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Abstract 
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Abstract 

Purpose – The purpose of this report was to present suggestions of what a 

replacement of the separate interactions between JIRA and Harvest might look like 

using various UX/UI theories. The purpose was also to investigate what framework 

would be the most suitable to develop the software in the future, based on different 

criteria. 

Methods – The methods used for the research was primarily the design process for 

producing the different design mockups. To determine what framework was the most 

suitable, two phases of analysis were executed where statistics were compared, user 

tests performed and interviews held. 

Findings – The result of the research shows that it is important to have a solid design 

theory foundation but also consider the actual users’ feedback. By combining these, it 

is easier to produce a mockup that includes what the client needs and make the 

interaction user friendly. 

It also proved that the framework to recommend will be Angular but that the choice of 

a framework should be based on more than just statistic advantages and research. For 

instance, it could also be based on personal preferences on how to write code and 

what a specific project requires. 

Implications – The design of the software was based on a variety of theories in 

UX/UI and will hopefully ease the interaction between the handling of a matter and 

clocking time for Angry Creative and similar companies and that they recognize the 

interface from the former software. 

The idea of the framework research was that it should contribute to making the choice 

easier for people and corporations. Because strengths and weaknesses have been 

presented it could either be used for a direct choice or be the foundation for further 

research. 

Limitations – The design largely corresponds to what Angry Creative considered to 

be important in design, build, functionality and maybe not enough to external factors. 

The research of frameworks had to be limited because of the time span which means 

certain statistics may not have been considered. There is also a risk that the statistics 

have changed from when the research was executed to when the report is read. 

Keywords – Framework, UX, UI, Graphic Design, Web Development, JavaScript 
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med rapporten var att med hjälp av olika teorier inom UX/UI ge 

designförslag på hur en mjukvara kan se ut för att ersätta den separata interaktionen 

med JIRA och Harvest. Syftet med arbetet var också att undersöka vilket ramverk 

som var mest lämpligt att använda för mjukvarans utveckling i framtiden baserat på 

olika kriterier. 

Metod – De metoder som användes i undersökningen var primärt designprocessen för 

att ta fram de olika förslagen på utseende. För att bestämma vilket ramverk som var 

mest lämpligt att använda utfördes två analysfaser där statistik jämfördes, 

användartester utfördes och intervjuer genomfördes. 

Resultat – Arbetets resultat påvisade genom det färdiga förslaget på design att det är 

viktigt att ta in både teorier att basera sin formgivning på, men också att ta hänsyn till 

de faktiska användarna. Genom att använda en kombination av dessa är det enklare att 

ta fram ett förslag som innehåller allt som kunden behöver samtidigt som 

interaktionen blir användarvänlig.  

Arbetet visade även att det ramverk som slutligen rekommenderades var Angular men 

att valet av ramverk bör baseras på mer än statistiska fördelar och undersökningar. 

Det kan till exempel vara personliga preferenser när det gäller hur man skriver kod 

och vad ett specifikt projekt kräver. 

Implikationer – Mjukvarans utformning har grundats på olika teorier inom UX/UI 

och kommer förhoppningsvis kunna användas och bidra till att webbyråer och snarlika 

företag får det enklare med ärendehantering och tidrapportering samt att de känner 

igen sig från föregående mjukvara.  

Undersökningens mål av ramverk var att den skulle bidra till att göra valet av ramverk 

för privatpersoner och företag enklare. Eftersom att både styrkor och svagheter 

presenterats kan det antingen underlätta direkt eller ligga som grund för vidare 

forskning. 

Begränsningar – Designen motsvarar till stor del det som Angry Creative ansett varit 

viktigt gällande design, uppbyggnad, funktionalitet men kanske inte tillräckligt av 

utomstående faktorer. Undersökningen av ramverk har begränsats på grund av den 

begränsade tiden vilket medför att viss statistik inte tagits med och att det inte är 

säkert att all statistik är identisk när rapporten läses som när arbetet utfördes. 

