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Sammanfattning 

I detta examensarbete har fokusen varit på att ta fram en design av en tidsaxel och implementera 

den. Tidsaxeln ska beskriva händelseförloppet av en berättelse som användaren av programmet 

skrivit. Tidsperioderna sätts på en berättelsenod, som användaren skapar i programmet. Programmet 

är ett program som är till för att skriva berättelser, som jag har skapat. Programmet kallar jag för 

tillfället MapMyStory. Genom att införa en tidsaxel är det tänkt att användaren ska få en bättre 

överblick av berättelsen. Och med hjälp utav tidsaxeln lättare förstå berättelsens händelseförlopp. 

Jag beskriver hur designen av tidsaxel tagits fram och hur implementationen är gjord, och hur 

algoritmen för utplaceringen av tidslinjerna fungerar. 

I rapporten beskriver jag hur jag har arbetat med en nerskalad variant av Scrum. Jag beskriver också 

hur jag har använt mig utav test driven utveckling för att bekräfta den kod som implementerats. 
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1 Inledning 
Tänk om det finns ett program som kan visa upp hur tiden i en berättelse ser ut, och med denna bild 

låta användaren förstå händelserna i berättelsen mer tydligt. Programmet som jag har skapat är till 

för just detta. Programmet kallas för tillfället MapMyStory och är ett program som är inriktat till de 

som vill få en bra översikt av en berättelse, oavsett om de vill skriva en egen berättelse, eller om de 

vill reda ut en komplott i en berättelse. Programmet är tänkt att vara enkelt att använda, men också 

ha tillräckligt med funktionalitet för att skapa en novell eller roman om användaren vill det. 

Programmet är uppdelat i fyra olika vyer, vyerna heter Mindmap, TimeLine, Property och Register. I 

Mindmapvyn kan användaren skapa berättelsenoder, där han eller hon skapar sin berättelse. 

Propertyvyn är till för att användaren ska kunna ändra på egenskaper, som exempel utseendet på en 

berättelsenod. Registervyn visar upp vilka berättelsenoder som finns och hur de relaterar till 

varandra. Den sista vyn, Timelinevyn är den vy som ska implementeras i detta examensarbete, och 

den ska visa upp berättelsenodernas tidsaspekter.  

I rapporten skriver jag om tidslinjer och tidsaxlar. Skillnaden mellan dessa två är att en tidslinje är 

linjen som visas för en händelse. Medan en tidsaxel är där alla tidslinjer visas upp, och axeln där tiden 

finns. 

1.1 Bakgrund 
Programmet MapMyStory är mitt eget program. Iden till programmet kom när jag började leta efter 

ett författarprogram som jag kunde använda mig av, för att skriva på en idé till en berättelse som jag 

hade. Men de program som jag hittade, var inte uppbyggda på det sätt som jag ville. Utan bestämde 

mig själv för att skapa ett program utifrån mina behov. 

Programmet är till för att skriva berättelser, men också för att utforska berättelser och deras 

komplotter. Därför var det viktigt att införa bra verktyg för detta. Ett sådant verktyg fick vara en 

tidsaxel vy. Där berättelsens händelser kan visas upp. 

Focusen med arbetet ligger på att ta fram tidsaxel vyn och implementera den design som tagits fram. 

Och att implementera den algoritm som ska placera ut berättelsenodernas tidslinjer. 

1.2 Syfte 
Syftet med att göra detta examensarbete är att visualisera en berättelses tidshändelser. Användaren 

av programmet ska se hur tiden i en berättelse är strukturerad och med enkla inställningar också 

kunna ändra på den. Ett annat syfte är att kunna visa upp programmet för blivande arbetsgivare, 

samt att bli klar med utbildningen. 

1.3 Frågeställning 
Eftersom programmet är till för att skapa och utforska olika berättelser. Har frågeställningen utgått 

ifrån vad användaren behöver för stöd för att göra detta. Därför uppkom frågeställningarna:  

 Hur kan en algoritm för utplacering av tidslinjer fungera? 

 Hur kan designen av en tidsvy se ut? 
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2 Metod 
Arbetsmetoden som jag har följt är Scrum. Scrum är ett arbetssätt som är inriktat till en grupp på 5-9 

personer. Men eftersom arbetet gjorts av enbart mig. Har det medfört att en modifierad modell av 

Scrum har använts, Scrum för en person. Jag har även arbetat med test driven utveckling för att 

verifiera resultatet av min implementation. 

2.1.1 Scrum 
Scrum är ett arbetsmetod för att utveckla och upprätthålla en produkt[5,2]. Arbetsmetod går ut på 

att leverera förbättringar av en mjukvara, under flera iterationer. Detta är en process som kan pågå i 

flera år, eftersom kraven på mjukvaran kan förändras och förbättras. 

En iteration i Scrum kallas för en sprint. Där en sprint är en tidsperiod som kan sträcka sig från några 

dagar upp till en månad. Varje sprint avslutas med ett möte där hela arbetslaget går igenom de nya 

implementeringarna som har gjorts under sprinten. 

I Scrum finns det tre olika roller, dessa roller är: Produktägaren, Scrum-Mästaren och Scrum-Teamet. 

 Produktägaren är en person som ser till att produktbacklogen är uppdaterad och arbetar 

med rätt saker ur ett affärsperspektiv. Om något krav ska ändras eller prioriteras om, är det 

produktägaren uppgift att ändra det. 

 Scrum-Mästaren är en person som är till för att coacha Scrum teamet. Han eller hon är 

ansvarig för att varje medlem av Scrum, är fullt medveten om hur Scrum fungerar och vilken 

uppgift deltagarna har. 

 Scrum-Teamet är en grupp av utvecklare som skapar mjukvaran, där varje medlem oftast har 

ett unikt område som de fokuserar på i utvecklingsprocessen. 

Dokumenten som används i Scrum innehåller beskrivningar och krav på vad mjukvaran ska göra och 

vad som den ska innehålla. Dessa dokument kallas för backlogar, det finns två olika backlogar. 

