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 Abstract 

Visualization in process-oriented organizations is becoming increasingly more 
important for better decision making. This case study explores the design process of 
an IT company's dashboard software and the software requirements of its client. 
Based on our results and literature review we propose a control chart design module 
to incorporate in the dashboard that visualizes organizational variation in an 
interactive way. We found that user participation was considered very important by 
the developers but not implemented during early stages of development and that 
fictional clients were developed to when the project had no real clients. This was due 
to intermittently insufficient resources being put into the project, lack of clients and 
lead developers moving to other projects. We propose that developers make a 
preliminary study, market analysis, have an even flow of resources and not develop 
to fictional customers. Developers developing client specific software attributes also 
need to have a thorough understanding of the customer's needs before development 
starts in order to not create unnecessary software features. 

 

Förord 

Vi vill tacka vår handledare Ulf Hedestig som har varit ett stort stöd och bollplank 
under examensarbetets gång. Tacka fallföretaget med kund och alla de respondenter 
som tillåtit oss ta del att studera deras projekt och stöttat oss i processen. Vi vill även 
tacka Robin Norman på Process IT. 
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1 Inledning 

Business Intelligence branschen är mycket het just nu, jättarna Google och Microsoft 
försöker ge sig in i kampen mot det ledande Tableau och det tidigare Svenska företaget QLik. 
Mycket tyder på att behovet av beslutsstödssystem med visualisering och analyser av data 
blir allt större. Botkyrka kommun satsar på att bli bäst i Sverige på Business Intelligence med 
en lösning från Qlik och Expressen installerar 220 bildskärmar för att visualisera data på sitt 
kontor (Danielsson, 2016, Lindström, 2017a, Lindström, 2017b). 

Möjligheten att få en snabb överblick över nuläge och framtid genom att visualisera 
signaler, mönster och trender i olika processer är viktigt för att snabbt kunna reagera med 
korrekta beslut i olika processorienterade organisationer. Olika förbättringsmetoder existerar 
för att lösa olika affärsproblem inom processorienterade organisationer. En av dessa metoder 
är Six Sigma som har utgångspunkten att reducerad variation kommer producera en mer 
uniform och kontrollerad process-output (Nave, 2002). Variationer är en naturlig del av alla 
processer (Wheeler, 2000), men hur visualiserar man dessa variationer så att de som ser det 
reagerar med lämpliga processåtgärder? 

Styrdiagram är ett verktyg för att förstå en process variation genom att övervaka och 
identifiera signaler, avvikelser och trender i data (Berardinelli, 2017). Ett sätt att dynamiskt 
och interaktivt visualisera styrdiagram är genom att använda en Dashboard. För att 
producera en användbar Dashboard krävs en effektiv visuell design. En Dashboard som inte 
lyckas att leverera information som människor behöver på ett klart och effektivt sätt kommer 
troligtvis inte användas oavsett hur visuellt imponerande de olika mätarna uppfattas. 
Effektiva och användbara Dashboards är resultatet av informerad visuell design (Few, 
2006b). Nuvarande litteratur pekar på att det finns behov för att utöka kunskapen om hur 
Dashboards byggs i praktiken, både visuellt och funktionellt genom case studier och 
undersökningar (Yigitbasioglu och Velcu, 2012). 

I detta arbete blev vi medvetna om ett case där ett IT-bolag var under utvecklingsfasen av 
en Dashboard till en offentlig organisation. Denna organisation var i behov av att bättre 
kunna kontrollera processer genom att visualisera variation i deras data. 

 

1.1 Problemformulering & Avgränsning  

Att presentera data visuellt på en Dashboard på ett sådant sätt att det är lätt för användare 
att tolka, se trender, göra analyser, preparera och strategiskt planera för framtiden utifrån 
visuella data är en konst som kräver stor eftertanke (Few, 2006b). Vår avgränsning i detta 
sammanhang vilar på att vi lägger endast fokus på en viss typ av nyckeltal, nämligen hur 
styrdiagram med relaterade variabler bör designas med ovanstående kriterier. 
Forskningsfrågorna som vi utgått från lyder: 
 
Hur visualiseras styrdiagram i en Dashboard på ett sådant sätt att trender, mönster och 
signaler tydligt kan upptäckas av användare? 
 
För att besvara vår forskningsfråga samt att få en rikare bild så krävs ett antal till ämnet 
relevanta delfrågor: Hur urskiljer man signaler från brus i data? Vilka signaler är 
betydelsefulla? Hur representeras signaler på en Dashboard? Hur förhåller sig utvecklaren 
till användaren i utvecklingsprocessen? 

1.2 Syfte 

Denna studie ämnar undersöka hur man designar styrdiagram i en Dashboard så att 
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användare enkelt får en överblick, kan se signaler, trender och mönster för att använda i 
beslutsfattande. Eftersom god design har nära koppling med adekvat användarmedverkan så 
berör studien även hur utvecklingsprocessen bör se ut för utvecklaren. För att besvara vår 
frågeställning har vi genomfört en fallstudie med såväl IT-företag och dess kund. Vi har följt 
ett IT-företags process från design, utveckling och första fasen i implementering av en 
Dashboard.. Dessutom har vi även intervjuat kunden till den kommande Dashboarden för att 
få förståelse för kundkrav och förväntningar på Dashboards. En genomgång av aktuell 
forskning har gjorts för att förstå det nuvarande ramverk för design av Dashboards, key 
performance index och styrdiagram. 

I arbetet att besvara forskningsfrågorna har vi adopterat Wheelers vy om data: inga data 
har mening utanför sin kontext (Wheeler, 2000; 2009). Semistrukturerade intervjuer har 
utförts på utvecklarna av Dashboarden och användarna av Dashboarden för att förstå i vilken 
kontext utvecklingen gjorts, i vilket sammanhang datat befinner sig i och i vilken kontext 
Dashboarden kommer att användas. 

2 Relaterad Forskning 

Här presenteras ämnen, forskning och ramverk som vi funnit vara relevanta och relaterade 
till det forskningsfrågor som vi ämnar besvara. Med utgångspunkt från kvalitetsmetodiker 
presenteras sedan Business intelligence, Dashboard och diagram för att sedan titta på 
ramverk för design av mätetal och styrdiagram. 

2.1 Lean & Six Sigma 

När man diskuterar förbättringsarbete inom organisationer finns ett antal metodologier att 
tillämpa med tillhörande kvalitetsprinciper och tekniker. Lean och Six Sigma är två av dessa 
metodologier. Lean fokuserar på att skala bort avfall, här definierar man avfall som allting 
som inte är nödvändigt för att producera en produkt eller tjänst. Fokuset i Lean ligger i att 
identifiera vilka funktioner som skapar värde, identifiera sekvensen av aktiviteter som man 
kallar värdeström, få aktiviteterna att flöda, låta kunden dra processen och slutgiltigen 
förbättra processen. Förutom detta är ett vanligt tema inom Lean beröringstid, vilket är tiden 
som produkten eller tjänsten faktiskt arbetas på eller berörs av arbetaren (Nave, 2002). 
Six Sigma fokuserar på att minimera variation för att lösa organisatoriska problem och 
process problem. Genom statistiska verktyg görs variation i processer begripligt vilket ökar 
möjligheten att förutse processer. Traditionellt har organisationer och företag accepterat tre 
till fyra sigman vilket då innebär att i en process accepteras 6 200 till 67 000 problem per en 
miljon tillfällen. Med Six Sigma som standard accepteras endast 3.4 problem per en miljon 
händelser. Six Sigma är fungerande metoder som används av många organisationer för att 
minimera variationen i olika processer, öka kvaliteten, sänka kostnader, höja kundens 
nöjdhet, tjäna mer pengar och enklare kunna spå framtiden. Inom Six Sigma är Dashboard 
ett verktyg som används för att visualisera strategier och dess mål (Pyzdek, 2003; Nave, 
2002). Dashboard är en “key-feature” inom Six Sigma och styrdiagram är ett av de “vitala” 
verktygen för att visualisera trender och signaler i processer och skala bort brus. Med dessa 
verktyg erhåller organisationer ett bra underlag för att fatta beslut både i nuläget och i 
framtid. System som hanterar beslutsunderlag brukar också ingå i området Business 
Intelligence. 

2.2 Business Intelligence 

Business Intelligence (BI) är ett av många trendord som ofta dyker upp i IT-branschen, 
däremot är definitionen inte helt självklar. Det övergripande målet med BI är att stödja 
beslutsfattande genom att förvandla data till värdefull information (Presthus, Canales 2015; 



7 
 

Turban, Sharda & Delen, 2014), t.ex. flödesdata för att generera information om 
verksamhetens prestation. BI är en vital del i hanteringen av big data för både praktiker och 
forskare och har blivit en stor trend inom mjukvaruindustrin (IBM tech report, 2016; 2011). 
Ett flertal undersökningar visar att det finns ett stort behov av analytiker som kan både 
analysera och dra slutsatser från big data (Chen, Chiang, Storey, 2012). BI behövs i allt större 
omfattning av ledning i olika organisationer för att kunna visualisera, analysera och 
förbereda den strategiska planeringen för framtiden (Gounder, M., Iyer, V. och Mazyad, A. 
2016). Budgetering till BI inom organisationer har ökat kraftigt på senare tid (Puklavec, 
Oliviera, Popovic, 2014) och det anses numera vara en viktig del i att vara konkurrenskraftig 
på marknaden (Azizah Ahmad, Rahayu Ahmad, Kamarul Fazizal Hashim, 2016). BI system 
har förmågan att ge mervärde och konkurrenskraft till organisationer i många områden som 
marknadsföring, kundrelationshantering, tillverkning, produktplanering, varuförsörjning 
och generella processer (Davenport & Harris, 2007; Kohavi et al., 2002). En av det mest 
populära verktygen inom BI för att visualisera big data är Dashboards (Elias, Bezerianos, 
2012 ; Cutroni 2007). 

2.3 Dashboard 

Ett verktyg inom Business Intelligence och Six Sigma är användandet av Dashboards. 
Dashboards är ett sätt att visuellt presentera viktig information till beslutsfattare med fokus 
på visuell kommunikation. Dashboards anses vara ett av de kraftfullaste och mest 
användbara analysverktygen inom BI, oavsett om det är för att öka prestanda eller kontroll 
har Dashboards en essentiell betydelse och forskning pekar på att det kan generera ökad 
“cash flow” hos olika organisationer (Negash and Gray 2008, Schulte 2006, Miller and Cioffi 
2004, Hanoa 2009).  

Definitionen av en Dashboard varierar beroende på källa men Dashboard och data  
visualiserings experten Stephen Few som publicerat ett antal bästsäljande böcker om 
Dashboard (Chiang, 2011), beskriver en Dashboard såhär: "A Dashboard is a visual display of 
the most important information needed to achieve one or more objectives, consolidated and 
arranged on a single screen so the information can be monitored at a glance" (Few, 2006a s. 
26). I detta arbete menar vi att Yigitbasioglu och Velcus definition är mer lämpad då 
definitionen ligger i linje med det processorienterade sättet som Lean och Six Sigma försöker 
hantera störningar och hitta ständiga förbättringar. Yigitbasioglu och Velcus menar att 
design, syfte och själva konceptet Dashboard har ändrats sedan Fews definition och en ny 
definition kan vara mer exakt: "A Dashboard is a visual and interactive performance 
management tool that displays on a single screen the most important information to achieve 
one or several individual and/or organizational objectives, allowing the user to identify, 
explore, and communicate problem areas that need corrective action." (Yigitbasioglu och 
Velcu, 2012).  

2.4 Variation & Styrdiagram 

Som nämnt i inledningen är slumpmässig variation en naturlig del av alla processer 
(Wheeler, 2000). För att illustrera kan variation exempelvis ses hos olika individer där 
utbildning, läskunnighet och arbetstakt varierar.  Ett annat exempel på variation som kan ses 
i organisationer, skulle kunna vara handläggningstid för olika ärenden. Hur snabbt ett 
ärende utförs kan bero på en rad olika faktorer som handläggares kompetens, väntan på 
lednings godkännande, kompletteringar och ärendets natur. Det som blir speciellt intressant 
att mäta är när specialfall i ärenden uppstår som gör att systematisk variation uppstår.  När 
ett sådant specialfall gör att resultat påverkas i hög grad och det slumpmässiga mönstret av 
data sätts ur funktion kan man säga att denna variation skiljer sig från den slumpmässiga 
variationen eftersom källorna till variationen är urskiljbara (Elg, 2012). Wheeler och 
Chambers noterade att speciella orsaker inte är en del av systemet och ska klassas som 
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avvikelser (Wheeler, Chambers, 1992) Därför ska det inte klassas som inneboende i 
processen. Berardinelli menar att en process som är stabil och under kontroll visar data med 
normal variation, vilket är variation som är naturlig till processen. En process som är under 
kontroll baserad på historisk data kan förutse hur processen kommer att variera inom 
framtiden. En instabil process visar speciell orsaksvariation som inte är slumpmässig på 
grund av externa faktorer (Berardinelli, 2017).  De orsaker som leder till systematiska 
avvikelser bör identifieras som variationskällor för att sedan hanteras på lämpligt sätt. Det är 
därför viktigt att förstå skillnaden mellan de olika källorna.  (Elg, 2013). De nya 
variationskällorna som bidrar till systematisk variation gör det svårt att förutse processen 
och därför också svårt att veta vilka lämpliga åtgärder som skall göras för att hantera 
variationen. 
 

 

Figur 1. Exempel på ett styrdiagram (Elg, 2013) 

 
Ett välanvänt verktyg för att få en förståelse för de variationskällor som leder till variation i 
processen är styrdiagrammet. “Det är ett verktyg för att identifiera signaler i form av 
oväntade mönster, avvikelser och trender i data från bruset som den slumpmässiga 
variationen ger upphov till. Styrdiagrammet är en form av tidsseriegraf där data presenteras 
över tid tillsammans med statistiska beslutsregler för vad som är slumpmässig respektive 
systematisk variation.“ (Elg, 2013). 