Nyckelord – Ramverk, UX, UI, Grafisk Design, Webbutveckling, JavaScript 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Angry Creative AB (hädanefter kallade företaget) är ett företag i Norrköping som 

arbetar med webbutveckling mot små och medelstora företag. Företaget är uppdelat i 

olika delar och den primära delen är mindre lag (teams) av utvecklare. Varje grupp 

har fyra utvecklare och en produktägare. Produktägarens roll är att stödja utvecklarna 

i sitt dagliga arbete och se till att de levererar hög kvalité till beställarna. 

 

Företaget använder sig av Scrumban vilket innebära att ungefär hälften av arbetet 

varje vecka är planerat i förväg och ska genomföras under veckan. Den andra hälften 

är avsatt för support och andra ärenden som kan förändras och anpassas istället från 

dag till dag (Ladas, C. 2008; se även Thangaraj, A. 2014). Företaget ser detta som en 

konkurrensfördel eftersom kunderna uppfattar företaget som flexibelt, men med en 

stabil ekonomisk grund: supportärenden betalas oftast i förskott. 

 

För att hantera ärenden, ordrar och tidrapportering använder företaget sig idag av två 

olika system. Ärenden och ordrar hanteras i ett system som heter Atlassian JIRA. 

Programmet har möjligheten att skapa avancerade logikflöden för ärenden och projekt 

och har ett väl utvecklat API. JIRA fungerar både som ett system för intern 

projektledning men även som ett system för ärendehantering. Ett ärende skickas från 

kunden och JIRA registrerar dessa automatiskt. Sedan blir ärendet delegerat till en 

utvecklare som gör en tidsuppskattning. Uppskattningen matas sedan in i JIRA och 

används i en del av planeringen, t.ex. hur mycket som kan faktureras. 

 

För att hantera tidrapportering mer aktivt använder sig företaget av mjukvaran Harvest 

som även det har ett väl utvecklat API. I Harvest skriver utvecklaren in vilka tider de 

har arbetat och vad de har lagt den tiden på. Man kan sedan skapa fakturor som 

skickas ut till kunden via Harvest. I Harvest kan även utvecklare skicka in sina 

veckorapporter som sedan skapas som en PDF-fil till VD:n Jimmy Rosén (Hädanefter 

kallad VD:n). Man kan lätt se vad man har lagt tid på och hur lång tid varje projekt 

har tagit. Nackdelen med Harvest är att man endast kan se hur mycket tid som lagts på 

ett projekt och inte på ärenden. Detta gör att företaget inte helt lätt kan se om en 

utvecklare har jobbat för mycket över tid på ett specifikt ärende. 

1.2 Problembeskrivning 

Problemet som uppstod var att man måste arbeta med olika system på olika sätt för att 

få en ordentlig överblick över tid och ärenden. I Harvest arbetar man på projektnivå 

medan man i JIRA skaparärenden på ärendenivå. Det fanns inte heller någon tydlig 

visualisering om hur mycket tid som har åtgått av den totala tiden på ett ärende.  

Ett annat problem var att det i dagsläget enbart gick att rapportera på projektnivå - inte 

på ärendenivå. Detta skapade väldigt mycket onödigt arbete varje gång en ny 

arbetsuppgift påbörjades eftersom rapporteringen behövde redigeras (“klippas och 

klistras”) mellan de två systemen för att försöka matcha den uppskattade tiden och 

kostnaden för projektet. Detta var något som inte bara företaget har problem med utan 

det finns många företag som använder sig av samma system för hantering av 

tidrapportering och ärenden och står inför samma splittrade interaktion. 
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För att få bukt med detta problem hade företaget en idé om att en mjukvara skulle 

utformas och skapas med hjälp av olika teorier inom design och formgivning för att 

ligga emellan de två befintliga systemen och vara lättförståeligt. Mjukvaran ska 

koppla ihop Harvests tidrapportering med JIRA:s ärendehanteringssystem och ska via 

deras API:er kunna hämta data mellan systemen och koppla ihop det med mjukvaran 

som ska ligga mellan. Mjukvaran ska sedan ersätta den separata interaktionen mot 

JIRA och Harvest vilket gör det till en brygga mellan de två. Uppgifter ska även tas 

fram för vilket JavaScript-ramverk som bör användas för programmering för att i ett 

senare skede underlätta kodning av mjukvaran.  