Dokumentet som projektet utgår ifrån heter produktbacklog och innehåller mer en övergripande 

översikt av vad produkten ska innehålla och de krav som finns på produkten. Alla krav i 

produktbacklogen är prioriterad utifrån hur viktiga de är för mjukvaran. 

Det andra dokumentet som finns är en sprintbacklog. Utifrån det dokumentet utgår Scrum teamet 

när de utför sitt arbete. Sprintbacklogen innehåller de mest prioriterade kraven som ingår i 

produktbacklogen. Men kraven är mer detaljerade och uppdelad i mindre delar än vad de var i 

produktbacklogen. 

I början av varje dag utförs ett kort möte, ett så kallat ”Daily Scrum”, där varje medlem av Scrum 

teamet och Scrum mästaren måste svara på tre frågor; 

 Vad gjorde jag igår? 

 Vad ska jag göra idag? 

 Finns det något som förhindrar mig för att uppnå dagens arbetsmål? 

Med hjälp av dessa frågor kommer varje deltagare veta vad han eller hon ska göra under dagen, samt 

att de problem som uppstår blir snabbt lösta. 

2.1.2 Scrum för en person 
Då jag arbetat själv i detta examensarbete har det inte gått att följa Scrum modellen helt. Det har 

medfört att arbetet har följt en nerskalad version av Scrum. Där arbetsmetoden har utgått ifrån vad 

Jim Stone[6] har skrivit i ett inlägg i hans blogg. 
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Han föreslår att en sprint ska vara en vecka lång och vid varje veckoslut planeras nästa sprint. Men 

om ett arbete inte blir klart under sprintens gång, kan sprinten planeras om och det arbetet föras 

över till nästa sprint. 

Utifrån produktbacklogen planeras varje sprint. Sprinten planeras genom att föra över tillräckligt 

med arbete till sprintbacklogen så att det finns arbete under hela sprinten. Det är arbetet som är 

högst prioriterat i produktbacklog som förs över till sprinten, när sprinten skapas. Detta kan medföra 

att vissa av de krav som förs över får brytas ner i mindre bitar, för att uppnå just det kravet. 

Han föreslår också att om det är för lite att göra i sprinten, ska sprinten fyllas på med arbete som 

finns i produktbacklog. Men om det är förmycket i sprinten, ska antingen sprinten förlängas eller 

bytta inriktning och föra över det arbete som skulle varit gjort till nästa sprint. 

2.1.3 Test Driven Utveckling 
I test driven utveckling skapar utvecklaren testen före koden skrivits. Genom att skapa testerna först, 

ser utvecklaren till att mjukvaran redan är dokumenterad och testad ifrån början. Dessa tester 

genomförs på de publika metoder och funktioner som utvecklaren skapar, dessa test kallas för 

enhets test. Testerna är fristående kod som inte påverkar programmets kod, utan bara testar den. 

Genom att utveckla sin mjukvara på detta sätt, kan många av de fel som skulle uppstå i framtiden 

undvikas. Detta eftersom om ett fel uppstår, upptäckas det snabbt av ett av testerna, givet att 

testerna är korrekta och kan då rättas till. Detta medför att utvecklarna inte behöver lägga ner någon 

tid på att felsöka koden, då felen upptäcks när koden skapats. 

Testerna ska utgå ifrån de krav som finns för mjukvaran och för den kod som ska skapas. 

När utveckling sker i mjukvaran genomgås en process. Processen utgörs av tre olika steg, dessa steg 

heter röd, grön och omstrukturering[8]. 

I röd skapas ett test som ska utföra det som utvecklaren vill att koden ska göra i programmet. Testet 

som skapats ska misslyckas, då det är viktigt att se att testet kan misslyckas. När utvecklaren ser att 

testet har misslyckats, övergår man till det gröna stadiet och försöker att implementera en lösning 

för testet. Efter att utvecklaren har skapat en lösning som gör att testet blir godkänt, är det gröna 

stadiet klart och det sista steget kan börja. I omstrukturerings fasen går utvecklaren igenom koden 

och försöker att snygga till den, och kollar om koden går att optimera. När omstruktureringen är klar 

körs testet igen för att se att koden och testet fortfarande fungerar. 

När ett test skapas försöker utvecklaren utgå ifrån vad han eller hon tror att koden kommer att se ut. 

Utvecklaren bör också försöka tänka på att testet inte ska innehålla för mycket, då testerna ska gå 

fort att köra igenom. 

När produkten levereras ser man till att alla tester fungerar. Detta är för att försäkra sig om att 

mjukvaran fungerar som den är tänkt, eller i alla fall utifrån de tester som är skapta för programmet. 
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3 Teori 

3.1 Användarvänlighet 
När det gälla att skapa ett användarvänligt program finns det många aspekter att ta hänsyn till. 

Fokusen har varit att försöka ge användaren av programmerat ett så lätthanterligt verktyg som 

möjligt, men fortfarande tillräckligt med valmöjligheter, för att inte hindra användaren. 

3.1.1 Zoom 
En zoom funktion på ett visuellt verktyg är vad de flesta användare tar för givet idag[1]. Dessa 

program kallas för Zoomable User Interface (ZUI). Genom att implementera en zoom funktion, ger 

man användaren större möjligheter till att utforska innehållet och få en överblick av all information. 

De problem som de flesta ZUI försöker lösa, är att det finns mer information än vad som går att visa 

för användaren. Detta går oftast att lösa genom att implementera någon form av scrollning, länkning 

eller annan form av användargränssnitt, men genom att använda sig av en zoom förmåga, framgår 

informationen på ett tydligare sätt för användaren. 

ZUI är ett bra verktyg för människan, eftersom de ger oss flera grader av frihet, samtidigt som de är 

naturligt anpassat för vår visuella perceptions förmåga. Det blir också potentiellt simplare för 

användaren att hitta det som han eller hon söker efter. Eftersom överblicken av innehållet ger oss en 

bra visuell feedback. 

I dagens läge finns det många olika sätt att implementera en ZUI. Detta gör att implementationen av 

zoom funktionen inte längre är något större bekymmer. Utan det intressanta nu mera är hur man ska 

låta användaren känna att han eller hon har mer kontroll, när navigeringen sker i ZUI. 