Data är plottad över tid, där tiden representeras på den horisontella x-axeln. Mätetalet 
även känt som variabeln, t.ex. handläggningstid, placeras på den vertikala y-axeln. 
Centrumlinjen är baserad på medelvärdet, vilken visar genomsnittsvärdet av 
observationerna, se figur 1. Övre och nedre styrgränser visar gränsen för den naturliga 
variationen och baseras på statistiska beräkningar, se figur 2. Signaler är mätetal som beter 
sig annorlunda från det förväntade värdet, t.ex. utanför styrgränserna men också olika 
trender eller mönster som håller sig inuti styrgränserna.  
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Figur 2. Beräkning av parametrar till styrdiagram (Elg, 2013) 

 
När aktuella styrgränser inte längre verkar vara användbara så bör det beräknas om på nytt. 
Systematiska förändringar som gjorts i verksamheten kan påverka mätpunkterna 
systematiskt. Elg lyfter fram Provost och Murray (2011) som föreslår fyra omständigheter när 
styrgränser bör beräknas på nytt. Det två första som föreslås handlar om den initiala fasen 
under utredning och analys av processer. I initiala perioder då man endast har ett fåtal 
mätpunkter beräknas styrgränser på nytt när: 

 
1. När initiala styrgränser beräknats med mindre än 20-30 grupper av data/enskilda 
observationer.  
 
2. När initiala styrgränser indikerar systematisk variation. Nya styrgränser beräknas 
om genom att man tar bort det observationer som lett till systematisk variation.  Dessa 
signaler skall tas bort när styrgräns och centrumlinje beräknas. 

 
I de fallen som man driver ett förbättringsarbete skall gränserna beräknas om när man mäter 
en process för att se om faktiska förändringar skett. Fall där omräkning sker: 

 
3. Förbättringar indikerar systematisk variation. Centrumlinje och styrgränser för den 
nya och förbättrade nivån. 

 
När man övervakar en process finns det fall där man beräknar om gränser:  

 
4. Processen som mäts har varit ostabil en längre period. Analys och ny beräkning bör 
då göras för att se om processen stabiliseras på olika nivåer.  

 
För att en process ska klassas som stabil ska mätetalen hålla sig inom styrgränserna, vilket 
indikerar på normal slumpmässig variation. Signaler pekar på att processen är, kan vara eller 
håller på att bli ostabil. Identifierbara trender, mönster och cykler pekar även det på en 
process som inte är stabil. För att kunna skilja speciell orsaksvariation (signaler) från normal 
variation (bruset) används en uppsättning beslutsregler. Det finns olika uppsättningar 
beslutsregler. Elg och Wheeler ger exempel på några beslutsregler som måste uppfyllas i 
arbetet att identifiera signaler. Följande beslutsregler nedan behöver inte ske samtidigt utan 
kan enskilt visa en signal: 

 
En punkt utanför styrgränserna, åtta på varandra följande mätpunkter på en sida 
om centrumlinjen, tre av fyra punkter närmare en styrgräns än centrumlinje, sex 
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punkter i sekvens som ökar eller minskar, ett onormalt eller inte slumpmässigt 
mönster visas (Elg, 2013;Wheeler, 2000). 

 
Se figur 3 och 4 nedan för exempel på signaler. 

 
 

Figur 3. Nio mätpunkter i rad på ena sidan av centrumlinjen, indikation av systematisk 
variation (Elg, 2013) 

 

Figur 4. Sex mätpunkter ökande riktning, indikerar systematisk variation (Elg, 2013) 

 
2.5 Ramverk för visualisering av mätetal 

För att förstå, tolka och göra information meningsfull krävs att många aspekter tas i 
beaktning. I arbetet att visualisera mätetal krävs stor eftertanke för att informationen som 
presenteras ska göras begriplig. Elg lyfter fram Tufte (Tufte, E., 2001, s. 51; Elg, 2013) i 
Mätning för bättre styrning där han citerar “...that which gives to the viewer the greatest 
number of ideas in the shortest time with the least ink in the smallest space.” Detta är alltså 
enligt Tufte grafisk excellens. Med detta menas att det visuella skall inspirera till så många 
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idéer som möjligt på ett så effektivt sätt som möjligt. Som Elg menar i sin text är detta ett 
optimeringsproblem. Elg lyfter fram Tufte som summerat nio punkter att ha i åtanke när 
man försöker presentera mätetal visuellt: 
Visa data, reducera det som inte tillför värde och ställ frågan: vad är det nödvändiga som 
behövs för att presentera det som ska visas? Majoriteten i det bläck som används för att 
presentera data ska vara av “data-bläck”.  

Innehåll snarare än metod, betraktaren ska kunna skapa mening och få förståelse av det 
data som visas. Uppmärksamhet måste riktas på användarens problem att förstå den data 
som visas. Mottagarkompetens handlar om att anpassa gränssnitt till den tekniska nivå som 
användaren har. Exemplifierat för att förstå styrdiagram krävs en tidigare kunskap om hur 
styrdiagram fungerar. Mottagarens kompetens skall tas i beaktning under utveckling. 

Undvik att förvränga data, detta kan göras omedvetet eller medvetet genom 
manipulation av data eller genom andra sätt konstruera grafer som gör det svårt att tolka 
data. Ogenomtänkta val av visualiseringsverktyg har även förmågan att förstöra ett annars 
bra datamaterial. Exempelvis använda tredimensionella grafer på tvådimensionella data. 

Mycket data på en liten yta, att abstrahera och sammanföra data på en liten yta är en 
viktig poäng i visualisering av mätetal. 
Uppmuntra ögat till att jämföra olika delar av data, centralt i grafisk design av kvantitativ 
information är att se till att ögat jämför olika delar av ett datamaterial. 

Olika detaljnivåer, möjlighet att se enskilda observationer, detaljerad information men 
även också en helhetsnivå möjliggör enklare men även mera komplicerade analyser beroende 
på användarens behov. 

Integration av statistiska och verbala beskrivningar, för att göra grafer och mätetal 
begripliga kan det kvantitativa innehållet integreras med verbala beskrivningar. 

Tydliggör syftet, syftet med den grafiska presentationen bör vara klar. Ska det vara 
beskrivande, förklarande eller utforskande? Enligt Elg handlar Tuftes principer om att lära 
sig ett hantverk och få en känsla för vad som är relevant och viktigt för användare av 
kvalitativ information. 

 
2.5.1 Designprinciper och utveckling av Dashboard 

Stephen Few är en av de främsta författarna av designböcker inom Dashboard och 
visualisering av data (Few, 2015, 2013, 2012, 2009, 2006a, 2016b, 2004). Han summerar sex 
attribut som är nödvändiga för att en Dashboard ska göra ett effektivt jobb. Till en början bör 
informationen som visas vara summerad på en hög-nivå dvs. det ska vara långt från rå 
maskininformation och enkelt för människor att kunna läsa av, se bild 1. En Dashboard kan 
stå som en startpunkt när man undersöker och analyserar data, det tidiga mätarna indikerar 
vad som händer men inte varför. Att diagnostisera kräver vidare undersökning och där kan 
förmågan att gräva ner sig djupare i data vara mycket passande. Att gräva djupare på detta 
sätt är terminologiskt känt som drilldown, se bild 3. Det visningsmekansismerna som 
används bör vara koncisa, tydliga och intuitiva. På ett tydligt sätt meddelar mekanismerna 
information utan att ta upp för mycket yta och passar in på en enskild skärm. Informationen 
på en Dashboard måste vara skräddarsydd specifikt till behoven av en person, grupp eller 
funktion annars kommer Dashboarden inte att tjäna sitt syfte att uppnå specifika mål. I det 
flesta fall är Dashboards endast fokuserat på Key Performance Index och statistik, men 
användbar information är inte endast kvantitativ och Dashboards bör inte begränsa sig till 
endast information av statistisk natur, se bild 2. Information i en Dashboard måste inte 
vara i realtid, det handlar om att Dashboarden skall fylla sitt syfte. Om syftet är att få realtid 
bör den visa realtidsinformation annars fungerar även periodisk information. Till sist menar 
Few att Dashboards inte behöver vara baserad på en viss arkitektonisk plattform som 
exempelvis internet, syftet och behoven dikterar lösningen (Few, 2004). 
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Bild 1. Tre exempel på widgets innehållande kvantitativ data. (Gentelella Alela!, 2016) 

 

 

Bild 2. Exempel widget innehållande verbal data. (Gentelella Alela!, 2016) 

 
Juice Analytics har framställt en heltäckande guide för hur design av Dashboard bör gå till. 
De beskriver fem basala funktioner i en Dashboard för att göra den användbar. Dessa är 
Drilldown, Filter, Comparison, Alerts, Export/print vilket medför interaktivitet. 
Interaktiviteten ger möjlighet till att belysa nyckelinformation, konfigurera vyn och ger 
navigation bland komplex data. Guiden tar även upp mer avancerade funktioner. Den första 
funktionaliteten är drilldown, vilket är möjligheten att gå från en summerande vy till en mer 
detaljerad för att förstå kontext eller för att bryta ut information, exempel se bild 3. Filter ger 
möjligheten för användaren att bestämma ram, omfång eller spännvidden av data, detta filter 
bör kunna vara antingen globalt eller lokalt för att justera hela Dashboarden eller endast ett 
specifikt diagram eller widget. Ett exempel på filter skulle vara att titta på endast en viss 
månad i ett diagram. Drilldown kräver en hierarki av data för att möjliggöra Drilldown eller 
Drillup vilket är det motsatsen till Drilldown (Hart, 2017). Comparison är möjligheten att se 
flera uppsättningar data bredvid varandra. Exempelvis kan användaren välja att i ett diagram 
se två olika regioner i två olika linjer, se bild 4. Alerts ger möjligheten till att belysa data 
utefter fördefinierade kriterier. Dessa alerts kan bli aktiverade när ett värde når en viss gräns. 
Export eller print ger användaren möjligheten att mata ut data i olika format från 
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Dashboarden, vilket ger användaren möjlighet att använda datat i andra applikationer, 
exempelvis CSV eller Excel (Juice Analytics, 2015). 
 
 

 
 

Bild 3. Att klicka på en bit i cirkeldiagram öppnar en ny graf med mera detaljerad 
information (Anderson, 2009) 

 

 

Bild 4. Data visualiserar flera grupper data bredvid varandra i ett linjediagram. 
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(Gentelella Alela!, 2016) 

 
Froese och Tory talar om att bespara användare av Dashboards från onödiga designbeslut 
genom att göra visualiseringen av diagram semi-automatisk. Här menas att det oftast är 
enkelt för att användare att välja vilket nyckeltal som ska utforskas men det är inte trivialt att 
välja det mest effektiva diagrammet för en viss typ av nyckeltal. Därför görs en grundlig 
granskning på kundens specifika behov om vilka diagram som lämpar sig bäst för en viss typ 
av data. Detta för att avgöra vilka diagram som visualiserar saker av intresse på bästa sätt. 
Granskningen resulterade i att användaren endast kan välja förgjorda diagram där data 
matchas med det mest lämpliga diagrammet automatiskt eller att användare väljer data själv 
men systemet rekommenderar därefter korrekt diagram. På så sätt besparas användare att ta 
designbeslut själv, detta är speciellt viktigt då användaren är mindre tekniskt kunnig. Det 
lyfter även fram vikten av att använda prototyper och att det är viktigt att etablera realistiska 
förväntningar hos kunden när det gäller prototyper. Froese och Tory använde en varierad 
mängd prototyper som sträckte sig från statiska till funktionella applikationer. Där fann dem 
att statiska mockuper lät dem effektivt framföra designidéer i tidiga iterationer till kunden. 
Det fann också att vilken uppgift som ska utföras, vilken data som ska representeras och vilka 
visuella element ska användas var lättare att bedöma med hjälp av prototyper. Funktionella 
prototyper var även en utmärkt väg att gå för att illustrera interaktionsdesign och leverera ett 
bevis om koncept dvs. “proof of concept”. Statiska mockuper användes även för att kunna 
köra tidiga användbarhetsstudier på användare (Froese, Tory, 2016). 

3 Forskningsmetodik 

Denna del av uppsatsen presenterar den vetenskapliga metodik som använts under 
examensarbetet. Tillvägagångssättet ska skapa ett empiriskt stöd för uppsatsens resultat, det 
skall även vara möjligt att återproducera samma resultat och kontrollera resultatet med 
metoden som används. Datan analyseras sedan mera djupgående i analysdelen. Denna studie 
skall också bidra med användbar forskning till samhället, studiens uppdragsgivare och 
fallföretag som är en viktig del av den kvalitativa filosofin(Travers, 2001).  

 

 

 

3.1 Kvalitativt metodval 

Valet av metod faller på kvalitativ metod och kompletteras med verktyg från grundad teori, 
dvs. en etnografisk observationsstudie. Enligt Home & Solvang (1995) är en kvalitativ metod 
att föredra när ämnet är komplext och man strävar efter djupare förståelse inom ett ämne. 
Den kvalitativa metoden har fördelen att det ger stora mängder information även från lågt 
antal individer. I detta perspektiv är det en väldigt passande metod i ett arbete som är 
begränsat i tid och resurser, som i detta fall en kandidatuppsats på endast femton 
högskolepoäng. Urvalet kan inte heller representera några typiska åsikter för en befolkning i 
stort. Tanken är att fånga helheten och olikheter för att belysas olika synvinklar (Holme & 
Solvang, 1995). 
 

