det olika anledningar varför man vill ha stora knappar 
som är tydligt tryckbara. Detta gör att användaren har en större yta att träffa och gör det svårare att  
klicka fel, vilket i sin tur kan öka effektiviteten. Alla knappar i användargränssnittet är av samma 
höjd,  där  bredden avgörs  endast  av  innehållet.  Knapparna  i  användargränssnittet  anses  vara  av 
acceptabel storlek, men skulle ha nytta av att vara lite större i höjd.

Sedan existerar också problemet med färgblindhet. Användargränssnittet lutar tungt på färgtolkning, 
då grönt betyder att allt är okej, gult betyder att det finns en varning och rött betyder att något är fel. 
Som ett komplement till dom här färgerna hade det varit nyttigt att använda sig utav former eller  
texturer för att uttrycka dessa tre tillstånd, för att underlätta för en användare som är färgblind. 
Anledningen till att detta inte implementerats beror på begränsningar i det befintliga biblioteket som 
använts för att skapa användargränssnittet.

Förutom dessa  problem  så  har  många  av  dom  teorierna  för  bra  design  av  användargränssnitt 
applicerats till bästa förmåga: Användargränssnittet är luftigare och ger mer utrymme vilket gör att 
det  inte  ser lika upptaget  ut.  Mindre information presenteras  i  användargränssnittet  på en gång 
genom att  kategorisera noder efter  applikation eller  “host”,  utan att  offra möjligheten att  ge en 
överblick av systemet (tack vare färgkodningen på tillstånd). Länkar som inte används lika ofta har 
dolts men är fortfarande möjliga att nå. Bokmärken existerar för att användaren ska kunna komma 
dit dom vill snabbare. En viss möjlighet till att kunna välja vilka kategorier som visas i tabellen 
tillåter användaren att anpassa gränssnittet efter sina egna behov.

6.3 Krav
Design:
1. Två prototyper som förbättrar Grid Management Pages
När  det  införskaffats  en  tillräcklig  grund  för  att  skapa  två  olika  prototyper  på  hur  det  nya 
användargränssnittet kunde se ut så presenterades dessa för kravställaren. Dom bestod utav två så 
kallade  “sketchy  wireframes”  (som  kan  ses  i  avsnitt  5.1  Användargränssnitt).  Det  ansågs  av 
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kravställare att  dessa två prototyper uppfyllde det befintliga kravet av två olika prototyper,  och 
kravställaren valde en av dom som skulle fortsätta att implementeras och göras funktionell. Kravet 
anses därmed uppfyllt.

Implementation:
2. En implementerad prototyp som anses överlägsen den andra prototypen enligt beställare
Efter  att  ha  valt  en  av  prototyperna  så  påbörjades  arbetet  med  att  implementera  denna.  Aktiv 
diskussion med kravställare under arbetets gång producerade ett användargränssnitt som med ett 
antal  olika  funktioner  försöker  förbättra  det  befintliga  användargränssnittet  (se  avsnitt  5.1 
Användargränssnitt). Kravet anses därmed uppfyllt.

Framtiden:
3. Förslag på ytterligare förbättring av användargränssnittet
Många ytterligare förslag på förbättring av användargränssnittet kom upp under diskussion med 
kravställare. Dessa beskrivs i mer detalj i avsnittet 6.5 Framtida arbete, och med denna inkluderade 
beskrivning anses kravet därmed uppfyllt.

6.4 Praktiska konsekvenser
Dom  praktiska  konsekvenserna  av  resultatet  är  potentiellt  många.  Förhoppningen  är  att  vid 
uppvisning av denna prototyp kan beställaren inspirera företaget till  att delegera resurser till  att 
förbättra det befintliga användargränssnittet, som förhoppningsvis tycker att den koden och dom 
koncept som utvecklats vid det här arbetet är värda att användas i den implementationen. 

Om inget annat så kan dom idéer som kommit fram under arbetets gång utvecklas och integreras i 
det  befintliga  användargränssnittet.  Speciellt  intresse  har  utvecklats  angående  det  nya 
användargränssnittets  bokmärken som antagligen kommer att  implementeras i  någon form i  det 
befintliga användargränssnittet.

Om resurser  tilldelas förbättring av det  befintliga användargränssnittet  kommer förhoppningsvis 
även dom förslag som presenteras i avsnitt 6.5 Framtida arbete att övervägas, som på olika sätt 
ytterligare kan förbättra användargränssnittet.