UX (User Experience) och UI (User Interface) har syftet att skapa en optimal 

användarupplevelse. Termerna innefattar hur en användare upplever en design (UX) 

samt själva gränssnittet han eller hon använder (UI). User Interface fokuserar på vad 

användaren kan tänkas behöva för sin interaktion och sedan göra de elementen 

lättförståeliga och tydligt tillgängliga. User Experience är mer ett fokus på förståelsen 

för användarens upplevelse och deras begränsningar. Målet med detta var att förbättra 

kvalitén på interaktionerna genom att försäkra sig om att det som erbjuds vid 

interaktionen är det som förväntas, krävs och inget onödigt (Usability.gov, 2015; se 

även UX Design, 2010). 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet var att med hjälp av teorier inom UX/UI ge designförslag 

på en mjukvara som skulle ersätta den separata interaktionen med två befintliga 

system samt undersöka vilket JavaScript-ramverk som var lämpligt för ett framtida 

utvecklingsarbete.  

 

Arbetets sekundära syfte var att bidra till den allmänna förståelsen för design med 

UX/UI och även underlätta för en person eller ett företag som står inför ett liknande 

val av ramverk. 

 

Våra frågeställningar 
 Hur kan en gemensam applikation för ärendehantering och tidrapportering 

utformas med UX/UI för att vara användarvänlig? 

 Vilket JavaScript-ramverk bör användas för utveckling av mjukvaran? 

 

Den första frågeställningen var inriktad på UX/UI och skulle baseras på olika teorier 

som stöd vid beslut om mjukvarans utseende. Den andra frågeställning syfte var att ge 

en inblick i fördelar och nackdelar med de olika ramverken och välja ett ramverk att 

rekommendera. 

1.4 Omfång och avgränsningar 

Arbetet gick ut på att ta fram förslag på utseende för en mjukvara som skulle 

underlätta det vardagliga arbetet för företaget och deras utvecklare när det gällde 

symbiosen mellan ärendehantering och tidrapportering.  

 

Arbetet hade två olika områden som lades fokus på i rapporten. Det ena var de 

teoretiska bitarna bakom utformningen av mjukvaran (UX/UI) och det andra var valet 

av ett JavaScript-ramverk att arbeta vidare med i ett senare skede. Avgränsningen 
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omfattade att programmering av mjukvaran inte kommer att ske utan endast 

utformning av den med fokus på frågeställningar och syfte. 
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2 Metod och genomförande 
De metoder vi använde oss av för att besvara våra frågeställningar och nå vårt mål var 

framförallt den iterativa designprocessen, eftersom att det var en designlösning som 

skulle framställas och iterativt förbättras. 

 

För att ge mer kunskap och besvara den första frågeställningen - Hur kan en 

gemensam applikation för ärendehantering och tidrapportering utformas med UX/UI 

för att vara användarvänlig? - användes främst litteraturstudier och tidigare forskning 

där teorier som gick att applicera vid utformningen av mjukvaran. Det utfördes även 

ett användartest på utformningen av mjukvaran samt en undersökning där riktiga 

användare fick välja mellan två olika förslag på design grundat på hur lätta de var att 

förstå. 

 

För att besvara vår andra frågeställning - Vilket JavaScript-ramverk bör användas för 

utveckling av mjukvaran?- samt för att underlätta undersökningen så användes två 

analysfaser där det först valde ut tre stora ramverk för att sedan analysera de utvalda 

mer grundligt och komma fram till ett enstaka ramverk.  

 

Som ett komplement till den andra frågeställningen undersöktes även tidigare 

undersökningar samt litteratur. Det användes olika teorier och slutsatser som redan 

hade dragits som kändes relevanta för arbetet. 