“Innan jag vet vad jag ska undersöka kan jag inte veta hur jag ska göra det” (Fog, 
1979) 

 
Detta citat av Fog (1979) är citerat av Holme & Solvang (1995) som menar att metodvalet inte 
gör studien utan studien gör metodvalet. De två metodval som kan göras inom 
samhällsvetenskapliga frågor är kvalitativa samt kvantitativa metoder (Holme & Solvang, 



15 
 

1995). Det som kännetecknar den kvalitativa metoden är att den genererar text eller tal i 
verbala formuleringar, till skillnad mot kvantitativa som är numeriska och går att mäta med 
matematik (Backman, 2006). Genom den kvalitativa metoden observerar vi processer, 
förlopp och skeenden som är typiska för vårt ämne och kan på sådant sätt svara på vår 
frågeställning. Detta är samtidigt den svåraste delen i den kvalitativa metoden, då studien 
baseras på ett fall där vi suttit hos fallföretaget och observerat. För att göra effektiva 
observationer och intervjuer är det viktigt att skapa en genuin relation med dem och att 
skapa en avslappnad miljö (Yin, 2016). Att vara i människors riktiga miljö och spendera tid 
tillsammans i deras sociala relationer är vad som skiljer kvalitativa metoder mest mot andra 
(Yin, 2016). Observationerna kommer ske som en fallstudie som enligt Yin (1989, s.23) 
definieras på detta sätt: 
 

“investigates a contemporary phenomenon within its real-life context; when the 
boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; and in which 
multiple sources of evidence are used.” 

 
Och Yin (2016, s.336): 
 

“Conducting empirical research in real-world settings (the “field”), usually requires 
the use of qualitative methods.” 

 
Backman (2006) påstår att denna definition av en fallstudie belyser den kvalitativa 
kontexten, där fenomenet undersöks i sin verkliga och realistiska miljö. Det kvalitativa 
perspektivet är därför en bra synsätt när omständigheterna i sammanhanget är osäkra var 
gränserna går mellan kontext och fenomen (Backman, 2006). Eftersom ämnet vi avser att 
undersöka har en hög komplexitet anser vi att en fallstudie är ett lämpligt tillvägagångssätt 
(Backman, 2006). Backman nämner även att flera fall kan ingå i en och samma studie och en 
studie anses inte behöva begränsa sig till en eller flera fall i studien (Backman, 2006). 
Backman (2006) menar också att om man vill veta något om verkligheten måste man 
observera den för att lära sig något av den. 

 
3.2 Genomförande 

I denna del beskrivs hur granskning av litteraturen gjordes, intervjuer, urval och metodvalet 
för analys av data. Hur insamlades datan och hur har den analyserats. Hur befintlig litteratur 
granskats och hur har observationer gjorts.  

 
3.2.1 Litteraturgranskning 

Som en viktig del innan insamling av våra data gjordes en granskning av tillgänglig litteratur 
och relaterad forskning (Yin, 2016). Vår introduktion till Dashboards och relaterade 
discipliner var genom tillhandahållna relevanta och aktuella standardverk från vår 
handledare med god kännedom inom informatikämnet. Baserat på inledande artiklar i ämnet 
och rekommendationer utforskades framträdande och väl citerade artiklar och böcker från 
forskare inom ämnet. 

I arbetet att besvara forskningsfrågan har aktuell och väl citerad litteratur med nyckelord 
(Business analytics, business intelligence, control charts, Dashboard, Dashboard design, 
display format, Lean, Six Sigma, processvariation, visualization, data visualizing) studerats 
men även relaterade discipliner. En stor del av litteraturen som vi tagit del av har 
överlämnats till oss från en expert inom informatikområdet. 

Enligt Backman (2006) är litteraturgranskning en vital del av forskning då den hjälper att 
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finna brister och luckor i tidigare kunskap och litteratur. Den hjälper till att påvisa den tänkta 
problemformuleringens relevans. Litteraturgranskningen introducerar även begrepp och 
nyckelord som används inom det sökta området som kan vara relevant till arbetet (Backman, 
2006). Den hjälper oss även vid val av metod och analystekniker då vi får en överblick, 
bakgrund till problemet och ämnet där meningen är att skapa en sammanställning av den 
forskning som finns (Backman, 2006). Backman pratar om att hitta kausala samband i den 
empiriska forskningen som finns och försöka summera dessa i teorier och applicera praktiskt 
(Backman, 2006). En sådan litteratur granskning bör göras selektivt om inte grundligt innan 
den empiriska datan samlas in (Yin, 2016). 
 
Backman(2006) beskriver i sin litteratur de funktioner som är viktiga och bör täcka dessa 
punkter: 

- “ge en översikt över den tidigare samlade kunskapen inom området 
- visa betydelsen av ett problem 

- ange forskningsfronten 

- indikera problem(kunskapsluckor, motsägelser, brister) 

- vara till hjälp vid problemformulering(precisering, “vässning”) 

- vara till hjälp vid precisering och definition av begrepp 

- ge metodiska uppslag, designer och procedurer 

- visa olika slag av databehandling 

- ge olika tolkningsalternativ 

- ge ett historiskt perspektiv” 
 
Stora mängder av den litteratur och forskning som studien är baserad på har hittats och 
rekommenderats via konsultation av experter inom området. Fallstudien består av resurser 
med hög kompetens inom de områden som problemformuleringen innefattar och fångar 
såväl IT-företaget som kund för att skapa bättre förståelse för vår frågeställning. . Det vore en 
försummelse att inte nyttja denna kompetens och få aktuell forskning och litteratur inom 
området. Denna har bestått av främst informell kommunikation som samtal och e-post med 
handledare, kontaktpersoner på fallföretagen samt genom intervjuer. Detta har varit en 
värdefull metod för utformning av problemformulering samt som ingång i ämnet. Däremot 
används denna metod ej som ett substitut för de övriga litteratursökningsmetoderna som 
Backman beskriver i sin bok Rapporter och Uppsatser (2006). Referenslistor används som en 
ytterligare värdefull metod för sökning av relaterad litteratur (Backman, 2006). Den 
litteratur och artiklar som studien baserats på har källkritiskt granskats i fyra faser enligt 
observation, ursprung, tolkning och användbarhet (Holme & Solvang, 1995). 

 
3.2.2 Etnografisk observationsstudie 

För att skapa en djupare förståelse av kontexten utfördes etnografisk observationsstudie 
samt intervjuer av utvecklarna till Dashboarden. Denna observation ökar förståelsen av 
ämnet och ger ökad personlig kontakt med fallstudiens respondenter. En sådan 
observationsstudie ger även möjlighet till upptäckter inom ämnet, djupare förståelse som 
skulle missas om forskaren endast utgått från litteraturen och forskarstudier (Patton, 2012). 
Observationsstudien genomfördes på fallföretagets arbetsplats. Där fanns en insyn på 
företagets arbetskultur och sysselsättning. Detta skapade en möjlighet till nära personlig 
kontakt och förståelse av situationen. Deltagande i företagets vardagliga aktiviteter utfördes 
som dagliga morgonmöten, och vanliga sociala interaktioner genom luncher och fikaraster. 
Detta hjälpte studien att skapa den sociala kontakten för en enkel och avslappnad miljö som 
Backman beskriver (Backman, 2006).  

Datainsamlingarna som gjordes vid våra observationer var: arbetssätt, kommunikation i 
arbetsgruppen, kunskaper och allmän utvecklingsprocess. Observationsstudien började 
genom att uppsatsskrivandet utförts i den miljö där utvecklarna av Dashboarden befann sig i. 
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Under dessa sessioner har anteckningar förts om relevanta och intressanta händelser av 
relevans till den problemformulering och syftesformuleringen som uppsatsen avser. Vi har 
dels deltagit som neutrala observatörer under vissa sessioner, då vi inte påverkat 
utvecklingsprocessen utan endast observerat och fört anteckningar. Vi har även haft 
deltagande observationer där vi agerat som konsulter och utfört arbetsuppgifter. De 
deltagande observationerna har resulterat i förslag på förbättringar gällande diagram och 
gränssnitt utifrån den litteratur som vi läst. Dessa observationer har gett oss en bredare 
förståelse för den arbetsprocess vi ämnar studera och har sträckt sig över en tidsperiod på tre 
veckor där vi till största del suttit normala arbetstider tillsammans med utvecklare på 
fallföretaget. 

För att få en uppfattning om den aktuella Dashboarden och få en grund för vår forskning 
anordnades en demonstration och en workshop av den dåvarande (den tidpunkt då vi kom in 
i projektet) Dashboardens funktionalitet samt visuella design. Demonstrationen av 
Dashboarden gjordes i realtid där alla medverkande i demonstrationen gav sin uppfattning 
om Dashboardens användarvänlighet, visuella egenskaper och funktionalitet. Under 
demonstrationen medverkade, Emil Johansson, Benjamin Karlsson med utvecklarna av 
Dashboarden. Denna demonstration blev kommande material för datainsamling. Vid denna 
observation bedömde vi utvecklarnas åsikt om Dashboarden, dess visuella och logiska 
utformning, samt dess användarvänlighet. Förslag om förbättringar dokumenterades. 
 

3.2.3 Intervjuer 
De intervjuer som utförts är semistrukturerade, vilket består av förberedda frågor, men också 
att ställa följdfrågor och få respondenten att själv utveckla och beskriva dennes uppfattning 
utefter frågorna som finns i intervjuguiden (Bryman, 2011). Syftet är ofta att skapa en 
helhetssyn inom ämnet (Backman, 2006). 

Totalt utfördes nio intervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas egen 
arbetsplats det vill säga sju av åtta intervjuer utfördes hos fallföretaget samt en intervju hos 
kunden där två respondenter ingick i intervjun. På grund av att vi befann oss på företagets 
arbetsplats fick vi möjlighet till att enkelt intervjua inblandade i projektet. Detta gjordes i 
mån av respondenternas tid och inga exakta tider bokades. Intervjuer med fallföretagets 
kund utfördes med bokad tid och datum. Respondenterna var väl informerade om studiens 
ämne och dess syfte innan varje intervju eftersom vi redan lärt känna varandra, de 
informerades ännu en gång innan varje intervju för att tydliggöra. Ingen av respondenterna 
ångrade sitt deltagande eller önskade om att få se utkast av transkribering.  

Intervjuer spelades in med installerade inspelnings-applikationer i våra smartphones.  
Innan vardera intervjuer utfördes en intervjuguide utifrån Robert K. Yin (2016). Frågor 
formulerades på en enkel och lättbegriplig nivå. Genom att ha ett papper i handen och hålla 
en semistrukturerad intervju får intervjuobjektet också en seriösare relation till intervjun än 
om den skulle varit mindre “småprat” (Yin, 2016). Frågorna i intervjuerna syftade på att inte 
innehålla ledande frågor. Intervjuguiden inleds med frågor om respondentens bakgrund, 
därefter in på de aktuella ämnena. Den började med respondentens kunnande om 
Dashboard, därefter diagram, nyckeltal och deras relation till kunden och sist avslutande 
frågor. Intervjuerna testades på oss själva för att uppskatta frågornas relevans och 
intervjuernas längd. Denna intervjuguide var inte skriven i sten och tillät mindre 
revideringar efter studiens gång.  

Intervjuer har utförts hos det observerade IT-bolaget under deras utvecklingsfas för att få 
insikt i IT-bolagets utvecklingstekniker, förstå vilka olika aspekter och faktorer som gör en 
Dashboard framgångsrik och användarvänlig. Slutanvändaren dvs. kunden av Dashboarden 
har även intervjuats i syfte att fånga in behov, ge kontext och svara på studiens syfte och 
problemformulering. Eftersom uppsatsen utförs genom kvalitativa metoder finns inget behov 
av att göra en generalisering som i en kvantitativ metod. Istället väljs intressanta informanter 
utifrån dess kompetens, tillgänglighet och deltagande i fallet. Dessa informanter kan 
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förändras under uppsatsens fortgång då nya insikter och kunskap om ämnet finns och 
genereras genom litteraturgranskningen samt de observationer som utförs (Backman, 2006). 
Snöbollsurval har utförts vilket betyder att rekommendationer om intervjuer och litteratur 
uppstår vid kontakt med intervjuerna och i konsultation. Experter rekommenderar litteratur 
och en intressant intervju, dessa värderas om de är värdefulla och fyller studiens syfte. På 
detta sätt växer nätverket av intervjupersoner och litteratur (Yin, 2016). Urvalet utgick från 
fallstudien på fallföretaget som agerar inom branschen för Dashboard genom utveckling av 
en Dashboard motor. Respondenterna representerar en del av de personer som deltagit i 
utvecklingen av Dashboard motorn. Dessa består av user experience designer, human 
computer interaction expert, projektledare, uvecklare samt beslutstagare. 
Könsfördelningen bestod av en kvinna och åtta män, där tre respondenter från fallföretaget 
även hade tidigare erfarenhet eller koppling till Dashboards. 

Det finns två grupper i tabellen nedan, den första gruppen är fallföretaget och den andra 
gruppen består av kunden i fallet dvs. organisationen som Dashboarden utvecklas till. Det 
varierande spannet på intervjutiden kan bero på kunskap om Dashboard, deltagande i 
Dashboard projekt och intresse samt att intervjun är baserad på en semistrukturerad agenda 
vilket blir en dialog och samtalets dynamik har mycket stor betydelse på tiden.  

I tabell 1 nedan sammanställs och presenteras tidsåtgång, roll och erfarenhet av respektive 
intervjuad respondent. Vidden för intervjuerna i denna tabell kan vara missvisande, då den 
endast fångar den tid av själva intervjuerna. Förutom intervjuer har vi tillbringat tre veckor 
dagligen hos fallföretaget och haft möjlighet att diskutera ytterligare de aspekter som vi 
frågat om under intervjuerna. Kundens tidsangivelse kan däremot stämma.  