3.1.2 Struktur på berättelser 
När en berättelse skapas, följer den oftast en viss struktur[3]. Denna struktur startar med en 

presentation av berättelsen. Här beskrivs huvudpersonen i berättelsen och berättelsens 

huvudhandling. Det kan till exempel vara vilken situation som huvudpersonen är i, eller vilka 

förhållanden som har uppstått i världen runt om. 

Oavsett vilken situation som huvudpersonen än är i, kommer det att uppstå en eller flera dramatiska 

situationer, som kommer att hindra huvudpersonen. Detta kan vara något som huvudpersonen vill 

bevisa, något som huvudpersonen vill övervinna fysiskt eller något som huvudpersonen vill veta. 

Oavsett vilket problem som måste lösas, kommer detta vara huvudpersonens mål framöver.  

Allt detta händer i början av berättelsens struktur. När huvudpersonen är medveten om vad den ska 

göra, börjar strävan, mot att uppnå målet. 

I strävan mot målet uppstår det oftast flera olika konfrontationer som huvudpersonen måste 

övervinna. Dessa konfrontationer kan bestå av ledtrådar som för huvudpersonen mot sitt mål. Men 

kan också vara något som förhindrar honom rent fysiskt eller psykiskt. 

Berättelsen byggs på och när den nått sin höjdpunkt, börjar slutet av berättelsen. Det är här som 

huvudpersonen får veta om han eller hon har uppnått sina mål. Det är också här vi som åskådare får 

ett avslut på berättelsen. Och förhoppningsvis får svar på alla frågor som har ställts under 

berättelsens gång. 

I traditionella berättelser brukar ordningen ofta korrespondera till tiden i berättelsen och händelser 

kan påverka senare händelser. Tiden är i en linjär form, men en berättelse behöver inte vara berättad 
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i linjär form, utan kan använda sig av återblickar av händelser. Oavsett vilken ordning berättelsen är 

berättad, kommer berättelsen nästan alltid i en motsägelsefri ordning. 

3.1.3 Verktyg inom visualisering 
Det finns många olika verktyg inom visualisering som har uppstått under de sista decennierna[4]. De 

flesta av dessa verktyg har i större del fokuserat på att utforska och analysera den data som finns. 

Medan vissa av verktygen har fokuserat sig på att visa och förklara data istället. 

Ett presentationsverktyg som ska vara effektivt, måste ge användaren ett bra sätt att skapa ett 

minne, av det ämne som tas upp. De som analyserar data vill gärna använda sig av flera olika verktyg 

för att ändra på data som är intressant för dem. Genom att ändra färger eller att lägga till bilder på 

det som de vill lyfta fram kan användaren referera till de data som visas upp snabbare, samt skilja på 

det som är viktigt och det som är mindre viktigt.  

Detta kan man på ett enkelt sätt göra genom att använda sig utav ett visuellt linjärt diagram, där 

simpla interaktioner med diagrammet markera en viss data. Och gör på så sätt att läsaren inte 

kommer för långt bort ifrån själva berättelsen. 

Interaktionen i ett visualiseringsverktyg är en av de viktigaste egenskaper som bör finnas. Då 

analyseringen av data som visas, går snabbare att utföra. Men om det finns förmycket att interagera 

med, kan det påverka verktyget på ett negativt sätt. Och eftersom man inte vill visa allt förmycket 

information om den data som man håller på med. Är det därför viktigt att hitta en balans mellan den 

information som vissas upp och med den information som går att interagera med. 

3.2 Verktyg och modeller 

3.2.1 WPF 
WPF står för Windows Presentation Foundation och är ett utvecklingsverktyg för att skapa Windows 

klient och webb applikationer[9]. WPF är en del av Windows .Net ramverk. 

När utvecklaren skapar en applikation använder han sig av två olika programmeringsspråk, ett som är 

till för att skapa det grafiska användargränssnittet och ett som utför all logik i bakgrunden. Den 

koden som används till användargränssnittet heter XAML (Extensible Application Markup Language) 

och den kod som används till logiken är c# eller Visual Basic. 

XAML är ett XML baserat markup språk som används för att skapa programmets utseende genom att 

deklarera olika komponenter i XAML koden. 

Det finns en riklig tillgång av komponenter som är definierade i XAML och man kan också utveckla 

egna komponenter, eller omdefiniera de komponenter som redan finns. 

Detta medför att man kan skapa nästan vilken komponent som helst, allt efter behov. Genom att 

byta ut en komponentens visuella template och skapa sin egna template på komponenten. Eller 

genom att byta ut den stil som komponenten har och använda sin egen stil. Vilket gör att XAML blir 

ett väldigt kraftfullt utvecklingsverktyg. 

XAML filen som skapats blir en partial klass, vilket betyder att den är en del av en annan klass. Den 

andra del av klassen är skriven i C# eller Visual Basic och är tillför att initialisera XAML koden och att 

genomföra ändringar som användaren till programmet kan göra i programmet. 
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3.2.2 Data Bindings 
Data bindings är en process som gör det möjligt för applikationen att visa upp data som finns i 

applikationens bakre delar. Detta betyder att man i XAML koden kan leta upp data som finns i C# 

eller Visual Basic koden, och detta kallas för en data binding. 

Genom att använda oss av data bindings kan vi låta användaren få reda på data som är i 

programmets logikdelar. Tillexempel om vi har ett objekt i programmet som beskriver en person, där 

namn, längd och vikt är representerade(Figur 3). Och vi vill visa dessa egenskaper i en vy, där vi visar 

namnet på personen i en TextBlock, och låter längden och vikten vissas i en TextBox. 

Då skapar vi först en vy i XAML kod där vi binder Text egenskapen(Figur 2) som finns i TextBlocket 

och i TextBoxarna till personobjektets egenskaper och sätter vyns DataContext till 

personobjektet(Figur 1). Detta kommer att medföra att vi nu har bundit personobjektet till vyn och 

att användaren nu kan ändra på de egenskaper som vi bundit till komponenterna. 