2.1 Designprocessen 

En designprocess är ett strukturerat och iterativt sätt att arbeta vid framtagning av en 

design eller en produkt. Det finns många olika processer och ofta är de specifika för 

det företaget som arbetar eller individen. Arbetet kommer behandla designprocessen 

som är beskriven på Discoverdesign.org (2015, se fig. 1) eftersom att processen har 

använts i tidigare projekt och har fungerat bra. 

 

 
Vår valda designprocess från Discover Design (fig. 1) 
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Problemformulering 
Här inleddes designprojektets första fas - konceptfasen - som i grund och botten 

bygger på att ta reda på vad som ska tas fram och varför. (Arvola, 2014). Själva 

designprocessen påbörjades med att försöka förstå det underliggande problemet så 

utförligt som möjligt och från så många olika vinklar som möjligt. Därför utfördes en 

genomgång med företagets VD där man gick igenom problemet grundligt för att få en 

korrekt uppfattning. 

 

Informationsinsamling 
I konceptfasen av ett designprojekt ingick även en informationssökning som i 

designprocessen kallas för informationsinsamling. Den bestod av 

litteraturundersökning av befintlig litteratur på området UX/UI för att hitta stabila 

teorier och verktyg att använda vid framtagningen av en hållbar design. Det hittades 

även tidigare forskning inom området för att ytterligare förankra de val som gjordes.  

 

Brainstorming & Analys 
När tillräckligt mycket information och förståelse för problemet hade samlats in 

började den kreativa processen med brainstorming och analys av hur problemet skulle 

kunna lösas på ett sätt som överensstämde med den kravspecifikation som fanns. Idéer 

kom upp till ytan, testades och förankrades innan de blev till förslag som användes till 

nästa fas: bearbetningsfasen. 

 

Utveckling 
Som steg två av tre i ett designprojekt trädde nu arbetet in i bearbetningsfasen som ska 

mynna ut i konkreta designförslag där koncepten från föregående fas får möta 

verkliga krav och specifikationer. (Arvola, 2014)  

 

När tillräckligt med information hade samlats in om vad som enligt företaget var 

viktigast att ha med och även hittat teorier som kunde stödja formgivningen så 

utvecklades de grafiska förslagen. Enligt Arvola (2014) är det passande att förslagen 

ligger till grund för en iterativ process av användartester, något som utfördes genom 

feedback. 

 

Feedback 
För att testa de olika designer som togs fram utfördes användartester i samarbete med 

företaget. Som komplement till användartestet gjordes en surveyundersökning via 

Facebook samt kontinuerlig kommunikation med VD:n där det rapporterades hur 

långt arbetet hade fortskridit och utförts varje vecka. Det som kom fram som feedback 

från VD:n och från användartesterna användes sedan i detaljeringsfasen, steg tre i ett 

designprojekt.  

 

Förbättring 
Det sista steget i vårt designprojekt kallas för detaljeringsfas där det mesta handlar om 

att få klart alla smådetaljer i designen, komplettera feedback som uppstod i 

bearbetningsfasen för att sedan skapa en färdig version. (Arvola, 2014) För att få en så 

bra och anpassad mjukvara som möjligt baserades förändringen av utseendet på den 

kontinuerliga återkopplingen från VD:n med den mer omfattande från användartestet. 
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2.2 Litteraturstudie 

Som en del i designprocessen (informationsinsamling) och för att få en ordentlig 

vetenskaplig grund att stå på när det kommer till utformningen av mjukvaran och 

valet av JavaScript-ramverk letade vi efter befintlig litteratur som täckte ämnet. För 

formgivningen av mjukvaran var det främst böcker och befintliga studier inom hur 

man skapar ett enkelt och tydligt gränssnitt som användes.  

2.2.1 Litteratur 
Det fanns många böcker om respektive ramverk men även om olika principer och 

saker att tänka på när man tar fram en användbar design. Det valdes därför att gå 

igenom avsnitt från litteraturen. De användes sedan som referenser till de olika 

avsnitten som beskriver varje ramverk för att ge texten mer validitet. Efter sökningar 

på Högskolebiblioteket i Jönköping hittades flera relevanta titlar och sökverktyget 

PRIMO och SafariBooks användes för att hitta flera E-böcker som hör till området 

och har använts i arbetet.  