 

Respondent Roll Erfarenheter Tid 

Fallföretag  Dashboard  

A Projektledare/UX-designer Ja 32:31 

B Utvecklare Nej 1:04:30 

C Senior Full-stack utvecklare Ja 19:18 

D Finans/ekonomi Nej 08:56 

E HCI/Utvecklare Nej 42:59 

F Utvecklare Ja 18:39 

G Junior Front-end utvecklare Nej 16:05 

Kund  Visualisering av Data  

H Verksamhetschef Ja 1:17:22 

I Ekonomichef Ja 45:06 

Tabell 1. Lista över respondenter 

 
Under arbetets gång har ny kunskap och nya insikter upptäckts i form av ett snöbollsurval 
(Backman, 2006). Detta är alltså en metod där personer i urvalet rekommenderar nya 
personer som kan vara lämpliga att också ingå i studien. På detta sätt får vi hela tiden in nya 
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personer tills vi anser urvalet vara tillräckligt tillfredsställande. Fördelen är att det kan gå 
snabbt att hitta personer till urvalet eftersom varje person oftast rekommenderar mer än en 
ny person. Att övertyga nya personer att ingå i studien kan även underlättas då bekanta har 
rekommenderat dem (Denscombe, 2014).  

Endast relevanta delar för problemformuleringen och ämnet transkriberades. Resterande 
mindre viktiga delar av intervjuerna summerades som en sammanfattning. De utskrifter som 
gjorts behåller intervjuns klimat och ton, dvs. för att behålla muntliga särdrag från intervjun 
kommer texten att skrivas i det talspråk som speglar intervjun och inte förändras till 
textspråk (Holme & Solvang, 1995). Transkriberingen utfördes så att vardera respondent i 
intervjuerna fick en pseudonym. Dessa blev från A till I för att uppnå konfidentialitetskravet. 
Detta skyddar också datan från förutfattade meningar om kön samt förutfattade meningar 
vid analysfasen. Transkriberingarna gjordes från sammanfattande till mer detaljerade 
transkriberingar beroende på intervjuns värde och vikt i studien. De matnyttiga intervjuerna 
transkriberades ordagrant. Upprepningar och olika ljud i intervjuerna transkriberades inte 
för att få ett mer flyt i transkriberingen eftersom detta inte har någon relevans till vår studie. 
I de intervjuer som transkriberades ordagrant användes även tidsstämpel för vardera frågan 
eller nytt tema. Transkriberingen utfördes på ett sådant sätt som var mest lämpligt för denna 
typ av studie. I följd med att transkriberingen utfördes gjordes samtidigt en kontinuerlig 
analys av datamaterialet. 
 

3.3 Forskningsetiska principer 

Som Holme & Solvang (1995) menar har etiken en viktig del för samhället och är moralens 
teori. De skriver hur medmänniskor bör respekteras och om riktlinjer i själva 
forskningsprocessen. Vi följer i vår uppsats de respekt och personskyddsriktlinjer som lagts 
ut för den enskildes integritet. Uifrån Holme & Solvangs (1995) beskrivning och kriterier 
baserar vi studien och dess observationer på Hermeréns (2011) riktlinjer och dess fyra 

huvudkrav inom humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning, Informationskravet, 
Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Informationskravet innebär 
att: vi, forskare informerar studieobjekten om studiens, och observationens syfte och dess 
villkor. Att deltagande är frivilligt och deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när som 
helst.  
Informationskravet följer regel 1 (Hermerén, 2011), detta genom att inför varje intervju har vi 

berättat syftet med intervjun och villkoren som behandlar regel 1. I villkoren informerar vi 
hur datan kommer behandlas. En punkt som vi även inkorporerade i villkoren var att 
fallföretaget också tar del av resultatet och analysen av intervjuerna. 

Samtyckeskravet (Hermerén, 2011), medgivande av intervju och inspelning har skett. 

Studieobjekten meddelades om att deras medverkan inte på något sätt skulle skada dem, vid 
deltagande, avböjning av deltagandet eller vid avbrytning av deltagande. Samtycke fanns 
bland alla respondenter. Vid varje intervju frågades respondenterna om dess samtycke till 
intervjun, ljudinspelning och att de läst villkoren. I slutet av intervjun frågades 
respondenterna om de hade några ytterligare frågor om intervjun och oss forskare. 
Konfidentialitetskravet (Hermerén, 2011), allt anonymiseras, respondenterna garanterades 

konfidentialitet genom pseudonym och känsliga uppgifter som kan identifiera individer 
behandlas med största möjliga säkerhet på ett sätt att utomstående inte kan komma åt dessa 
uppgifter. Endast fallföretaget samt forskarna tar del av materialet. En sammanställning av 
resultatet lämnas till fallföretag. 

Nyttjandekravet (Hermerén, 2002), eftersom fallstudien gjordes på uppdrag fanns ett 

intresse från fallföretaget att resultat från vissa insamlade data kan användas för att förbättra 
organisationens sätt att arbeta på. Den insamlade datan från respondenterna behandlas dock 
på ett sätt som skyddar denne och inte utsätter denne för skada, eller påverkan av dess 
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arbetsuppgifter och anställning. Datan används för att skapa en medvetenhet på fallföretaget 
och vilka förbättringar som kan göras, i form av rekommendationer på metoder, ramverk och 
principer. 

3.4 Dataanalys och kodning 

I analysen och tolkningen utgår vi från vårt syfte och problemformulering. I iterationer av 
analys och frågeställningar mot litteratur och resultat söker vi och arbetar fram en holistisk 
syn på ämnet för att få mer insikt och kunna dra en slutsats utefter den kontext som 
fallstudien är baserad på (Backman, 2006). Detta anses av Holme & Solvang (1995) som en 
av de mest tidskrävande och mest omständiga men viktigaste processerna i en studie. För att 
underlätta analysen görs strukturering och organisering av informationen efter att 
insamlingen är gjord Holme & Solvang(1995). Under genomgången av datan har vi stött på 
vissa teman och problemområden (Holme & Solvang, 1995) och utifrån dessa formuleras 
problemformuleringar, detta görs för att strukturera de faktorer som har betydelse. När allt 
material har fått en genomgång görs en systematisk analys av intervjuerna där 
frågeställningarna tas upp igen och systematiskt analyserar problemformuleringens relevans 
för ämnet (Holme & Solvang, 1995). Dessa problemformuleringar, teman och aspekter 
kategoriseras och i vår studie fann vi dessa områden, se bild 5: Kunden: nuläge & 
visualisering av nyckeltal, behov & krav, interaktiv data, sammanfattande krav. 
Fallföretaget: förstudie & omvärldsanalys, definition av Dashboard, styrdiagram, 
drilldown, kundens behov, designfas, konstruktionsfasen, test & utvärdering, utvärdering 
styrdiagram, utvärdering drilldown, råd om Dashboard, open source, användarupplevelse 
& användarmedverkan, kommunikation & resursfördelning, demonstrationer & 
observationer. 

 

 

Bild 5. foto från kategoriserings- och tematiseringsprocessen. 

 

3.6 Metodkritik 
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I detta avsnitt kritiserar vi vårt val av metod. Eftersom alla människor är olika uppfattar vi 
världen och det omkring oss på olika sätt. Alla har vi vår egen subjektiva uppfattning av 
omvärlden. Trots att vi försöker hålla vårt utförande och val av metod objektiv kommer det vi 
ser och uppfatta att baseras från vår egen synvinkel. I resultatdelen håller vi oss undan från 
egna tolkningar så mycket som möjligt, men som Backman säger är allt forskarens egna 
tolkningar (Backman, 2006). 

Backman anser att “forskaren, som; utgör instrumentet, kan inkorporera stereotyper, 
fördomar eller förutfattade meningar och således befästa sådana, om han/hon läser att andra 
forskare och lekmän tidigare sagt och gjort i ett område” (Backman, 2006).  
Det Backman menar är att forskare kan bli vinklade av tidigare forskning i exempelvis 
litteraturgranskningen. Den som läser litteratur kan ta de åsikter som den läser i texten och 
färgas. Denna information kan vara som Backman beskrev: stereotyper, fördomar och 
förutfattade meningar. För att undkomma detta menar vi att man behöver ha en 
medvetenhet om problemet och använda källkritik gentemot de källor man tar del av. 

Eftersom respondenterna saknade kunskap om området fick vi inte den kunnande sidan 
som skulle kunna påstå att regelverk eller olika metoder bör följas. Vårt resultat och 
rekommendationer är därför endast grundade på granskad litteratur och forskning. Vi saknar 
därför rekommendationer på hur man bör ha gjort i praktiken från praktiker med konkret 
kunskap av Dashboard utveckling gällande ramverk och metoder som bör följas. Resultatet 
från intervjuerna pekar på att det finns en brist i kunskapen angående Dashboard design och 
styrdiagram.  
De intervjuer som utfördes i början gav inte särskilt mycket kunskap om ämnet, även om de 
intervjuade hade en relation till ämnet. Detta beror även på vår kunskap om ämnet och 
företaget. När arbetet fortskred fick vi nyare kunskap om fallet och vilka personer som skulle 
vara de kunskapsnyttigaste respondenterna för kommande intervjuer (Backman 2006). 
Både intervjuare och respondenter kan ha olika förväntningar på varandra beroende på 
vilken roll respondenten har och dess sociala status. Respondenten kan gärna inte vilja göra 
intervjuaren besviken och svarar då på ett sätt med ett svar som respondenten tror skall 
tillfredsställa intervjuaren. I vårt fall skulle våra respondenter påstå att de vet mer om 
Dashboard än vad de gör eftersom vår intervju består till stor del av ta reda på 
kunskapsnivån angående Dashboard. Detta beskriver Holme & Solvang (1995) som det svåra 
och mest krävande med en intervju. 

Någonting som skulle kunna skapa mer kunskap hade varit att intervjua ett företag som 
endast arbetar med ämnet och är experter inom Dashboard samt Styrdiagram. Eftersom den 
kunskap om ämnet var bristande på fallorganisationen bör möjligtvis viss terminologi från 
litteraturen formulerats om, som exempelvis begreppet “drill-down” som många av 
respondenterna inte kände till men förstod funktionen hos denna i fråga. Att förenkla dessa 
begrepp och skapa ett mer flytande samtal kunde vara mer lämpligt. Istället fick intervjuerna 
ett viss “hack” vid vissa situationer i samtalen och blir mer som en undervisning. Det som är 
den kvalitativa intervjuernas styrka och det man vill uppnå är att skapa en situation som 
liknar ett vardagligt samtal (Holme & Solvang, 1995).  
Att intervjua utvecklare med mer design under bältet och som tillämpat den metodik och de 
principer som finns skulle kunna ge empiriska bevis på att dessa metoder fungerar i 
praktiken. Denna insamling av data skulle ge studien en mer “teoretisk mättnad” (Charmaz, 
2006). 
Storleken på urvalsgruppen har betydelse för studiens karaktär. Antalet respondenter i 
studien är liten vilket också för denna studie är en fördel. Det tillåter att på en liten mängd 
respondenter göra en djupare analys på det insamlade materialet och de utförda 
intervjuerna. Detta kanske ändå tillåter mer teoretisk mättnad i resultatet eftersom forskarna 
ges mer tid att göra analysen. Blir urvalsgruppen och intervjuerna för stor krävs det mycket 
tid av forskarna och problem eller faktorer som är relevanta och intressanta för ämnet kan 
lätt missas när en grundlig analys inte genomförs på grund av resursbrister till den stora 
mängden material (Holme & Solvang, 1995). 
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4 Resultat 

Detta är ett praktikfall som omfattar både fallföretag och kund till fallföretaget, under detta 
avsnitt presenteras insamlad data från intervjuer samt observationer på kund som såväl 
fallföretaget. Vår ingång i fallföretaget inträffade då endast en tidig prototyp skapats och 
demonstrerats hos kund, se bild 6. Prototypen var resultatet av en tidig kravspecifikation från 
kund som kommunicerats fram mellan kund och fallföretaget. 

Prototypen hade möjlighet att skapa enklare, men ej kundspecifika, diagram och mätare 
utifrån inmatad kommaseparerad data. Med detta i åtanke har många av intervjufrågorna 
haft ett fokus för att förstå hur designprocessen av denna prototyp gått till och ett fokus på 
att samla in ytterligare krav och behov från kund. 

Relevant resultatdata till det forskningsfrågor som studien avser har kondenserats och 
presenterats här under respektive rubriker. Resultat från kund presenteras initialt för att ge 
kontext till det incitament som finns hos kund till att använda Dashboard. Därefter 
presenteras resultatdata av det observationer och intervjuer som skett hos fallföretaget för att 
visa på den utvecklingsprocess som skett. 

4.1 Kunden av Dashboard 

Kunden till fallföretaget är en offentlig organisation som förvaltar och beslutar om 
ekonomiska medel till bland annat företag. De har ett intresse av att mäta 
handläggningstiden som ärenden ger upphov till. Syftet med att mäta handläggningstiden är 
att hitta och avgöra om variationen i handläggningstiden är slumpmässig eller systematisk. 
De intervjuade respondenterna verksamhetschef H och ekonomichef I har jobbat med 
förvaltande av ekonomiska stöd sedan 2000 talets början. Det finns gedigen erfarenhet av 
hantering av ekonomiska medel med beslutsstöd, i detta fall avser beslutsstöd nyckeltal från 
verksamheten och visualisering av nyckeltal genom diagram. De roller som verksamhetschef 
H och ekonomichef I haft i och med bestlutsstöd är handläggande roll, utbetalande roll och 
uppföljande roll. 

 

4.1.1 Nuläge och visualisering av nyckeltal 

I dagsläget är förmågan att visualisera nyckeltal hos offentliga organisationen ett 
tidskrävande och omfattande arbete, data hämtas från olika databaser och 
verksamhetssystem som sedan sammanställs med exempelvis Excel. Därefter väljs relevanta 
diagram och nyckeltal som man tror kan visualisera den variation och de mönster som kan 
vara av intresse. Det som generellt studeras är vad är det för systematik som gör att man får 
en viss avvikelse i ärendehanteringen. 
 