För att personens egenskaper ska visas, måste vi i C# eller Visual Basic definiera egenskaper med 

behörigheterna get och set(Figur 3). Vilket gör att vi kan nå dem ifrån vilken klass som helst som har 

ett sådant objekt i sig, och även göra ändringar på dem.  

3.2.3 INotifyPropertyChanged 
När en data binding till en egenskap ändras, kommer inte vyn att veta om att den egenskapen har 

ändrats, och kommer fortfarande visa upp det gamla värdet på den egenskapen. Därför måste vyn 

meddelas på något sätt. Detta görs genom att implementera INotifyPropertyChanged interfacen 

enligt Figur 4. Detta gör det möjligt för oss att notifiera vyn om att en viss egenskap har ändrats. 

Figur 3 Personobjektets klass 

Figur 2 Bindningar i XAML, till egenskaper i 
personobjektet 

Figur 1 Bindning av personobjekt till vyn 

Figur 4 Implementering av INotifyPropertyChanged 

Figur 5 Ändringar av egenskaperna i person klassen för att säga till INotifyPropertyChanged implementationen att en 
egenskap har ändrats 
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Nu måste vi ändra på våra egenskaper i personklassen(figur 5), så att när en egenskap ändras, 

kommer eventet OnPropertyChanged som vi implementerade, att anropas. Den utför då en 

uppdatering av den egenskap som finns i vyns data bindning, med det namn som vi skickar med 

eventet. På så vis vet vyn om att den egenskapen har ändrats och kan uppdatera vad den visar till 

den nya egenskapens värde. 

3.2.4 MVVM 
Program som utvecklas i WPF utgår ofta från ett arkitektoniskt mönster som heter MVVM. MVVM 

står för Model, View, ViewModel och dessa är de olika delarna som programmet byggs upp utav. 

Mönstret gör att koden delas upp i olika delar och binds ihop på ett vist sätt(Figur 6). Genom att man 

använder sig av MVVM undviker vi koden bakom View, vilket medför att vi kopplar vi bort den (det 

röda i Figur 6) och istället använder oss av DataBindings och kommandon. Det innebär att man får en 

kod som är både enklare att testa och som kan återanvändas[10].

 

Figur 6 Model-View-ViewModel överblick. 

 Model består av kod som beskriver den data och information som vi arbetar med. Modellen 

kommer alltså inte utföra några operationer eller manipulationer på dess innehåll. 

 View presenterar den data som finns i modellen. Den hanterar input från användaren, 

tillexempel knapptryckningar och mus beteenden. View består av data bindings, event och 

kommandon. Men den har inte ansvaret att uppdatera sitt tillstånd, utan detta ska View-

Model göra.  

 ViewModel förmedlar data som finns i Model till View, eller tar den input som kommer ifrån 

View och ändrar på data som finns i model. ViewModel kan innehålla metoder, kommandon 

och andra hjälpmedel för att ändra på tillståndet i View. 

Enligt MVVM ska en View enbart använda sig av en ViewModel, men Viewn kan vara uppbyggd av 

flera Viewer som var och en har en ViewModel. 

3.2.5 Kommandon 
Kommandon är ett sätt för en View att säga till ViewModel att utföra en viss sak. Det finns 

kommandon som redan är skapta i WPF. Men ofta kräver situationen att ett eget kommando måste 

skapas. Det gör man genom att implementera ett interface som heter ICommand, där ett par 

metoder måste implementeras. Det finns två viktiga metoder som utvecklaren gärna ska ha koll på. 

Den första är CanExecute som kontrollerar om kommandot kan exekvera eller inte. Den andra 

metoden är Execute och det är i den som programmet gör det vi vill att kommandot ska utföra.  
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4 Design 

4.1 Tidsaxeln 
I förstudien listades de krav upp som fanns på programmet. Utifrån denna lista låg fokusen på att ta 

fram en design av tidsaxeln. Designen fick gå igenom flera iterationer där varje iteration bestod av 

två olika delar. Första delen bestod av en skiss av designen utifrån kraven. Andra delen var en 

kontroll av designen utifrån de krav som var på listan, för att se att alla krav uppfylldes. Och för att 

hitta nya krav som kunde läggas till på listan. 

Det finns flera typer av tidsaxlar, där varje tidsaxel visar upp olika tidslinjer. Några av de tidsaxlar som 

jag tog inspiration ifrån är: Minard’s map of Napoleon’s Russian Campaign[4], ChronoZoom[1] och 

Andrew Spitz tidsaxel över sin personliga historia[7]. 

 

Figur 7 Minard’s map of Napoleon’s Russian Campaign: Beskriver Napoleons framfart mot Moskva, där tjockleken på 
tidslinjen är hur stor armen är i man styrka. 

 

Figur 8 ChronoZoom: Är ett ZUI, där varje tidsepok kapslas in i en rektangel beroende hur stor tidsepoken är. Där det kan 
finnas flera tidsepoker inuti en rektangel. Det finns även cirklar som visar upp artiklar med information om en viss tid. 

 

Figur 9 Andrew Spitz tidsaxel: När en ny händelse börjar, dyker det upp en ny tidslinje som en avstickare ifrån 
huvudtidslinjen. I just denna tidsaxel finns det flera huvudtidsaxlar, med många mindre tidslinjer. 

 

I den första iterationen av designen var tanken att tidsaxeln skulle vara uppbyggt ungefär som 

Andrew Spitz tidsaxel. Där alla tidslinjer skulle utgå ifrån en större tidslinje. Skillnaden var att varje 
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tidslinje skulle kunna byggas på med andra tidslinjer. Tidsaxel för tiden skulle även den som i Andrew 

Spitz tidsaxel ligga längst upp i timelinevyn. 

När kontrollen av de krav som var på tidsaxeln gjordes, framkom det nya krav. Ett var att tidsaxeln 

skulle ha möjlighet att visa upp de olika delar som kan finnas i en berättelse. Det kom även fram att 

ett verktyg för att visa vad som berättelsenoden beskrev, skulle vara med i kraven. Det vill säga om 

berättelsen beskriver en händelse, person, objekt eller något annat. 