6.5 Framtida arbete
Det  finns  ett  antal  punkter  som  kommit  upp  under  arbetets  gång  som  skulle  kunna  förbättra 
användargränssnittet till Lawson Grid på olika sätt.

Den första punkten är att förbättra ytterligare delar av användargränssnittet i Lawson Grid. Det här 
arbetet har fokuserat på den sidan som ger en överblick av systemet, men det finns fortfarande 
många andra delar av användargränssnittet som även dom skulle kunna förbättras i stil med det nya 
användargränssnittet som presenterats i den här rapporten. Detta är viktigt för att gränssnittet ska 
kännas konsekvent, då det nya användargränssnittet i dagsläget leder till alla dessa befintliga delar 
och sidor som väldigt tydligt är av annan design och layout.

En annan punkt av intresse är att utöka det befintliga biblioteket som används för att implementera 
användargränssnitt, ett bibliotek som är baserat på Java Swing. Om detta bibliotek kunde utökas och 
ge fler möjligheter vad gäller att specificera höjd, bredd, storlek, placering och kanske till och med 
form så skulle det bli enklare att förbättra det befintliga användargränssnittet. Att kunna specificera 
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till  exempel  det  minsta  värdet,  största  värdet  eller  om  värdet  ska  vara  fast  kan  också  vara 
användbart  i  detta  sammanhang.  Biblioteket  skulle  även  kunna  utökas  genom  att  möjliggöra 
texturer eller liknande på paneler istället för bara färger.

Ett vanligt förekommande koncept inom dessa diskussioner är baserat på olika roller, till exempel så 
skulle  en  administratör  eller  en  utvecklare  ha  olika  prioriteringar  i  användargränssnittet.  Om 
användargränssnittet då kunde anpassa innehållet i användargränssnittet enligt rollen på användaren 
som är inloggad, skulle man på det sättet kunna ytterligare skräddarsy upplevelsen för användaren 
och  därmed  även  öka  användarens  effektivitet  i  gränssnittet.  Den  “View  Mode”-funktion  som 
implementerats i det här arbetet skulle då kunna bakas in i konceptet med roller för att användaren 
ska slippa välja detta själv.

Konceptet med roller skulle kunna utökas till dom implementerade bokmärken som finns i det nya 
användargränssnittet.  En administratör  skulle  få  tillgång till  en  sida  eller  meny som innehåller 
vanliga  bokmärken  till  sidor  med  vanliga  “tasks”,  det  vill  säga  saker  som  en  administratör 
vanligtvis vill utföra i gränssnittet. En utvecklare skulle då få tillgång till liknande bokmärken som 
är relevanta för en utvecklares användning av gränssnittet,  och ärva dom bokmärken som både 
administratörer och utvecklare vill kunna komma åt.

Den slutliga punkten är att spara information om bokmärken och användarpreferenser. Bokmärken 
och användarpreferenser i det nya användargränssnittet existerar bara så länge som klienten är aktiv, 
och har i dagsläget inget sätt att permanent spara dessa variabler på. Bokmärken sparas i en lista i  
en specifik klass som initieras när klienten startar. Användarpreferenser sparas istället i så kallade 
“sessionsvariabler”, som också försvinner när klienten inte längre är aktiv.

Ett enkelt sätt att spara dessa vore att koppla det till en användare lokalt, och spara någon sorts 
konfigurationsfil  som den  befintliga  bokmärkesklassen  kan läsa  ifrån  och  uppdatera  denna  vid 
behov. Användarpreferenser skulle då kunna sparas på ett liknande sätt,  och ytterligare en klass 
skulle  kunna  implementeras  likt  bokmärkesklassen  som  hanterar  detta.  Listan  som  innehåller 
bokmärken skulle kunna omvandlas till en textsträng med hjälp utav befintliga bibliotek som till 
exempel Gson och tillbaka igen för att användas av gränssnittet, utan att förlora viktig information 
om navigation,  namn och prioritet.  Ett  alternativ till  detta vore att  titta närmare på en befintlig 
databas  på  Lawson  som  kallas  “Centralized  Configuration  Database”,  för  att  se  om 
användarinställningar  kan lagras  där  istället  och  kanske  då koppla  inställningarna  per  inloggad 
användare istället för lokalt per maskin.