“Den historiska data som vi plockar fram från system kräver en ganska stor 
handpåläggning för att få fram. Det finns inga snabba värden utan man måste jobba 
mycket för att få fram det.” (Verksamhetschef H) 

 
När visualiseringen är gjord anordnas gruppmöten där man visar fynd och intressanta 
nyckeltal på Kanbantavlor med målet att få arbetet i verksamheten att flöda jämnt. Digitala 
Kanbantavlor visualiserar på ett strukturerat sätt olika arbetsflöden i projekt, där varje 
arbetsuppgift representeras av ett kort som går att markera som färdigt eller ofärdigt. 
Ekonomichef I menar dock att det alltid funnits en strävan att hantera beslutsstöd i 
verksamheten på ett enklare sätt då det nyckeltal och fynd som grävs fram från databaser och 
verksamheter kräver stor handpåläggning och inte visar data i realtid: 

 
“Det är i dagsläget ett manuellt förfarande. Då görs det månadsvis, kvartalsvis… men 
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det finns ingen daglig puls, vi behöver en daglig puls.” (Ekonomichef I) 

 

4.1.2 Behov och krav 

Verksamhetschef H pratar om kraven på visualiseringen. Dels är det handläggningstiden, när 
ett ärende har kommit in, när det är beslutat och när är det rekvirerat dvs. infodrat. 
Problemet för organisationen är att det tar för lång tid från beslut om stöd till det att de som 
ansöker rekvirerar dvs. beslut om stöd till det att kunden vill ha ut sitt stöd. Variation i tid är 
det primära som ska visualiseras i syftet att se vad som ger upphov till variationen. Det 
intressanta kan vara att se om det är en viss bransch, en viss typ av företag, en viss typ av 
projektägare eller någonting annat som förklarar att det är en systematisk variation, 
slumpmässig variation eller någonting annat. 

Respondenterna hos organisationen menar att behovet som finns är att visualisera främst 
handläggningstid, men man kan lika gärna tänka utbetalningstid då det skulle vara minst lika 
intressant nyckeltal. 

 
“om vi går tillbaks till handläggningstid, så är handläggningstid (när vi får in 
ansökan och hur lång tid tar det tills vi får ett beslut). Men i all hantering, så kan man 
säga att kompletteringen som görs.... det är den stora tidstjuven i vår hantering.” 
(Ekonomichef I) 

 
Under intervjun lyfte respondenterna fram aktiv och passiv handläggningstid. 
 

“Vi gör ett moment men hur många minuter gör vi det momentet? Och hur lång tid 
tar det innan det kommer tillbaka och vi kan börja jobba med det igen? Ett mätetal på 
passiv och aktiv handläggningstid hade varit intressant att få med i systemet.“ 
(Verksamhetschef H) 

 
Intresset ligger i att mäta detta på ett sätt att minimera mängden omtagningar. De båda 
illustrerar med ett exempel: om ett ärende är 100 dagar långt, hur mycket är våra 
arbetsmoment ansvarig till denna siffra? Det aktiva arbetet kanske bara ligger på 15 dagar, 
medan resten av tiden ligger hos andra intressenter. 

4.1.3 Interaktiv data 

Något som nämns kontinuerligt hos respondenterna är att på en första nivå kunna 
visualisera variation och intressanta nyckeltal från verksamheten med hjälp av endast 
enklare widgets, där widgets är exempelvis hastighetsmätare med färgkoder som visar när 
ärenden närmar sig en förutbestämd. En nivå som anses svår eller behöver tittas närmare på. 
 

“Om man ser ett ärende, är det då ett enkelt ärende? Har vi grön status på ärendet? 
Är ärendet på väg åt fel håll eller är ärendet redan i besvärligt skede, alltså rött? Om 
den första nivån ger indikationer på att man bör agera så ska man kunna göra en 
djupare analys och titta närmare på en andra nivå där histogram, styrdiagram och 
andra typer av mer komplicerade diagram existerar för djupare analys av data.” 
(Verksamhetschef H) 

 
Vidare att se vilka ärenden som tagit extra lång tid genom markeringar av objekt i 
Dashboarden och kunna se detaljerad information om markerade objekt i diagram är av 
intresse. Utöver detta framkommer ett stort behov att allt detta skall visualiseras i realtid 
genom att ett API1 upprättas mellan den tillgängliga datan och Dashboarden. 

                                                 
1 Application Programming Interface - En specifikation för av hur olika 
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Respondenterna redovisar behovet av att kunna sammanställa data på olika sätt i 
analytiskt syfte men även för att kunna göra rapporter. I analytiskt syfte menar 
respondenterna att möjligheten att kunna jämföra olika tidsperioder och specificera tiden 
själv en väldigt viktig funktion. Eftersom båda respondenterna använder rapporter i 
verksamheten finns även ett behov av att kunna framställa rapporter i ett lämpligt format 
från olika tidsperioder. 

Respondenterna hävdar även att gränsvärden och styrgränser i både diagram och 
nyckeltalmätare skall anpassas efter verksamheten, förslagsvis genom statistiska 
beslutsregler. Om verksamheten har nått en ny högsta nivå där handläggningstiden har fått 
ett nytt medelvärde bör styrgränserna förflyttas som en anpassning till det nya medelvärdet. 

 

 

4.1.4 Sammanfattning av krav 

Dashboarden skall inkorporera data i realtid, KPIer utvecklade och bestämda i samarbete 
med konsultföretaget, Dashboarden tankar data i realtid. De mera invecklade diagrammen 
skall synas på den andra nivån av Dashboarden, därför skall den första nivån interaktivt 
kunna komma till andra nivån. De olika nivåerna är abstrakta koncept som inte har en klar 
definition från respondenterna utöver det som sagt ovan. Mätare bör ha färgkoder som 
illustrerar saker av intresse. 
 

“Enkelt kunna se var vi ska lägga fokus och var problemet ligger” (Respondent I) 
 

Respondenterna summerar Dashboard kraven: en daglig puls, du får jobbet för att få fram 
datan visuellt, en snabb överblick och indikationer att någonting händer som är negativt eller 
positivt som man kan agera utifrån. Områden som behöver åtgärder kan ses genom en enkel 
överblick. När man ser problem ges möjligheten att tränga djupare och då göra analyser på 
vad det är som måste göras. Förhoppningen ligger i att det blir en naturlig rutin i 
verksamhetens arbetssätt. Målet är att få ett jämt flöde i ärendehanteringen i form av tid, 
volym på utbetalningar och även goda arbetsmiljönyckeltal. Respondenterna belyser att 
användarna av Dashboarden är en rad olika personer inom organisationen med varierande 
teknisk kunnighet. 

5 Fallföretaget 

Fallstudien har utförts på ett konsultföretag med strax under 50 anställda. 
Kontorslandskapet är öppet med platt hierarki. Konsultföretaget utvecklar en 
Dashboardmjukvara som ska kunna skräddarsys efter kundbehov. Mjukvaran grundar sig på 
ett tidigare projekt med fokus på fordonssystem. Vid vår ingång i detta projekt utvecklades 
och anpassades Dashboard mjukvaran till den offentliga företag som nämns i avsnittet ovan. 
Avsnitt nedan är uppdelat och strukturerat efter den systemutvecklingsprocess som vi 
dokumenterat. 

Syftet är att fånga fallföretagets principer för design av Dashboard och hur de bedriver 
processen att utveckla systemlösning till kund. Arbetsmetoden och designprocessen granskas 
sedan för att bidra förslag om hur utveckling och visualisering med Dashboard bör gå till.  

 

5.1 Respondenter 

                                                                                                                                                         

mjukvarukomponenter kommunicerar (Wikipedia). 
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Sju personer blev intervjuade på fallföretaget och av dessa sju personer har sex deltagit i 
utvecklingen av Dashboard mjukvaran. Två andra har även deltagit i utvecklingen men de 
har vi inte haft möjlighet att intervjua. De deltagande utvecklarna är: respondent A, dennes 
roll är User Experience Design (UX) och projektledare. Respondent B, den utvecklare som 
varit med sedan start och spenderat mest tid på projektet. B har inte deltagit i projektet 
under den tiden vi befunnit oss på fallföretaget. Respondent C, fullstack-utvecklare och har 
deltagit i projektet genom workshops i design syfte. Respondent D arbetar med ekonomi och 
har haft ekonomisk roll i projektet. Respondent E, UX och konceptuell design. Respondent F, 
utvecklare och ansvarar för programmering. Respondent G är junior front-end utvecklare. 

Ingen av utvecklarna i projektet har en tidigare erfarenhet av att utveckla Dashboard eller 
styrdiagram. Den utvecklare som har mest erfarenhet av projektet och dess system är 
respondent B. Därefter respondent F som har huvudansvar för programmering, överlämnat 
från respondent B efter denne lämnat projektet. Respondent C, G och E har liknande 
inblandning och erfarenhet av projektet och har nyligen blivit inblandade i projektet. Det 
senaste tillskottet i projektet är respondent A som har fått uppgift att leda projektet. 

 

5.2.1 Förstudie och Omvärldsanalys 

Vid systemets födelse hade företaget ingen kund, målet var att skapa ett generellt system med 
möjlighet att skräddarsys efter kundbehov. Till en början utvecklades systemet efter en fiktiv 
kund fram tills projektet fick en riktig kund. Enligt respondent B har förstudien skett ad hoc 
med en väldigt trivial omvärldsanalys. Omvärldsanalysen utfördes en bit in i projektet och 
respondent B tror att projektet hade sett annorlunda om det istället gjordes i uppstarten. 
Respondent B menar att omvärldsanalysen innebar att inspireras av existerande 
Dashboardmjukvara och hålla ett tänk på KPIer. 

Enligt respondent B har en initial workshop har skett i tidigt skede med kunden för att ta 
fram en kravspecifikation, vilket resulterade i ett A3 papper med diagram och nyckeltal som 
kunden önskat sig. Där belystes en viktig del vilket var styrdiagrammet. Detta bestrider dock 
respondent A som anger att inga workshops har genomförts med kund. 
I förstudien utfördes inte någon kunskapsfördjupning inom Dashboard eller styrdiagram. En 
kunskapsgranskning av utvecklarna visar att de utvecklare som sitter i projektet inte har 
tidigare erfarenheter av Dashboard eller styrdiagram. Det framkommer också från 
respondenterna att ingen specifik utvecklingsmetodik har följts i projektet. Nedan 
framkommer en bild av respondenternas kunskaper inom de aktuella områdena. 

 

5.2.2 Definition av Dashboard 

“en monitor i blickfånget, då ser man i perifera seendet att det blir rött. Så nån måste 
ta hand om det; en visualisering av information så att det blir lätt att ta till sig. Vi 
människor är inte byggda för att ta till oss siffror och sånt. Utan vi är väldigt 
visuella.” (Respondent C) 

 
Den gemensamma åsikten av en Dashboard är att den skall visualisera och presentera data 
på enkelt sätt. Respondent A menar att Dashboard ska visa när något går fel och ge snabb 
feedback till användaren. Respondenterna menar att en Dashboard används för att veta om 
någonting behöver göras. Vad som också anses viktigt enligt respondenterna är att detta 
utförs i realtid. Här handlar det inte om historisk data. Respondent B kategoriserar 
Dashboard i två nivåer. Nivå ett är om någonting faktiskt behöver göras, det är enligt honom 
den absolut viktigaste funktionen. Nivå två är att visa en trend för att se vart man är på väg. 
Respondent G har en definition som skiljer sig lite från de övriga respondenterna. 
 

“kunna flytta runt och ändra saker själv hur du vill att saker ska presenteras” 
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“presentera data på ett begripligt sätt; meningen är liveuppdatering av data. Syftet 
är väll att live kunna visualisera data ändringar” (Respondent G) 

  

 

5.2.3 Styrdiagram 

Kunskapen om styrdiagram bland intervjuobjekten är väldigt begränsade. Intervjuobjekten 
har lite olika bild och uppfattning av vad ett styrdiagram är och vilket syfte det har. 
Respondent A anser att ett styrdiagram visar ett företags nyckeltal och visar vad företaget 
står för. Det bör visa företagets årsredovisning men är enligt respondenten mycket tråkigt. 
Respondent B hade under sin tid på projektet ingen erfarenhet av styrdiagram, dock har 
respondenten ny erfarenhet av styrdiagram i och med att denne börjat i ett annat Dashboard 
projekt. Respondent E anser sig inte bistå någon erfarenhet men att styrdiagrammet i 
Dashboard motorn fyller sitt syfte. Respondenten påstår att styrdiagrammet visualiserar vad 
som händer och betraktaren får ut det som användaren av ett styrdiagram gör. 
 

“Rent visuellt av vad man får ut av den typen av visualisering så får man ut ganska 
exakt vad som händer. Så du märker ju direkt om det är någonting som avviker. Jag 
tycker att min standard bild av det är det och därför fyller sitt syfte.” (Respondent E) 

 

5.2.5 Kundens behov 

Utvecklarnas uppfattning av kundens behov är att kunden vill visualisera och presentera 
diagram och widgets på ett intuitivt sätt. Utvecklarna påstår att kunden önskar sig kunna 
jämna ut sina betalningar. I slutet av året står de med för lite utbetalningar och för mycket 
pengar. Då brinner dessa pengar inne och de får mindre pengar av en högre myndighet nästa 
år. Enligt respondent A är Dashboardens syfte att jämna ut flödet av pengar. Representant B 
och A uppfattade det som att drilldown önskas från kunden. 
 