I den andra iterationen, övergick designen mer åt ChronoZoom designen. Tidslinjerna skulle vara 

tjockare och skulle visa upp en bild av vilken typ av berättelse de var. Eftersom tidslinjerna blev 

tjockare var det svårt att få uppbyggnaden av tidsaxeln att likna Andrew Spitz tidsaxel. Detta gjorde 

att tidslinjerna fick placeras bredvid eller under varandra istället. 

När det gällde att visa upp de olika delarna som kan finnas i en berättelse, blev designen att dela in 

bakgrunden i olika delar. Delarna skulle särskilja de olika stadierna som en berättelse kan delas upp i 

med hjälp av olika färger. Detta skulle medföra flera olika inställningar som användaren var tvungen 

att ställa in på tidsaxeln. Vilket skulle göra att användarvänligheten skulle försämras. 

Därför blev det en till iteration av designen. Nu togs föregående design och bröts ner i mindre delar. 

Med de delar byggdes det upp en simplare tidsaxel där tidslinjerna var utplacerade på samma sätt, 

men delarna som delade in tidsaxeln i flera stadier togs bort. Istället infördes det en ny möjlighet att 

lägga till nya tidsaxlar i vyn. På detta sätt kunde användaren dela in berättelsens tidslinjer på vilket 

sätt som han eller hon vill, samt att användaren inte var tvungen att hålla koll på så många 

inställningar.  

4.2 Programmet 

  

 

Programmet är uppbyggt av fyra olika vyer. Dessa vyer är StoryMap, TimeLine, Register och Property. 

I Figur 11 kan man se hur vyer är upplagda i programmet. 

StoryMap är som en mindmap, där användaren skapar sin berättelse. Genom att högerklicka i vyn, 

kommer det upp en meny. Där användaren kan välja att lägga till en ny berättelse nod. 

Berättelsenoden består av ett färgat fällt med en rubrik och en bild, där bilden ska föreställa vilken 

typ berättelsen är av. Den består även av en vit yta som berättelsen kommer vara uppvisad i. När 

användaren vill skriva sin berättelse, måste han eller hon dubbelklicka på den vita ytan. Då kommer 

texteditorn upp och därmed kan skriva sin berättelse. När texteditorn stängs kommer berättelsen 

visas upp i berättelsenoden. Exempel på hur detta ser ut finns i Figur 10. 

Figur 11 Användargränssnittets uppbyggnad av vyerna. Figur 10 Exempel på hur en berättelse skapas i mindmap 
vyn i programmet. Texten i texteditorn är där texten skrivs. 
Ändringarna som sker i texten kommer att visas upp i 
berättelsenoden när texteditorn stängs. I detta fall 
berättelsenoden med titeln ”Början”. 



 

10 
 

Det går att binda ihop flera berättelsenoder med varandra, genom att klicka på dubbelpilen som är 

bredvid rubriken och dra ut ett streck till en av de andra berättelsenoderna. 

Berättelsenoden kan även välja en ”typ”. Vilket innebär att noden blir markerad med en liten ikon 

som skiljer sig ifrån andra berättelsenoder. Typen är där för att användaren lättare ska kunna se vad 

som beskrivs i berättelsenoden. Som exempel om användaren har flera berättelsenoder som 

beskriver olika föremål, personer och platser. Då kan en typ markering av noderna separera ut vilka 

av dessa noder som är intressant för författaren förtillfället. Så om han eller hon letar efter en 

beskrivning av en person kan noderna som beskriver föremål och platser hoppa över. 

Timeline visar upp berättelsens tidsaxlar som användaren har skapat. Genom att trycka på knappen 

”ADD”, skapar användaren en ny tidsram som innehåller en tidsaxel. I tidsramen (Figur 12) finns det 

tre andra knappar som heter ”Edit”, ”Update” och ”Remove”. Genom att trycka på ”Edit” kommer 

det upp ett fönster där användaren kan välja vilka berättelsenoder som ska visa upp deras 

tidsaspekter på tidsaxeln. Här kan användaren även bytta rubrik på tidsramen. Genom att klicka på 

de röda strecken på tidsaxeln kommer tiden att vissas upp. Användaren kan också klicka på en 

tidslinje för att få upp berättelsen som tidslinjen är baserad på.

 

Figur 12 Tidsaxel med tre tidslinjer ”Början”, ”Mitten” och ”Slutet”. Användaren har valt att vissa upp tiderna på tidsaxeln. 

Trycker användaren på ”Update” körs algoritmen som bestämmer var tidslinjerna ska vara 

positionerade. Och vill användaren ta bort tidsramen trycker han på ”Remove”. 

Register vyn visar upp alla berättelsenoders rubriker i ett strukturerat träd. Och om användaren har 

bundit ihop olika berättelser kommer dessa att hamna under den första berättelsenodens rubrik. 

Bredvid rubriken finns även samma bild som finns på berättelsenoden. 

Om en tidsram har skapats kan användaren dra en rubrik ifrån register vyn till tidsramen för att lägga 

till den. Då sker en automatisk uppdatering av tidsramen. Vilket lägger till berättelsenodens tidslinje i 

tidsramen, detta gör att användaren får ytligare möjligheter att interagera med programmet. 

Property visar upp egenskaper på den berättelsenod, som man senast tryckte på. Det vill säga om 

användaren trycker på en berättelsenod i StoryMap, kommer denna berättelsenods egenskaper 

visas. Samma gäller om användaren trycker på en av rubrikerna i registervyn. 

I Property vyn kan användaren ändra på berättelsenodens olika egenskaper. Exempel på dessa 

egenskaper är rubrik, titelfärg, bakgrundsfärg samt start och sluttid, där tiden anger under vilken tid 

berättelsen utspelar sig. 

Genom att gå in i Settings via menyn, finns det möjligheter att lägga till sitt egna tidssystem och nya 

typer som sedan kan användas på berättelsenoderna. 
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5 Implementation 

5.1 Utförandet 
Listan med kraven på programmet fick vara min produktbacklog. Utifrån denna lista prioriterades vad 

som var viktigast att implementera först. Denna lista uppdaterades regelbundet. 

Implementationen bestod av fyra stycken sprints och var till för att implementera den design som 

tagits fram i förstudien. Den första sprinten varade i en vecka, och de andra tre varade i två veckor.  