 

Den befintliga litteratur på ämnet UX/UI som valdes att användas var litteratur som 

behandlar formgivning och användarvänlighet på olika sätt. Anledningen till detta var 

att en av våra frågeställningar handlar om att ta fram en användarvänlig design. Inom 

ämnet ramverk fanns det många olika böcker från samma förlag (O’Reilly Media) 

som behandlade och förklarade vad de olika ramverken gör och hur de fungerar. 

Samtliga böcker från det här förlaget användes i kombination med ett par andra 

böcker. Anledningen till att detta förlag valdes var att förlaget har gett ut flertal 

böcker om varje ramverk och därför inte färgar faktan, utan det förklarade på ett 

objektivt och korrekt sätt. Via söktjänsten SafariBooks kunde många av deras böcker 

hittas. 

 

2.2.2 Tidigare forskning 
För att få ökad reliabilitet och validitet bestämdes det tidigt att leta efter tidigare 

forskning för både UX/UI och för valet av JavaScript-ramverk. Syftet var att få en 

mer objektiv syn och försöka koppla våra resultat och metoder till vad andra har gjort 

tidigare vilket också leder till en högre trovärdighet. Valet gjordes via 

Högskolebibliotekets sökfunktion för att bibehålla en hög tillförlitlighet. 

 

Ett tidigare arbete från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm - Structuring 

modern web applications - har undersökt hur man strukturerar webbapplikationer för 

att de ska vara långlivade och gå att arbeta vidare på. En del av undersökningen gick 

ut på att välja ett ramverk att arbeta med genom olika undersökningar och jämförelser. 

Genom att studera vilka ramverk forskaren valt att undersöka samt vilka resultat som 

framkommit blev vår undersökning och valet av ramverk mer vetenskapligt förankrat, 

motiverat och mer objektivt.  

 

För att få bra förslag och inspiration att skicka till företaget och slutligen leverera 

undersöktes tidigare forskning angående design där inspiration och referenser togs 

ifrån en tidigare kandidatuppsats vid Högskolan i Borås - Vägen till användbara 

webbplatser: En flermetodstudie om grafisk design och användbarhet - som 

behandlade olika teorier om layout, färg och form. Teorier som till exempel gyllene 

snittet och gestaltlagarna togs också med. 
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2.3 Användartester 

Som en del i vår designprocess och för att delvis svara på frågeställningen “Hur kan 

en gemensam applikation för ärendehantering och tidrapportering utformas med 

UX/UI för att vara användarvänlig?” skapades underlag i form av två olika 

användartester. Syftet med enkäten var att få en uppfattning på hur designen vidare 

skulle utformas.  

 

Det första användartestet utfördes i samarbete med företaget och gick ut på att testa 

olika förslag på mjukvarans utseende mot faktiska utvecklare på företaget. De fick 

sedan ge mer utförlig feedback till VD:n om hur de upplevde mjukvaran grafiskt och 

dess användarvänlighet. Svaren skickades sedan från VD:n via mail och 

Skypekonversationer. 

 

För att ytterligare validera svaren som kommit in under användartestet med företaget 

så kompletterades användartestet med en surveyundersökning online. Surveyn var 

väldigt simpel och visade två designförslag och en fråga: “Vilken av följande bilder 

upplever du som mest lättförståelig?”. Surveyn spreds via sociala medier i hopp om 

att få in ett tillräckligt representativt urval och kunna dra slutsatser. 

 

Målet med båda metoderna var att få in så mycket feedback som möjligt och en tydlig 

bild av vilken utformning som var mest tilltalande både från icke-användare och 

utvecklares perspektiv. Detta låg sedan till grund för vilken typ av design som skulle 

arbetas vidare med i de slutgiltiga förslagen och även till förbättringar på de redan 

befintliga. 