“Det tror jag kunden frågar efter också, de vill ha den där snabba visualiseringen av 
data. Om nuläget är okej, går vi på rätt spår, är vi gröna nu? Och är vi inte det då ska 
man kunna gå in och kolla vart kommer det ifrån? Så det är himla viktigt.” 
(Respondent A) 

 
“De vill kunna gå in på en pick, se vilka de är, klicka in sig. Fast då kanske inte i första 
steget klicka in sig, utan bara kunna se vilket företag det här är och varför det sticker 
ut och sedan kunna gå in och söka i annan data.” (Respondent A) 

 
Respondent E anser att det är kundens uppgift att välja hur datan och graferna skall 
visualiseras. Att deras uppdrag är att hålla med ett ramverk och en stil. 

 

5.3 Designfasen 

Angående den generella designen på en Dashboard har intervjuobjekten inte mycket att säga 
förutom att två av respondenterna tycker att det är viktigt att anpassa gränssnittet till 
synnedsatta. Exempelvis är rött och grönt två färger som för färgblinda har svårt att urskilja 
och då är enligt respondenterna höga kontraster väldigt viktiga. Respondent B anser att en 
Dashboard bör ha olika teman och ger exempel på ljust, mörkt och hög kontrast teman. 
Enligt respondent A och C är typsnitt och färg, med kontraster väldigt viktigt. Även 
respondent E anser att storlekar och avstånd har stor betydelse för uppfattningen av en 
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Dashboard. Är skärmen långt bort krävs höga kontraster och stort text samt mindre antal 
KPI:er (saker på skärmen). Enligt respondent E har skärmens storlek stor betydelse för 
antalet KPI:er som kan placeras på skärmen utan att användaren förlorar fokus och blir 
överväldigad. 

Nedan är två skärmdumpar från en prototyp av Dashboardens design vid tidpunkten då 
våra intervjuer gjordes, d.v.s. bild 6 och 7. Till vänster finns en meny för inställningar och 
konfiguration av Dashboarden. Den övriga ytan av skärmen är själva Dashboarden. Överst 
visas ett styrdiagram och nedanför visas olika diagram och widgets som inte studien avser att 
undersöka, då dessa är relevanta med frågeformuleringen eller syftet i studie. Fokuset ligger 
på styrdiagram och dess visualisering i Dashboard.  

 

Bild 6. Dashboard prototyp från fallföretaget. 

 

 
Bild 7. Dashboardens styrdiagram. 

 

5.3.1 Drilldown 

Två av sju respondenter hade vetskap om begreppet “Drilldown”. Representant A känner till 
konceptet från en tidigare Dashboard och representant B känner även till begreppet, men 
detta efter att denne klivit av detta projekt och fortsatt på ett annat projekt rörande 
Dashboard. 
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5.4 Konstruktionsfasen 

Kunskapen om designprocessens utförande är varierande bland respondenterna. Respondent 
B, F och E har en uppfattning av hur processen gått till. Under design och utveckling har det 
inte följts någon typ av systemutvecklingsmetoder, forskning eller ramverk för hur 
Dashboard design bör gå till.  

I början av utvecklingen innan den riktiga kunden arbetade de med två fiktiva kunder och 
kravspecifikationen från det tidigare projektet, dvs. en inom transport och den andra andra 
inom fastighetsstädning. Utvecklingen skedde på ett sätt för att inte begränsa den andra 
kunden. Arkitekturen av systemet utfördes av respondent B. Vid ett senare skede kom 
kunden. Utifrån resultatet av workshopen med den riktiga kunden påbörjades 
implementering av de funktioner och den design som önskades från kunden. Detta innebar 
att bygga diagram, widgets och linje-diagrammet för att likna önskemål från kunden. Detta 
implementeras utan att göra någon utvärdering om detta är det kunden egentligen behöver 
och vill ha. 
 

“det har varit att fokusera på att bygga ut linechart-widgeten så att den ser ut mer 
som kunden hade tagit fram. Direkt då mot det de hade tagit fram. Utan att kanske 
gett jättemycket utvärdering av: Borde det se ut exakt såhär? Vi körde bara på, vi vill 
kunna göra grafer som ser ut såhär. Vi implementerar den funktionaliteten först och 
sedan fundera på hur vettigt det är.” (Respondent B) 

 
I slutet av vår tid på fallföretaget implementerades en prototyp av Dashboarden hos kunden 
för utvärdering och synpunkter. Ett resultat från denna implementation har inte hunnit 
komma till vår vetskap under vår tid för denna uppsats. 
 

5.5 Test och utvärdering 

Respondenterna anser att systemet är långt från klart. Projektet är i sin början av 
utvecklingen och har precis påbörjat arbetet mot den första kunden. Respondenten E anser 
att systemet har de kärnfunktioner som den ser ut idag och detta uppfyller kundens behov. 
Enligt honom har de mött de önskemål och specifikation på funktioner som kunden givit 
dem. Respondent B är kritisk till om de lyckades göra systemet generellt för att kunna 
anpassa detta system till andra kunder. Det har även diskuterats på kontoret om systemet 
skall utvecklas om på nytt för nya kunder på grund av begränsade anpassningsmöjligheter i 
deras nuvarande system. 

Respondent A anser att det svåra är att få nytta av Dashboarden. Att ta reda på vad 
Dashboarden skall användas till för att visualisera rätt saker. Att ha olika kunder med olika 
problem med samma produkt är en utmaning. 
  

“vi har (ännu en potentiellt ny kund med fokus produktion) som vill ha en annan typ 
av Dashboard, som vill visualisera en process och ett flöde på ett annat sätt. Och då 
är ju svårigheten egentligen att ta reda på återigen användningen av Dashboarden. 
Ta reda på vad dom ska använda den till så att vi visualiserar rätt saker. Det är det 
svåra, så att de får nytta av den här Dashboarden.  
(Respondent A) 

 
Respondent B anser att det är viktigt att förstå sig på Business Intelligence vid utvecklingen 
av en Dashboard. Framför allt bättre kontroll på teorin än vad de hade, ha kontroll på, och 
läsa sig in på kundens problemområden och förstå vad kunden vill få visualiserat och hur 
dessa verktyg används. Respondenten tror att detta skulle hjälpt och något som denne skulle 
göra annorlunda om de skulle göra om Dashboarden. Respondent B lyfter också fram att ett 
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Dashboard projekt bör följa god projekt praxis för IT om man ska lyckas. Denna respondent 
anser att Business Intelligence och analytics är det svåraste med en Dashboard. Att välja 
vilken data som skall presenteras, hur den väljs ut och hur den presenteras. Han anser att det 
är viktigt att känna till kundens affärsverksamhet, att det är ett gemensamt uppdrag mellan 
kunden och utvecklaren. Anser också att de har mycket mer ansvar att tillfredsställa kundens 
behov när de utvecklar Dashboarden från grunden till kunden än om kunden skulle köpa 
existerande Dashboard lösningar. Är det ett stort företag och stor Dashboard produkt 
kommer de att erbjuda support. Respondenten anser däremot att de själv har mycket mer 
ansvar än en sådan typ av företag. 
Respondent C anser att det svåra och i värsta laget är att visualisera den data som är viktigt. 
Att det inte är för mycket KPI:er samtidigt. Det måste vara rätt mängd för att se den viktiga 
information men inte för mycket så att informationen försvinner i ett myller av. 
Respondenten beskriver det som powerpoint-sjukan, att det är inte lönt med för många 
rubriker och mycket tid. Då tittar vi gärna på andra saker för det är inte lönt att försöka förstå 
och se vad som står. 
Respondent G tycker om den grafiska designen på Dashboarden och de designval som gjorts. 
Respondenten anser dock att det som är svårt med Dashboard design är organisering och 
hierarki av gränssnittet för konfiguration av diagram. 
 

5.5.2 Utvärdering Styrdiagram 

Respondent E anser sig inte bistå någon erfarenhet men att styrdiagrammet i Dashboard 
motorn fyller sitt syfte. Respondenten påstår att styrdiagrammet visualiserar vad som händer 
och betraktaren får ut det som användaren av ett styrdiagram gör. 
 

“Rent visuellt av vad man får ut av den typen av visualisering så får man ut ganska 
exakt vad som händer. Så du märker ju direkt om det är någonting som avviker. Jag 
tycker att min standard bild av det är det och därför fyller sitt syfte.” (Respondent E) 

 

5.5.3 Utvärdering Drilldown 

Respondent B anser att denna funktion är mycket begränsad och att det är en funktion som 
behöver förbättras i Dashboarden. För tillfället är det enligt respondenten egentligen endast 
numeriska värden över tid och enkla tidsserier som visas. Respondenten tycker att 
Dashboarden bör kunna hantera djupare data än vad som är möjligt just nu. Respondenten 
tycker också att det är viktigt att komma överens med kunden och på kontoret om begrepp 
och terminologi för att underlätta kommunikation. 

 

5.5.4 Råd om Dashboard, Open Source 

Respondenter A, B och F tar upp att det finns alternativa lösningar till att designa en egen 
Dashboard. De berättar att det finns flertalet Dashboardlösningar som är open source och 
gratis. Representant A anser att det kan vara dumt att uppfinna hjulet igen om man kan bli 
klar tidigare med en redan existerande lösning. Det är här viktigt att prata med kunden för 
att förstå dess behov. I projektet med denna kund är det viktigt att kunna kundspecificera 
visualisering och grafik med exempelvis logotyp och färg. 
 

“Man kan ju alltid skräddarsy, men jag tycker att det är onödigt att uppfinna hjulet 
igen.” (Respondent A) 
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5.6 Användarupplevelse & Användarmedverkan 

Användarupplevelsen har genomgående av respondenterna ansetts som en av de viktigaste 
om inte den viktigaste aspekten i utvecklingsprocessen. Däremot har ingen 
användarmedverkan utförts i projektet. Respondent F som ses som ansvarig för 
programmeringsdelen anser detta som den största utmaningen med att utveckla en 
Dashboard. Han tror att kvaliteten på systemet hade varit högre om en användare hade varit 
mer delaktig i utvecklingen. Han anser också att utvecklingen inte har kommit tillräckligt 
långt för att veta någonting om vad som urskiljer kunden. 
 

“I början var de med på tåget skulle jag säga, men det är en kund som trillade bort. 
Den nya kunden har inte varit så jätte inblandad, utan vi har haft bilder att, ja men 
skriva på den… emot att de vill ha den ungefär såhär. De har inte suttit här med oss 
och de har inte haft en kanban-tavla eller något, eller sett progressen på riktigt, eller 
betat av och kommit med förbättringar.” (Respondent F) 

 
Respondenterna kommer ofta in på detta ämne utöver vår specifika fråga angående 
användarmedverkan i intervjuguiden. Respondent A kommer in på detta ämne när vi frågar 
om viktiga grafiska element. Denna respondent tycker att det är viktigare att träffa 
användaren för att ta reda på behoven. Respondent E anser att användarupplevelsen är det 
viktigaste i hela utvecklingsprocessen och anser att kunden har deltagit genom önskemål, att 
de arbetar agilt och har en intern dialog med kunden i en iterativ process, men att det alltid 
är funktionaliteten som ligger i fokus. Görs en förändring kommer den till kunden enligt 
respondent A. Däremot finns inget konkret uttryckande av någon respondent att en 
användare har medverkat.  
 

“jag vet inte om de har haft så mycket användare att testa på. Nu har vi faktiskt 
riktiga kunder.” (Respondent A) 

 
Respondent G påstår att användarupplevelse är någonting som genomsyrar hela 
designprocessen. Detta på grund av deras kunder är personer med problem av 
användarupplevelsen. Trots att det har legat mycket fokus på tekniska aspekter tycker 
respondent G att det alltid har legat en användarcentrerad tanke. 
 

“Det har legat mycket fokus på den tekniska aspekten. Att få allt att funka men det 
har ändå legat nån användarcentrerad designtanke bakom. Just konfigurationen har 
det lagts minst tid på tror jag.” (Respondent G) 

 
Respondent B anser däremot att användaren har varit väldigt lite delaktig i utvecklingen. 
Förhållandet mellan kunden och utvecklarna har varit väldigt passivt. Vid utvecklingen har 
de prioriterat enkla lösningar istället för användarupplevelse och mer på hur utvecklarna 
själv tycker att det borde varit. 
 
  “Hur är det enklast att implementera? Det har kanske inte varit användaren 
i fokus.” 

(Respondent B) 
 
Anledningen till detta anser respondenten vara att det inte funnits någon kund, en fiktiv 
användare på kontoret kunde använts, eller en tänkt kund. En annan faktor var tid. 
Respondenten tycker att det låter som en motsägelse då han påstår att användarupplevelsen 
och medverkan är viktig fast inte fått någon prioritet. En faktor är att det tar tid att koda, att 
få tag på en användare ingår inte i den dagliga rutinen, för en programmerare är det mer 
naturligt att programmera. Han anser att det kan vara en bekvämlighets sak, samtidigt som 
det blir svårt när ingen i projektet driver UX och användarvänlighet. 
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“Om det bara sitter en programmerare och programmerar så är det väl svårt för den 
att bara: Nu jävlar far jag och gör användartester! Går det bra?” (Respondent B) 

 

5.6.1 Kommunikation och resursfördelning 

Resursfördelningen på projektet har varit varierande (Enligt respondent B). Projektet har 
inte fått mycket prioritering från företaget. Vilket har inneburit att det har i projektet suttit 
mellan noll och fem personer. Fördelningen har varit från tidvis ingen arbetat till att fem 
personer samtidigt. Totalt har det enligt respondent F varit ett tiotal utvecklare som deltagit 
med lättare inhopp i projektet, det arbetades på projektet när det fanns tid över. Detta har 
varit p.g.a. att annat jobb på kontoret och uppdrag hos andra kunder har prioriterats under 
den tiden då projektet saknade en kund. Sedan projektet har fått en kund har projektet fått 
högre prioritet av beslutfattande. Vid tillfället arbetar 4 utvecklare heltid på projektet. Varav 
en av dessa är det senaste tillskottet i företaget, projektledaren som anställdes i syftet att 
driva projektet sedan kunden kom till. 