När en sprint skapades, togs de mest prioriterade kraven ifrån produktbacklogen och överfördes till 

sprintbacklogen. Om kraven var för omfattande, bröts dessa ner till mindre delar i sprintbacklogen. 

Vilket gjorde att kraven blev lättare att implementera. 

Efter att en sprint var klar, gick man igenom sprintbacklogen igenom och kollade om det fanns något 

kvar som inte blivit färdigt. Om det var fallet, fördes de krav över till nästa sprint. Under tiden som 

sprinten förnyades kontrollerades produktbacklogen, för att se om något nytt krav hade tillkommit 

eller om något krav hade ändrats. 

När den första sprinten hade genomförts, hade flera saker i koden ändrats som gjorde att delar av 

den gamla koden inte längre fungerade korrekt. Detta medförde att många nya krav fick läggas till i 

produktbacklogen. Eftersom vissa av de delarna var tvungna att fungera innan implementationen av 

tidsaxeln kunde påbörjas. 

I den andra sprinten var det mycket tid som gick åt till att fixa kod som inte fungerade längre, men 

även en hel del omstrukturering i koden. När den näst sista sprinten påbörjades hade det mesta av 

den gamla koden, blivit tillräckligt bra för att implementationen av designen kunde påbörjas. 

Implementationen av algoritmen som skulle sätta ut tidslinjerna kunde implementeras i den sista 

sprinten. 

5.2 Teknisk beskrivning 
Alla klasser som skapats och är implementerad enligt MVVM, har getts namn som slutar med vilken 

slags komponent de är enligt MVVM modellen. Till exempel NodeModel är en Model och 

TimeFrameView är en View. Detta för att lättare se hur de är sammanbundna med varandra. 

De olika vyerna kommunicera med varandra. Detta gör de via en singelton klass som heter 

NodeTreeHandler. NodeTreeHandler är den mest centrala klassen i programmet. Den hanterar alla 

berättelsenoder genom att spara NodeModel, som berättelsenoden byggs upp av, i en trädstruktur 

vars namn är _nodeTree. Trädstrukturen är uppbyggd av flera NodeModeler. NodeModelen 

beskriver alla egenskaper som finns i en berättelsenod och beskriver de föräldrar och barn 

relationer(Figur 10) som den har till andra NodeModeler.

 

Figur 13 _nodeTree uppbyggnad. Där _nodeTree (till vänster) enbart innehåller barn relationer. Medan barnen (till höger) 
kan innehålla både barn och föräldrar. 

Det är främst tre olika objekt som behöver veta om ändringar som sker i NodeTreeHandler, dessa är 

StoryMapViewModel, RegisterViewModel och TimeLineViewViewModel. När de får meddelandet om 
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att ändringar i NodeTreeHandler klassen har gjorts, körs en metod som är implementerad för att 

uppdateringar ska ske i ViewModelerna. 

Genom att låta varje klass skötta sin egen uppdatering, lämnar vi över ansvaret på dem och gör att 

NodeTreeHandler kan koncentrera sig på att hålla koll på förändringar i noderna. 

5.2.1 TidsLinjen 
I TimelineViewViewModel finns det en ObservableCollection där alla TimeFrameViewModel sparas. 

Denna klass hanterar hur tidsramarna blir tillagda och borttagna. TimeFrameViewModel hanterar alla 

tidslinjers ViewModel, som heter TimeLineViewModel. Denna klass är baserad på en av 

NodeModelerna som finns i NodeTreeHandler och med hjälp av data binding visar upp de 

egenskaper som krävs i TimeLineView(Figur 14). 

TimeFrameView har även hand om zoomförmågan, som gör det möjligt att zooma in på tidsaxeln 

med alla de tidslinjer som är inuti. Zoomförmåga använder sig av XAMLs Canvas.LayoutTransform 

som gör det möjligt för de komponenter som är utmålade på canvasen att skala i x och y-led. Som det 

nämns tidigare i rapporten finns det flera olika sätt att utföra zoomning. Men denna metod var det 

sätt jag kom över först när implementeringen gjordes. Skalningen sker i x-led och är bundet till 

TimeFrameViewModel egenskap Zoom. Det gör att allt som finns i Canvasen kommer att zooma i x-

led. 

Canvasen ligger i en ScrollViewer som gör att om canvasen blir för stor för att visa upp allt i 

TimeFrameView, kommer ScrollViewer komponenten att lösa detta med att lägga till en scrollbar. 

Vilket gör att användaren kan navigera horisontellt i canvasen när den är inzoomad. Detta är också 

lösningen när användaren har lagt till fler TimeFrameView än vad tidsvy kan vissa upp, men 

scrollningen sker vertikalt istället. 

Då TimeLineView målas ut i canvasen, som är i TimeLineFrameViewn. Skalas hela TimeLineViewn, 

men några av de komponenter som finns i TimeLineViewn ska inte zoomas. Därför infördes en 

egenskap i TimeLineViewModel där zoomvärdet i TimeLineFrameViewModel inverterats. 

Detta värde blir tilldelat genom ett event som triggar när zoomegenskapen ändrads i TimeLineFrame 

ViewModel. Eventet delegerar zoom egenskapens värde till TimeLineViewModel som därmed 

inverterar värdet och tilldelar det på egenskapen som håller reda på den inverterade zoomen. 

 

Figur 14 UML över tidslinevyn. NodeTreeHandler överlåter uppdateringarna till TimelineViewViewModel. Man kan se 
relationerna mellan de olika ViewModels som bygger upp tidslinevyn. Och där TimelineViewModel är baserad på en av de 
NodeModeler som ligger i NodTreeHandler. 
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5.2.2 Tidslinjens algoritm 
När en Berättelsenod läggs till i TimeLineFrameViewModel sker det automatiskt en uppdatering av 

sorterings algoritmen som är implementerad. Standard algoritmen är implementerad med tanke på 

att den ska vara användbar till alla olika tider som en berättelsenod kan vara inställd på. 

Detta innebär att om en berättelsenods starttid och sluttid skiljer sig i miljontals år, och den läggs in 

tillsammans med någon annan berättelsenod, där tiden inte skiljer sig mer än några dagar eller år. 