Om detta implementeras kan det tänkas att gränssnittet också utökas till att spara information om 
fönsterplacering eller fönsterstorlek, till exempel om ett specifikt fönster ska vara maximerat eller 
inte när det öppnas enligt vad användaren valde sist.

7. Slutsatser
Resultatet av arbetet är ett användargränssnitt som på olika sätt försöker lösa problemen med det 
befintliga användargränssnittet. Problemen som finns sammanfattas i bilaga 1: Sammanfattning av 
användning av Grid Management Pages. Detta svarar på dom två första frågeställningar som ställts 
tidigare i rapporten: Vad finns det för problem, och vad är dom vanligaste operationerna som utförs 
i  gränssnittet.  Med hjälp utav detta underlag utvecklades lösningar som skulle angripa dom två 
största problemen i gränssnittet: Att det är mycket information på en gång, och att det kan vara svårt 
att hitta det man söker.
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Syftet  med  arbetet  har  hela  tiden  varit  att  effektivisera  alternativt  förbättra  det  befintliga 
användargränssnittet för Lawson Grid. Dom två sista frågeställningarna som handlar om vad som 
kan göras för att förbättra gränssnittet och om det upplevs som enklare att använda besvaras med 
följande lösningar på dom problem som uttryckts:

Att det befintliga gränssnittet upplevs som att det visas för mycket information på en gång angreps 
på två olika sätt: För det första så ökades utrymmet runt information för att gränssnittet skulle ge ett  
generellt luftigare intryck, istället för att se ut som att det är mycket information ihoptryckt på en 
liten yta. Sedan sammanfattades mycket av information genom att dela upp det i olika perspektiv, 
antingen per applikation eller per “host”. Implementationen av “View Modes” bidrar också till att 
användaren kan minska den information som syns i gränssnittet genom att bara visa dom kategorier 
som är relevanta för just den användaren. Länkar som inte behöver användas lika ofta döljs även i 
gränssnittet för att inte ytterligare bombardera användaren med för mycket information på en gång. 

Färgkodningen  för  tillstånd  på  systemet  implementerades  också  för  att  göra  det  lättare  för 
användaren att få en överblick på systemet. Med detta kan användaren se om det är något särskilt  
som behöver användarens uppmärksamhet, och kan därmed snabbt identifiera var problemet ligger 
genom att följa färgerna i gränssnittet.

För att lösa problemet med att det kan vara svårt att hitta det man söker i användargränssnittet 
implementerades bokmärken. Användaren kan då välja att spara dom sidor som användaren besöker 
ofta, för att spara tid till nästa gång. Då kan användaren navigera till sidan med bokmärken, som 
finns tillgänglig i alla vyer, och välja motsvarande bokmärke istället för att behöva navigera igenom 
hela gränssnittet för att ta sig dit användaren vill.

Detta resultat ger förhoppningsvis beställaren underlag att inspirera delegering av resurser inom 
företaget till att utöka det befintliga användargränssnittet, med och utöver dom koncept som har 
presenterats i det här arbetet.
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Bilagor

Bilaga 1 Sammanfattning av användning av Grid Management Pages
Grid Management Pages usage summary
2012-03-19

Common operations
- Start/stop an application
- Check logs
- Check port
- Configuring classpaths
- Change heap size

Issues
- Logging settings (log levels) intimidating
- Unclear what symbols/icons represent
- Can’t stop entire application from overview page
- No clear difference between settings that require restart and those that are applied during runtime
- Many paths to the same goal/property
- Adding certificates confusing, missing “OK”-button (have to press “View” then “OK”)
- “details” and “+” not clear what exactly they’re hiding or that you have to press them to find the  
information you need
- Too many features
- Not clear what a binding/module is
- “Users and Role mappings” counter-intuitive list system for adding, easy to lose track of what’s 
been added
- No link to the Administrator’s Guide
- Weird tooltip bug when using dual monitors (tooltips appearing on other monitor instead)
- Can’t highlight/copy most text in UI
- Have to click UI button to go back, doesn’t listen to mouse “back” button
- Change heap-size for JVM four clicks from main page

Suggestions (from users)
- Add links to relevant help chapters in Admin Guide
- Better tooltips
- Add “back” listener for mouse “back” button
- Categories or color coding for properties that require restart of application to apply changes
- Search for properties
- Being able to highlight/copy text from UI
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Bilaga 2 Befintligt användargränssnitt för Lawson Grid
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