2.4 Analysfas 1: Val av tre ramverk till jämförelse 

Den första analysen smalnade av undersökningen genom att det valdes ut tre olika 

ramverk att arbeta vidare med. Valet baserades väldigt enkelt på en kvantitativ 

undersökning i form av hur många som för tillfället bevakade och bidrog till ett 

specifikt ramverk online. 

2.4.1 Bevakning 
För att undersöka lite närmare på vilka JavaScript-ramverk som var stora just nu 

gjordes en undersökning hur många stjärnor(stars) varje ramverk har och hur många 

som bidrog(contributor) till de enskilda ramverken på Github. En star betyder att en 

användare som markerar ett projekt som han/hon tycker är intressant och får 

uppdateringar så fort det händer något nytt på projektet (Github, 2015). Att vara 

contributor innebär att man är med och utvecklar projektet genom att lösa problem 

och föra det framåt enligt GitHub(2015). 

 

För att göra detta analyserades de specifika ramverken på Github. Den informationen 

sammanställdes sedan i ett formulär och användes som underlag för att välja ut 

ramverk. 
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2.5 Analysfas 2: Jämförelse av utvalda ramverk 

För att hitta ett enskilt JavaScript-ramverk kommer det att utföras en andra analys där 

målet var att försöka identifiera styrkor och svagheter hos de tre utvalda ramverken 

genom att jämföra deras; 

 Dokumentation  
 Community(Gemenskap) 
 Dependencies(Filer som behövs för att använda ramverket) 
 Storlek (Storlek på ramverk med filer inkluderade) 
 Litteratur 

2.5.1 Intervju 
En kvalitativ metod i form av en intervju genomfördes med två personer som har 

erfarenhet av ett flertal ramverk. En semi-strukturerad, öppen intervju användes då 

utförliga och personliga reflektioner skulle erhållas från den intervjuade personen. 

Samtidigt hölls det inom ett förbestämda ämne för att kunna ställa följdfrågor baserat 

på svaren (Jacobsen, 2002). Frågorna sökte svar på vilka ramverk som den tillfrågade 

ansåg vara bäst och varför, den tillfrågade var egentligen bara begränsad till att 

försöka hålla ämnet. 

 

Intervjun genomfördes på olika sätt där den första personen intervjuades ansikte mot 

ansikte. Det är då lättare att uppfatta hur länge man kan fokusera på en fråga utan att 

intervjupersonen kände sig besvärad och konstlad. Ofta ser man detta på hur personen 

som intervjuas beter sig och hur han eller hon reagerar under samtalet med olika 

kroppsliga rörelser (Jacobsen, 2002). 

 

Den andra personen intervjuades via Skype då personen inte befann sig i Sverige. 

Enligt Jacobsen (2012) har detta - likt en telefonintervju - en tendens att minska 

intervjuareeffekten, som innebär att respondenten påverkas och kan bete sig 

annorlunda på grund av intervjuarens fysiska närvaro (Jacobsen, 2002). Även 

frågorna fick anpassas och översättas till engelska då personen som intervjuades inte 

talade svenska. Svaren sammanställdes sedan och blev ett underlag för valet av 

ramverk. 

2.5.1.1 Val av intervjupersoner 

Med en kvalitativ metod i form av en öppen intervju är det bra att sätta en gräns på 

hur många personer man ska undersöka eftersom data man får in är så detaljerad och 

svåranalyserad i stora mängder. Att välja urval sker bland annat genom att välja ett 

kriterium för urval av respondenter. I en kvalitativ ansats kan man säga att urvalet 

styrs av undersökningens avsikt och vilken information man vill få. Man kan därför 

välja respondenter baserat på hur pass riklig information de har och taktiskt välja 

personer med stor kunskap inom området eller som är bra på att uttrycka sig 

(Jacobsen, 2002). 