Ska båda tidslinjerna fortfarande ritas ut i förhållandet till varandra. Vilket skulle medföra att den 

tidslinje som skulle skilja sig några dagar eller år knappt skulle synas. 

Algoritmen börjar med att ta fram den tidpunkt som ligger längst bak i tiden. Genom att söka igenom 

de starttider som berättelsenoderna har. Under tiden algoritmen söker igenom dessa 

berättelsenoder, räknar den även ut start och sluttid i timmar för varje nod. Detta gör att alla 

tidpunkter nu finns i timmar och kan på lättare sätt räkna ut hur tidslinjen ska positioneras senare. 

Efter det tar vi fram den tid som ligger längst farm i tiden, alltså sluttiden på noderna. Och om båda 

dessa tider är 0 innebär det att användaren inte har satt någon tid på de noderna och därmed 

avslutar vi algoritmen. 

Om värdena inte är 0, kommer algoritmen fortsätta med att ta fram hur stor förhållandet är mellan 

start och sluttiden. Sedan loopar vi igenom alla de tidslinjer som finns i TimeFrame. För varje tidslinje 

sätter vi positionen i x-led och längden. Detta gör vi genom att räkna fram: 

[𝑁𝑜𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 –  𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑𝑒𝑛 𝑝å 𝑡𝑖𝑑𝑠𝑟𝑎𝑚𝑒𝑛]  ∗

 𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑙𝑢𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 

Vilket gör att vi kan sätta rätt position i x – led. Samma gäller för längden fast vi använder oss av 

sluttidens timmar istället för starttiden i formeln. 

När x positionen och längden räknats ut, försöker algoritmen att placera ut vart varje tidslinje ska 

vara i y led. Genom att iterera igenom alla tidslinjer och välja den tidslinje som har minst starttid, kan 

den ge tidslinjen sin y position. När nästa tidslinje ska väljas utgår algoritmen ifrån sluttiden som 

föregående tidslinje haft och söker efter nästa starttid som kommer efter den tiden. 

När det inte finns någon tidslinje som har starttid efter föregåendes sluttid, börjar den om att kolla 

efter den tidslinje med minst starttid som inte har blivit behandlad än. Samtidigt som den ökar y 

positionen för varje ny iteration av positioneringen som genomförs. 

Utplaceringen i y-led görs på detta sätt för att om alla tidslinjer skulle använda sig av samma y 

position kommer vissa av tidslinjerna att överlappa varandra. Och om man skulle lägga alla tidslinjer 

under varandra, skulle det leda till väldigt mycket tom yta i tidsaxeln. Samt att tidsaxelns höjd skulle 

öka konstant i förhållande till antal tidslinjer. 

5.2.3 ViewModel 
Alla ViewModeler i projektet ärver från en superklass som implementerar INotifyPropertyChanged. 

Detta innebär att INotifyPropertyChanged interfacet inte behöver implementeras varje gång en ny 

ViewModel skapas, utan behöver bara implementera superklassen. Det blir smidigt när en av 

ViewModelerna vill att dess vy ska uppdateras, eftersom den bara anropar metoden 

OnPropertyChanged som är implementerad i superklassen. Metoden skapar en delegation till det 

event som uppdaterar vyn som egenskapen tillhör. 

En del av ViewModelerna innehåller kommandon som vyn anropar. Vyn anropar dessa då 

användaren av programmet vill ändra på någon data som ViewModel har hand om. 
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5.2.4 Tidsystemet och nodtyper 
Tidsystem som finns i tidslinjerna är tänkt att vara dynamiskt. Användaren ska ha möjlighet att 

definiera sitt eget tidsystem, där tidskonstanterna går att ställa in efter egen önskan. Det har medfört 

att implementationen av tidslinjerna och tidsramen redan från start har fått stödja det. 

För att ge dem support var tidsystemet tvungen att redan finnas där. Därför infördes en klass 

TimeModel som sparade undan de olika tidskonstanter, vilket är minut, timme, dag och år. 

TimeModel sparar också namnet på tidsmodellen, för att hålla koll på vilka tidssystem som finns i 

programmet. 

Då flera TimeModels kan finnas i programmet, fick dessa ligga i Collection i klassen SettingsModel. 

SettingsModel hanterar alla operationer som har med TimeModel att göra. Som exempel om en ny 

TimeModel skapas och ska läggas till i Collection, kollar SettingModel först om det redan finns en 

TimeModel med det namnet i Collection, och lägger till den nya om TimeModels namn inte finns med 

i Collectionen. Om någon TimeModel ska bort, gör Settingsmodel detta, fast ser till så att standard 

TimeModel aldrig går att ta bort. 

SettingModel är en klass som sparar undan alla TimeModel och NodeTypeModel och tar hand om 

supporten för dessa Modeller 

.  

Figur 15 

NodeTypeModel har hand om alla olika typer som en berättelsenod kan välja. Klassen består bara 

utav en bild och ett namn på objektet. Även dessa klasser sparas undan i en Collection. 

5.2.5 Drag och Drop 
Drag and drop är implementerad så att användaren kan dra en titel som ligger i registervyn och dra 

den till en tidsram, för att på så sätt lägga till den i en tidsaxel. Implementationen är gjord enligt det 

sätt som dotnetlead[11] beskriver. Genom att låta RegisterView implementera en Dragbehavior, som 

i sin tur är en implementation av WPF Behavior klass. Vilket gör att komponenten som använder sig 

utav DragBehavior har stöd för att flyttas runt i användargränssnittet. 

Implementationen för TimeLineFrameView och TimeLineView är gjord på ett liknande sätt, men 

stödet är inte för att flytta komponenten, utan är implementerad för att kunna ta emot den 

komponenten som implementerat DragBehavior. 

I vyernas ViewModel är logiken implementerad där TreeViewModel ärver ifrån DragAndDropParent 

och IDragable. Medan TimeLineViewModel och TimeLineFrameViewModel ärver ifrån IDropable. 

Detta gör att när en RegisterView komponent flyttas mellan RegisterView och någon av 

TimeLineFrameView eller TimeLineView, kommer en typkastning att ske till en DragAndDropParent. 