Det finns även en fråga om kommunikationsbrist inom företaget. Respondent B var den 
person som informerade oss om att en workshop hade skett med kunden som resulterade 
som en A3 med diagram och widgets, detta var den enda personen som kände till A3 pappret 
med diagram och widgets och nämndes aldrig av övriga deltagare av projektet. Tvärtemot 
respondent B påstår respondent A att inga workshops har utförts, respondent A har fått reda 
på kundens målsättning genom andra kanaler, projektledare för projektet kände alltså ej till 
denna workshop eller A3 papper. 
 

5.7 Demonstrationer och observationer 

För att få en uppfattning om den aktuella Dashboarden och få en grund för vår forskning 
anordnades en demonstration av prototypen i början av vår ingång i projektet. 
Demonstrationen av Dashboarden gjordes genom manövrering i prototypens gränssnitt där 
alla medverkande i demonstrationen gav sin uppfattning om Dashboardens 
användarvänlighet, visuella egenskaper och funktionalitet. Under demonstrationen 
medverkade, Emil Johansson, Benjamin Karlsson med utvecklarna av Dashboarden. Denna 
demonstration blev en utgångspunkt för vår datainsamling. Vid observationen antecknades 
utvecklarnas åsikt om Dashboarden, dess visuella och logiska utformning, samt dess 
användarvänlighet. Förslag om förbättringar dokumenterades av oss och utvecklarna. 
Här observerade vi att utvecklarna bedömde att Dashboardmjukvaran inte var 
användarvänlig i sitt gränssnitt. Att välja datakälla för diagrammen ansågs av utvecklarna 
alldeles för komplicerat eftersom det krävde alldeles för många steg. Vidare konstaterade 
utvecklarna att den förklarande texten bredvid alla inmatningsfält var otydliga. Generellt sätt 
kunde utvecklarna konstatera att det steg som krävdes för att lägga till och ändra diagram 
behövde göras mera intuitivt och enkelt för användare. 

Som ett svar på demonstrationen anordnades kort därefter en workshop av projektledaren 
där Emil Johansson, Benjamin Karlsson och alla aktiva utvecklare i projektet medverkade. 
Syftet med workshopen var att göra Dashboarden mera användarvänlig. Workshopens natur 
var ad-hoc där alla medverkande gav sin åsikt om Dashboardmjukvaran och gruppen delades 
in i två för att komma upp med två olika lösningar varav de bästa delarna av 
lösningsförslagen skulle senare integreras av utvecklarna i hopp om förbättrad 
användarvänlighet. 
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6. Diskussion & Analys 

Nedan diskuteras resultat med stöd från litteratur och det teoretiska ramverk som lyfts fram i 
teoriavsnittet, d.v.s. vi har tagit influenser och beaktning av respektive avsnitt i kapitel 2. De 
teoretiska ramverken jämförs med fallföretagets tvecklingsprocesser och dess visualisering i 
Dashboarden. 

6.1 Förstudie Dashboard & diagram 

Respondent B anser att utvecklingsprocessen har varit ad hoc och ingen direkt 
systemutvecklingsmetodik har använts eller följts medvetet. Framför allt har ingen planerad 
och tydlig förstudie gjorts på ämnet Dashboard, diagram och andra relaterade discipliner 
som kan underlätta utvecklingen. 

Vi anser att det finns en hel del brister i kunskapen om Dashboard och hur styrdiagram 
fungerar.  Vi kan konstatera detta genom de uttalanden vi fått från våra respondenter samt 
ett antal designval som har gjorts. En bidragande faktor till denna åsikt är avsaknaden på viss 
Dashboard terminologi från respondenterna. Detta tillsammans med att de uttryckligen 
saknade erfarenhet av Dashboards, utveckling av Dashboards och att det inte har utförts 
någon kunskapsfördjupning inom ämnet, vare sig teoretiskt eller praktiskt. Respondenterna 
känner ej till begreppet drilldown eller styrdiagrams syfte, båda saker som kunden önskat sig. 
Intervjuerna styrdes ofta in på ämnen utanför Dashboard, vilket kan bero på vår 
intervjuteknik eller att de söker sig till ämnen där de har högre kunskap och känner sig 
bekväm i. Enligt respondent B har de “tittat lite” på andra Dashboard mjukvaror och enligt 
oss klassas det inte som en förstudie. Brister i förståelsen av grundbegrepp skapar därför 
osäkerhet i hur en Dashboard av denna karaktär ska utvecklas. 

Med detta i åtanke anser vi att utvecklingsarbetet blivit mera tidskrävande för utvecklarna 
än vad det behöver vara då man måste uppfinna hjulet på nytt. Att starta ett 
utvecklingsarbete där man inte har gjort någon omvärldsanalys av området leder till att 
startpunkten blir onödigt låg i processen. Med större kunskap om kontext och ämne hade 
projektet sluppit göra en del misstag och fått bättre första version av prototyp då man följt 
rekommendationer eller riktlinjer för vissa designval och diagramtyper. Vår 
rekommendation är att innan projektets början göra en grundlig omvärldsanalys där man 
tittar på redan existerande och tillgänglig Dashboard mjukvara, detta kan vara i inspirations 
syfte men också eventuellt i syfte att förvärva. Respondent A pratar om Open Source 
mjukvara som ett alternativ vilket vi instämmer kan vara ett bra alternativ för att minska 
mängden tiden till första prototyp och underlätta arbetet generellt. 

Ska man bygga en Dashboard från grunden finns en mängd forskning med 
designprinciper att ta del av innan påbörjandet av utvecklingen. Froese och Tory talar om att 
skapa tidiga mockuper för att effektivt framföra idéer i tidiga iterationer. Detta kan hjälpa till 
att välja vilken data som ska representeras och vilka visuella element som ska användas. 
Vidare anser Froese och Tory att funktionella prototyper visar sig vara en bra strategi för att 
illustrera interaktionsdesign och leverera ett bevis om fungerande koncept till kund (Froese, 
Tory, 2016). 

Respondent B talar om att utveckla till fiktiva kunder, Few menar att Dashboards bör vara 
skräddarsydda till specifika behov från en person, grupp, organisation eller funktion annars 
kommer Dashboarden inte att uppfylla sitt syfte att uppnå specifika mål (Few, 2004). I detta 
fall utvecklades en Dashboardmotor med möjlighet att skräddarsys efter kundbehov. Att 
utveckla till fiktiva kunder kan vara kontraproduktivt då de mätningsmekanismer som 
skapas kanske inte kommer att användas av riktiga kunder med riktiga behov.  

 

6.2 Dashboard design 
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Under utvecklingen av Dashboarden har inte några specifika utvecklingsprinciper följts, 
vilket kan förklara varför Dashboarden inte har någon inbyggd funktion att kunna gräva 
djupare i data som Juice Analytics (2015) och Few (2004) beskriver. Användare kan inte 
gräva sig ned i data genom gränssnittet och exempelvis få mer detaljerad information om en 
viss datapunkt. Den offentliga organisationen dvs. kunden i detta fall har uttryckt ett behov 
av interaktiv data där mera detaljerad information kan ses vid klick på objekt i gränssnittet. 
Objekt i detta fall avser handläggningstid i specifika ärenden. Eftersom funktionen drilldown 
kräver en hierarki av data kräver det också en viss struktur i arkitekturen av systemet. 
Förslagsvis bör dessa krav dvs. krav om drilldown fångas så tidigt som möjligt av fallföretaget 
från kunden innan utvecklingen av arkitekturen i mjukvaran utvecklas. Enligt respondent B 
kan det vara svårt att implementera dessa förändringar om systemet redan har gått en lång 
väg i utvecklingen. Det kan krävas mycket resurser och tid för att åtgärda önskade funktioner 
från kunden i ett sent skede av utvecklingen. 
Froese och Tory (2016) talar om att Dashboarden bör rekommendera det mest lämpliga 
diagram utifrån vald datakälla eller datatyp. Vinsten i detta är att det räddar användaren från 
att göra svåra eller onödiga design beslut när den skräddarsyr sin Dashboard. Alltså när 
användaren försöker välja korrekta diagram för en viss datatyp. Detta är något att begrunda 
när man designar, med tanke på att kunden till fallföretaget i detta fall menar att användarna 
av Dashboarden kommer att variera i sin tekniska expertis kommer det mindre kunniga 
användarna ha svårt att bedöma vilka diagram som passar en viss datakälla. Under det 
observationer och demonstrationer som vi deltagit i kunde vi konstatera att mjukvaran inte 
hade sådan funktionalitet och därför vill vi lyfta fram detta som ett designalternativ. Vi kan 
hitta vidare stöd för detta i Tuftes begrepp, där mottagarkompetens handlar om att anpassa 
gränssnittet till användarens tekniska nivå (Tufte, 2001). 

 

6.3 Styrdiagram 

Styrdiagrammet i Dashboarden visualiserar inte de signaler, mönster eller trender som enligt 
Elg och Wheeler anser att ett styrdiagram skall identifiera för att minska variation i processer 
och på ett sådant sätt öka kvaliteten i en process eller projektorienterad organisation (Elg, 
2013; Wheeler, 2000) se bild 6 och 7. Styrdiagrammet i prototypen visar väldigt många 
datapunkter vilket gör att det blir näst intill omöjligt att urskilja signaler från bruset (Elg, 
2013). Ett styrdiagram bör bestå av en övre och nedre styrgräns samt en centrumlinje, 
beräknat med lämplig matematisk modell. För att kunna urskilja de signaler som verktyget 
styrdiagram har syfte till att hitta bör den matematiska modellen vara noga genomtänkt med 
hjälp av den offentliga organisationen (kunden i detta fall) för att kunna visa det relevanta 
signaler som den är tänkt att visa. Som en utgångspunkt för gränsvärdets parametrar 
rekommenderar vi det parametrar för beräkning som går att återfinna i teoriavsnittet om 
styrdiagram och beräkning av styrgränser. 

Analyserar vi styrdiagrammet ser vi en x och y axel med en mängd punkter på grafen. 
Mellan dessa punkter finns en blå linje för att visa riktningarna mellan punkterna. 
Styrdiagrammet visualiserar endast en historisk trend. Det finns inga ytterligare funktioner 
som visas i detta diagram. 

Styrdiagrammet bör inkorporera funktioner som hjälper användaren att snabbt och enkelt 
ge feedback på signaler. Eftersom dessa signaler kan vara fördefinierade matematiskt så 
finns det möjlighet att implementera detta i Dashboarden på ett sådant sätt att det ger 
användaren feedback när kriterierna för dessa signaler uppfylls. 

 

6.4 Visualisering av signaler 

Vi har skapat ett exempel på hur dessa signaler kan visualiseras direkt i styrdiagrammet, se 
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diagrammet nedan. Styrdiagrammet har en övre och undre styrgräns samt centrumlinje som 
beskrivs tidigare i uppsatsen. Dessa signaler är baserade på Wheelers och Elgs beslutsregler 
(Elg, 2013;Wheeler, 2000). De fyra första röda punkterna indikerar en signal som är “tre av 
fyra punkter närmare en styrgräns än centrumlinjen”. Den ensamma röda punkten visar “en 
punkt utanför styrgränserna”. Nästa signal av röda punkter är “åtta på varandra följande 
mätpunkter på en sida om centrumlinjen”. Den sista signalen av röda punkter är “sex 
punkter i sekvens som ökar eller minskar”. Uppe till höger om diagrammet visas en röd 
fyrkant för att indikera att de röda fyrkanterna är en signal. Den blå punkten under fyrkanten 
indikerar att dessa punkter är mätvärden. För att indikera att det är en signal ändras 
mätpunkterna från blåa punkter till mera utstickande röda fyrkanter. Valet av rött är ett 
naturligt val och associeras ofta för att signalera varningar eller att någonting är fel. Här har 
vi alltså tagit i beaktning att respondenterna vid ett flertal tillfällen uttryckt ett behov av 
färgkoder som signalement. Valet av blått som neutrala punkter och linje beror på att det är 
en neutral färg men som ändå går att avskilja från de övriga statiska gråskaliga elementen i 
styrdiagrammet och Dashboarden. Detta gör att användaren får grundläggande analyser 
gratis av gränssnittet och signalerna skiljs från bruset automatiskt, men möjligheten till 
analys utan inbyggda signaler är fortfarande möjlig då vi rekommenderar att möjligheten att 
även stänga av dessa funktioner bör ingå i gränssnittet. 
 

 

Bild 7. Förslag styrdiagram. 

6.5 Interaktiv Data 

Kunden har önskat att få information för varje punkt, alltså objektsinformation där 
information om vilken typ av signal som det handlar om och detaljerad info ges. En sådan 
interaktion skulle kunna ses som drilldown. Genom att fokusera på en signal och punkt som i 
exemplet ovan dyker en ruta upp för att visa punktens värden. Detta är i linje med Tuftes 
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grafiska rekommendationer, där olika detaljnivåer som enskilda observationer, detaljerad 
information och helhetsnivå möjliggör enklare men även mer komplicerade analyser för 
användaren. Integration av statistiska och verbala beskrivningar kombineras också för att 
göra grafer och mätetal mera begripliga (Tufte, 2001). 

 

6.7 Kompletterande KPIer 

Ett alternativ eller komplement till styrdiagrammet är att visualisera signaler i diagrammet 
med hjälp av enkla mätare som man möter som första sida i Dashboarden. Detta blir då 
första nivån, så som vi tolkat kundens önskan i resultatavsnittet. Dessa KPIer visualiserar 
signaler med siffror, färgkoder samt varningslampor och hänvisar också till mål inom 
verksamheten. Tillsammans med styrdiagrammet skulle detta också kunna delas in i två 
nivåer. Nivå ett som endast visar KPIer i form av siffror som signaler. Vill användaren sedan 
analysera mer och få kontextuell förståelse av datan kan användaren klicka sig fram till nivå 
två som är styrdiagrammet. KPI förslagen har dels framtagits med Tuftes begrepp om grafisk 
excellens, dels det behov från kunden som vi sett i våra intervjuer och det A3 papper med 
intressanta nycketal som tagits fram av kunden. Användaren kommer inte se styrdiagrammet 
direkt fast fortfarande få information om signaler och nyckeltal. 