 

För att göra valet av respondenter mindre subjektivt kan man även göra ett 

slumpmässigt urval på de utvalda personerna där man helt enkelt slumpmässigt drar 

några av namnen (Jacobsen, 2002). Genom att använda dessa urvalskriterier valdes 

två av fem respondenter ut slumpmässigt, genom att dra lappar ur en korg, för att 

komplettera övriga undersökningar; 

 Webbutvecklare (Interfay) 
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 Webbutvecklare (Knowit) 

 Webbutvecklare (Högskolebiblioteket) 

 IT-konsult (Peytz & Co) 

 Produktägare (Angry Creative) 

Eftersom endast två personer intervjuades och att det inte går att dra ordentliga och 

tillförlitliga slutsatser så kopplades svaren till övriga resultat från de olika 

analysfaserna för att få tydligare och mer tillförlitliga svar. 

 

 

2.5.1.2 Utformning av frågor 

Det man vill ha av en öppen intervju är att få ut så mycket information som möjligt av 

respondenten och sedan kunna plocka ut de delar som är väsentliga. För att göra detta 

gjordes försök att påverka intervjun så lite som möjligt och egentligen bara styra in 

samtalet igen om det skulle gå för långt utanför ämnets ramar. Det var också viktigt 

att inte använda någon form av ledande frågor för att göra svaren mer tillförlitliga och 

även ställa öppna inledningsvis för att få ett naturligt flöde i samtalet (Jacobsen, 

2002). 

2.5.2 Dokumentation 
För att kunna ta hjälp av en dokumentation vid problem och inlärning av ett ramverk 

var det viktigt att ramverket som valdes hade en bra dokumentation. En 

dokumentation innehåller fakta och beskrivningar om ramverket och hur man 

använder det. För att definiera en bra dokumentation användes två kriterier, 

omfattning och användarvänlighet.  

2.5.3 Omfattning 
Genom att gå in på de respektive ramverkens olika webbplatser och vidare in på 

dokumentationen kunde varsin bild bildas om hur omfattande ramverken var och om 

de tillgodoser både nybörjare och avancerade användare. 

2.5.4 Användarvänlighet 
Samtidigt som ramverkens omfattning undersöktes så granskades även de olika 

dokumentationernas användarvänlighet för att få en uppfattning om hur enkelt det var 

att följa dokumentationen steg för steg och lära sig grunderna. 

2.5.5 Community 
Utöver dokumentationen hade alla ramverk en mer eller mindre aktiv community. För 

att ta reda på vilket ramverk som hade mest aktiv community undersöktes olika 

segment där aktivitet kunde finnas. De olika segmenten var GitHub, YouTube, Stack 

Overflow och Third-Party Modules. 

2.5.5.1 Github 

För att ta reda på aktiviteten på GitHub besöktes Githubs webbplats. Där fanns 

information om hur många som följde varje ramverk samt hur många som bidrog till 

ramverkets vidareutveckling. 
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2.5.5.2 YouTube 

Vissa ramverk har aktivitet på YouTube och därför undersöktes hur många resultat 

sökningar på respektive ramverk fick samt ungefär hur många visningar de hade. 

2.5.5.3 Stack Overflow 

I samma anda som på GitHub och YouTube gjordes en sökning på de olika ramverken 

för att se hur många frågor på Stack Overflow som fanns på varje ramverk som var 

aktiva. 

2.5.5.4 Third-Party Modules 

Det undersöktes även om det fanns någon statistik på hur många moduler som 

utvecklats av användare till de olika ramverken genom att söka efter just den 

informationen på ramverkens webbplatser. 

 

 

2.5.6 Dependencies 
De olika ramverken är ibland beroende av externa dokument och filer för att fungera. 

Genom att undersöka de olika webbplatserna tillhörande de olika ramverken erhölls 

information om vilket ramverk som var mest och minst beroende. 

2.5.7 Storlek 
En annan faktor som togs hänsyn till var den faktiska storleken på varje ramverk då 

det påverkar laddningstiden. Denna information gick enkelt att få tag på genom att 

ladda ner den senaste versionen av respektive ramverk. 