Detta sker i den ViewModel som tillhör vyn, som komponenten förflyttas till. Kastningen gör det 
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möjligt för oss att ta ut den information som behövs för att lägga till en ny tidslinje i vyn.(Figur 16)

 

Figur 16 Strukturen på hur Drag and Drop är implementerad 
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6 Diskussion 
Som i de flesta program, finns det fortfarande funktioner och verktyg som går att implementera, men 

i dagsläget uppfyller programmet de mest fundamentala delarna av programmet.  

6.1 Resultat 
TimeLinevyn som varit fokusen i examensarbetet fick genomgå en stor förvandling, från att inte varit 

något alls, till att vissa upp en tidsaxel där alla tidslinjer var utplacerade i TimeLinevyn. Och sedan 

övergå till en design där det fanns möjlighet att lägga till flera olika tidsaxlar. Detta har medfört ett 

till rejält verktyg i programmet, där användaren kan få en större och lättare överblick av sin 

berättelse. Ett exempel på hur en tidsvy med olika tidsaxlar kan se ut finns i Figur 17.

 

Figur 17 Fyra olika tidsaxlar som visar upp tidslinjerna i olika samband. 

Implementationen av algoritmen som placerade ut tidslinjerna i tidsaxeln, blev en algoritm som 

hanterar alla tider som användaren kan sätta på en berättelsenod. Detta medförde att om en tidsaxel 

hanterade tidslinjer med olika tidsaspekter, kunde vissa av tidslinjerna var så små att de inte ens 

syntes i tidsaxeln. Så nu i efterhand skulle det nog varit bra att implementerat en algoritm som kunde 

ta bort de tidslinjer som placerades ut men inte syntes i tidsaxeln. Det finns stöd för att lägga till 

andra algoritmer i framtiden. 

6.2 Metod 
Arbetet skedde enligt scrum för en person, och jag tycker att det är ett bra arbetssätt om man 

arbetar ensam. Det som jag tyckte var svårt var att planera sprintarna, för i varje sprint var det 

antigen för lite planerat eller så var det förmycket. Detta är troligen en vanesak, som blir bättre efter 

att några sprintar har utförts. Sprintarna som skapas ska vara korta perioder, detta på grund av att 

man har mer koll på arbetet som utförs och man får mer inspiration från att se att det man gör ger 

resultat. Om en sprint är mer än en vecka lång kommer sprinten bli mindre produktiv enligt mina 

erfarenheter. Därför tycker jag att en sprint ska vara max en vecka lång om man arbetar själv. 

Utvecklingen av koden skedde med hjälp av test driven development. Arbetssättet upplevdes till en 

början som svårt. Troligen för att jag inte var van vid att skriva tester till metoder som inte ännu har 

skapats. Samt att när en metod skapas brukar jag oftast inte ta mig tid att tänka på exakt hur 
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metoden ska fungera, men med detta arbetssätt blev jag tvingad att göra det. Fördelarna med att 

arbeta på detta sätt, blev att alla metoder arrangerades och planerades på ett bättre sätt. Ytligare en 

fördel var att det alltid fanns feedback att tillgå, då alla metoder tillhörde ett test. 
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7 Slutsats 
När arbetet började, var syftet att ta fram ett sätt att visualisera tidshändelserna i en berättelse. Och 

att det skulle vara enkelt att ändra på tidshändelsernas egenskaper. Därför togs två frågeställningar 

fram föra att besvara detta. Dessa var hur en tidsvy skulle vara designad och hur algoritmen för 

utplacering skulle fungera. 

Det som jag hade i tanken från början var en tidsvy där alla tidshändelser skulle vissas upp på en 

tidsaxel. Tidsvyn gick igenom flera iterationer av sin design, och blev till sist en tidsvy där 

programmet låter användaren skapa olika tidsaxlar. Varje tidsaxel kan innehålla de tidshändelser som 

är viktigast att visa upp på just den tidsaxeln enligt användaren. 

Genom att dela in tidsvyn i mindre delar har gjort att tidsvyn blev mer dynamisk än vad det var tänkt 

ifrån början. Detta har visat sig vara en positiv egenskap. Eftersom det har medfört att 

implementationen har gjorts i olika delar. Vilket också medfört mindre och lättare problem att lösa, 

när implementationen gjordes. 

Det visade sig vara ett bra beslut att dela upp berättelsens händelser i olika tidsaxlar, eftersom 

användare kan lättare få en bättre överblick av berättelsens olika delar. Till exempel kan användaren 

visa upp de tidshändelser som bara en person har varit med om i berättelsen, i en tidsaxel. Medan 

andra händelser visas upp i en annan tidsaxel. 

Den lösning som jag kom fram till när det kommer till hur algoritmen för utplacering av tidslinjerna 

fungerar, besvarades delvis när designen av tidsaxelvyn togs fram. Då idén till att tidslinjerna skulle 

ligga bredvid eller under varandra bestämdes. 

Algoritmen i sig fungerar genom att ta fram alla de tidpunkter på tidslinjerna som den ska placera ut 

och omvandlar dessa tider till en och samma tidsenhet, och på så sätt lättare kan räkna ut 

positioneringen av tidslinjerna. Som sedan placerar ut tidslinjerna på en förbestämd endimensionell 

yta, och om någon tidslinje överlappar någon annan väntar den med att placera ut den. Om ingen 

tidslinje går att placera ut kommer algoritmen att starta om på nytt, med de tidslinjer som inte 

placerats ut. Samtidigt som den ökar utplaceringen av tidslinjerna i y-led. 

När det kommer till framtida arbeten med detta program skulle man kunna undersöka hur en 

uppspelnings verktyg på tidsaxlarna, där användaren kan trycka på play. Som spelar upp någon slags 

tids visare över tidslinjerna, och visar upp berättelsens text som tillhör den tidslinjen, samt stänger 

texten när tidsvisaren har gått igenom tidslinjen. Ungefär som en mediaspelare som spelar upp 

musik. Men istället för musik visas berättelsen upp istället. Skulle kunna fungera. 
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