Från vänster av bild nedan kan vi se “Signaler Januari” vilket är det antal signaler som 
upptäckts av systemet under en viss period, i detta fall januari månad. Röd färg med en 
varningstriangel indikerar signaler och att någonting bör ses över. Tidsperioden kan 
specificeras själv. “Signal Realtid” visar om någon signal upptäckts i realtid, röd färg 
indikerar en signal och att man bör analysera vidare. “Utbetalningar” visar den mängd 
utbetalningar som gjorts under en viss period, vilken period kan ses till vänster, i detta fall 
vecka sjutton. Målet för perioden syns till höger, i detta fall fyra utbetalningar. Gul färg 
indikerar att man är halvvägs till målet. Tidsperioden kan specificeras själv. 
“Handläggningstid” anger medelvärdet för en viss tidsperiod, i detta fall är tidsperioden 
första kvartalet. Grön färg indikerar att handläggningstiden är på en bra nivå. Tidsperioden 
kan specificeras själv. 

Vi har gjort ett försök att hålla oss enligt Tuftes beskrivningar, vi visar data och försöker 
reducera det som inte tillför något värde. Vi har ställt oss frågan vad är det nödvändiga som 
behövs för att presentera det som ska visas? (Tufte, 2000). 

 

 

Bild 8. KPI förslag. 

6.8 Användarmedverkan 

Utvecklarna har en gemensam åsikt om att användarmedverkan och användarupplevelse är 
en vital del vid utvecklingen av mjukvara. Några av respondenterna anser att detta är den 
viktigaste aspekten i hela utvecklingsprocessen. Däremot har det under utvecklingsförloppet 
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varit lite användarmedverkan förutom en initial workshop. Varför har det blivit på detta sätt? 
Det låter motsägelsefullt när man anser att användarmedverkan är otroligt viktigt. 
Respondent A menar att man försöker arbeta mer med agila metoder men den 
utvecklingsperiod som vi studerat på fallföretaget visades ingen nära kontakt med kunden. 
Den agila metodiken arbetar i en iterativ process med mycket fokus på kunden, dess behov 
och delaktighet i utvecklingen. Gärna bör någon från kunden vara på plats vid utvecklingen 
där slutanvändaren är i fokus. Att ha med användaren i utvecklingen har mycket med att 
förstå användarens behov och dess uppfattning av systemet, detta för att ständigt förbättra 
användarupplevelsen. 

Anledningen att det kan ha blivit på detta sätt är enligt Respondent B en bekvämlighets 
aspekt. När projektet var utan kund fick det låg prioritet av företaget, detta resulterade i att 
systemet utvecklades endast då konsulterna satt mellan uppdrag eller hade tid över. Den låga 
prioriteringen och avsaknad av användarmedverkan har troligtvis påverkat mjukvaran på så 
sätt att vissa funktioner som implementeras saknar anknytning till en kund. Konsekvensen 
kan bli som nämnt tidigare att man implementerar en mängd funktioner som är onödiga och 
möjligtvis försvårar att göra förändringar i sent skede av projektet. 

6.9 Resursfördelning & kommunikation 

Studerar vi projektet ur ett kronologiskt förlopp har tre av de initiala utvecklarna lämnat 
projektet då det blivit tilldelade nya uppdrag. Där ingår även utvecklaren som haft störst 
inflytande på projektet och bidragit mest till utvecklingen. Troligtvis är detta inte optimalt då 
det är denna person som har mest erfarenhet och kunskap om projektet. Det verkar vara de 
utvecklare som inte längre är med i projektet som har mest kunskap om systemet och 
kunden. Anledningen verkar vara en olycklig miss i dokumentationen. Intervjuer verkar peka 
på en miss i kommunikationen i överlämningen av projektet från respondent B till 
respondent F på fallföretaget. Fem utvecklare på projektet visste inte att en workshop utförts 
med kunden i kravspecifikationssyfte. 

7 Slutsats 

Utifrån vårt praktikfall och granskad litteratur har vi skapat ett designförslag av styrdiagram 
med syftet att visuellt urskilja signaler från brus. Designförslaget kompletterar vi med 
alternativa nyckeltal för att kunna visualisera styrdiagrammets signaler genom enkel och 
snabb överblick för bättre beslutsfattande. Det styrdiagram som vi gett förslag på och 
utvecklat tillåter användaren att få användning av verktyget på ett mera intuitivt och 
användbart sätt. Dessa krav hade möjligtvis snappats upp av utvecklaren förr eller senare, 
men vi argumenterar för att om projektet fått mer fokus och en mera grundlig förstudie 
gjorts så hade utvecklingen gått snabbare, behövt mindre resurser och varit mindre kostsam 
samt mera användbar i ett tidigare skede för kunden. Funktionen drilldown som kunden 
uttryckt ett behov av upptäcktes i sent skede av detta projekt eftersom det var då vi som 
forskare introducerade konceptet. Utvecklarna blev då mera medvetna om det, enligt 
utvecklaren som lagt ner mest tid på projektet blir det dock mer utmanande att inkorporera 
funktioner som denna då i sent skede då mycket av arkitekturen redan är utvecklad. 

Utöver detta vill vi belysa två ramfaktorer, resursfördelning och användandet av fiktiva 
kunder. Resursfördelningen är elementärt för att ge projektet tillräckligt med resurser för att 
det skall kunna utföra fundamentala processer. Fundamentala processer avser förstudie 
innan påbörjad utveckling och användarmedverkan under utveckling. Utvecklandet mot 
fiktiva kunder är någonting som utifrån vår bedömning bör undvikas i största mån, en 
konsekvens av fiktiva kunder kan resultera i onödigt arbete och utvecklad funktionalitet som 
kanske inte blir användbart av riktig en kund.  

Vi rekommenderar att lägga en grundlig fokus på förstudie och omvärldsanalys så 
projektet kan börja på stabil grund. Här är det extra viktigt att finna djup förståelse i inte 
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bara kundens behov men även ämnet Dashboard, dess designprinciper och riktlinjer. Det är 
även väldigt viktigt att hålla en nära kontakt med kunden i en iterativ process på ett sådant 
sätt att nya krav och koncept kan uppkomma genom exempelvis prototyper och mockuper. 
En viktig aspekt som varit återkommande bland utvecklarna är användarmedverkan. Detta 
har framstått som motsägelsefullt under projektets gång och enligt oss fått för lite fokus. 
Dessa fallgropar tror vi har med resursfördelning att göra och skulle projektet fått mer jämn 
prioritering av resurser hade dessa problem varit mindre sannolika. Kommunikationen har 
tidvis varit bristfällig i projektet på grund av in och uthoppare i utveckling av systemet. Enligt 
den utvecklare som skrivit mest kod har även bekvämlighetsaspekter medfört att en 
kundmedverkan historiskt sett inte drivits i projektet. Detta på grund av att resurser inte 
lagts till dessa delar, användarmedverkan, projektledning eller fördjupning inom Dashboard. 

Ett projekt utan kund får uppenbarligen otillräckliga resurser, frågan är då om ett projekt 
utan kund bör utvecklas? Som diskuterats tidigare med stöd av litteratur och resultat anser vi 
inte att en Dashboard bör utvecklas med fiktiva kunder. Vi förstår om ett företag vill ta sig in 
på en marknad innan det finns en definierad kund, skall företaget ändå göra detta krävs det 
att det görs ordentligt med tilldelade resurser för att lyckas. Den Dashboard vi tagit del av 
under våra observationer är resultatet av ett lågt prioriterat projekt.  

Utvecklare som försöker utveckla kundspecifika anpassningar till deras 
dashboadmjukvara behöver fördjupa sina kunskaper om sina kunders specifika behov. Detta 
är speciellt sant i det fall där de kundspecifika behoven är utanför det funktioner som 
generell Dashboardmjukvara tillåter. Generell Dashboardmjukvara betyder här den 
mjukvara som går att finna via exempelvis Open Source ramverk. Fördjupning betyder 
nödvändigtvis inte flera veckors studie men en spenderad tid som gör att utvecklaren känner 
sig ha en grundlig förståelse för kundens specifika behov. 
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10 Bilagor 

Bilaga 2. Intervjuguide - Fallföretag 

Presentera oss 
Är det ok att spela in ljud? 
 
Personlig bakgrund 

● Vad är ditt namn? 
● Vilken är din nuvarande roll på företaget? 
● Hur länge har du arbetat inom nuvarande roll? 
● Har du haft några andra roller inom företaget? 
● Vad har du för utbildning? 

 
Dashboard: 

● Vad har du för erfarenhet av dashboard? 
● Kan du berätta om din syn på en dashboard, vad betyder dashboard för dig? 
● Hur länge har du arbetat med en dashboard? 
● Har du deltagit i utvecklingen av en dashboard? 

    Om så: 
● På vilket sätt? 
● Vilket syfte hade dashboarden? 
● Har ni använt er av systemutvecklingsmetoder under utvecklingen? Teori, 

verktyg, tekniker och ramverk? 
● Hur har designprocessen sett ut? Har ni följt metod eller ramverk vid 

utvecklingen av dashboard? 
o Vilken? 

● Känner du till “drilldown”, och isf finns den funktionen i er Dashboard?? 
● Hur mycket vikt anser du bör läggas på aspekter som användarupplevelse? 
● Vilka grafiska element är viktigt för dig? 
● Vad anser du vara största utmaningen med en dashboard? 
● Vad för utvecklingsmöjligheter eller funktioner saknas? 

 
Styrdiagram: 

● Vad har du för erfarenhet av ett styrdiagram? 
● Känner du till styrdiagrammets syfte? 
● Kan du definiera styrdiagram? 
● Hur ser ert styrdiagram ut gällande det grafiska? 

 
Ang. Kunden: 

● Hur kom ni fram till denna produkt? 
● Hur deltagande har kunden varit i utvecklingen? 
● Har ni tagit i beaktning slutanvändarnas kunskaper och utbildning när ni utvecklat 

dashboard? 
● slutanvändarnas kognitiva stil och personlighet? 
● Finns definitioner av  

● Matchning mellan Mål och Datatyper? 
● Matchning mellan visualisering och correct data källa? (Realtid, historisk 

data) 
● Lämpliga alternativ för drill-down och andra interaktioner? 

 
Avslutande frågor: 
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● Vilka råd skulle du ge till andra som tänker designa en dashboard? 
● Vad ser du för trend inom de närmaste framtiden när det gäller dashboards? 

 
Övrigt: 

● Med tanke på det vi diskuterat, är det någonting du vill tillägga? 
● Har du frågor till oss? 
● Hur detaljerat kan vi beskriva dig och företaget? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2. Kunden bakgrundsstudie 

 
Presentera oss 
Är det ok att spela in ljud? 
 
Personlig bakgrund 

● Vad är ditt namn? 
● Vilken är din nuvarande roll på organisationen? 
● Hur länge har du arbetat inom nuvarande roll? 
● Har du haft några andra roller inom företaget? 
● Vad har du för utbildning? 

Bakgrund 
● Varför tror ni att en dashboard kan hjälpa er verksamhet? 
● Vad är en dashboard, hur skulle du definiera en dashboard? 
● Har det gjorts en förstudie på ämnet dashboard? 
● På vilket sätt tror ni en dashboard kan hjälpa er i ert beslutsfattande? 
● Vilket verksamhetsområde vill ni visualisera? 
● Vilket data vill ni visualisera på dashboarden? 
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● Varför vill ni visualisera just den datan? 
● Är “Six Sigma eller hantera variation” någonting ni känner till och också arbetar med? 

o känner du till teorin bakom variationshantering 
o på vilket sätt har den kommit in i er verksamhet? 
o är det hela teorin eller bara delar av den som ni har tagit in i verksamheten? 
o Använder hela organisationen denna teori eller finns den bara här? 
o Varför? 

 
Datan 

● Har ni data som är anpassade till Six Sigma perspektivet eller måste ni generera nya 
data? 

o Befintliga data vs data i relationen till framtida dashboard 
● Vilka tidsspann tror ni kan vara av speciellt intresse för er, dvs möjlighet att se 

månader, år, dagar, timmar eller vad är av intresse? 
● Känner ni till “drill-down”? 
● Under vilka tidsperioder uppstår naturligt kända trender?  Är dessa trender onormala 

eller ska det klassas som “normalt” i gränssnittet? 
 
Användare 

● Vem eller vilka är användare av dashboarden och hur teknologiskt kunniga är dom? 
 
Diagram 

● Finns det diagram som ni har vetskap om, som också bör ingå i dashboarden? 
● Vet du i vilket syfte styrdiagram används? 

Identifiering av signaler 
● Verkar styrdiagrammet kunna identifiera signaler eller trender* som är av intresse? 

 
* Signaler som definierade av Wheeler & Elg 
1. En punkt utanför styrgränserna 
2. Åtta* på varandra följande mätpunkter på en sida om centrumlinjen 
3. Tre av fyra punkter närmare en styrgräns än centrumlinjen 
4. Sex punkter i sekvens som ökar eller minskar 
5. Ett onormalt eller inte slumpmässigt mönster visas 
 
Gränssnittets logik 
 

● Känns gränssnittet i sin nuvarande form som enkelt att begripa, förstår ni 
funktionerna? 

● Vad känns bra med gränssnittet? 
● Vad känns inte bra med gränssnittet? 

 
Övriga frågor 
 

● Med tanke på det vi diskuterat, är det någonting du vill tillägga? 
● Har du frågor till oss? 
● Hur detaljerat kan vi beskriva dig och Länsstyrelsen? 

 
 