2.5.8 Litteratur 
Det kan vara bra att ha tillgång till mycket litteratur av olika typer om man vill lära sig 

någonting nytt. För att undersöka detta användes Amazon Books och AdLibris för att 

se hur mycket befintlig litteratur ramverken hade. Dessa två återförsäljare valdes 

eftersom de är världens största respektive Nordens största återförsäljare av litteratur.  
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3 Teoretiskt ramverk  

3.1 JavaScript ramverk 

3.1.1 Angular 
Angular är ett ramverk från Google Inc. och används för att skapa dynamiska 

webbapplikationer med HTML i grunden. Det kan även utökas för att uttrycka 

komponenter på ett tydligt och koncist sätt. Angular gör detta genom “data binding” 

och “dependency injection” vilket tar bort momentet att skriva viss kod för hand. 

Kortfattat säger Angular själva att de är så som HTML hade sett ut om det hade 

utvecklats för webben (Google, 2015). 

3.1.2 Backbone 
Backbone är ett JavaScript-bibliotek som har fått lovord för att vara ett av de lättare 

ramverken och har använts med framgång vid många applikationer för webben som 

till exempel FourSquare och SoundCloud. Filstorleken är liten eftersom det är ett 

bibliotek och inte ett helt ramverk. Detta innebär att den kan ha färre egenskaper än 

ett ramverk men att den är mer specialiserad på vissa funktioner (Sugrue, 2014). 

3.1.3 Ember  
Ember är ett ramverk till för att skapa ambitiösa webbapplikationer med konceptet - 

konvention före konfiguration. Detta betyder att man behöver skriva på ett visst sätt 

(konvention) och det blir väldigt kraftfull, men det kan vara svårt att finjustera 

smådetaljer precis som man vill ha dem (konfiguration).  

 

Ember bygger på JavaScript-biblioteken jQuery och Handlebars och utöver det rent 

tekniska är Ember ett sätt att bygga mjukvara på ett enkelt sätt med en tydlig struktur 

för hur och var man skriver sin kod (Cravens, Brady, 2014). 

3.1.4 Knockout 
Knockout är ett JavaScript-bibliotek som skapades för att låta användaren tillverka 

dynamiska och avancerade webbapplikationer. Knockout är ett av de ramverk som är 

minst sett till filstorleken. Detta beror på att Knockout enbart är ett bibliotek som 

fokusera på en primär funktion: att göra det enklare att implementera en komplicerad 

UI som dynamiskt svarar på interaktion från en användare (Knockout, 2015).  

 

För att använda knockout behövs tre saker, en front-end skapad med HTML och CSS 

som binds till data, en ViewModel som innehåller data och att säga till Knockout att 

skapa en relation mellan dessa (Munro, 2015). 

3.1.5 Meteor 
Meteor är ett välkänt ramverk som fungerar som ett komplett paket och inte bara ett 

bibliotek som till exempel jQuery och Angular. Paketet innehåller visserligen ett 

front-end bibliotek, men även en server baserad på Node.js och en kommandotolk. De 

används tillsammans för att skapa stora webbapplikationer i JavaScript både hos 

klienten och på servern med hjälp av ett API (Vogelsteller, 2015). 
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3.1.6 jQuery 
JQuery är ett populärt bibliotek som underlättar skapandet av dynamiska webbplatser. 

JQuery gör det enkelt att hitta element på en webbplats och manipulera dessa med 

olika attribut (CSS). JQuery det även möjligt att till exempel animera utvalda element 

på flera olika sätt (Flanagan, 2011).  

3.1.7 SpineJS 
SpineJS är ett litet JavaScript-ramverk för att bygga webbapplikationer. SpineJS 

behöver JQuery för att fungera och har ett API som går att anropa. SpineJS sparar och 

renderar sin kod på klientsidan och synkroniserar med servern asynkront. SpineJS 

syftar även mycket på att få sitt ramverk att vara så litet som möjligt och låta 

utvecklare fokusera på att utveckla webbapplikationer (SpineJS, 2015). 

3.1.8 CanJS 
CanJS är ett JavaScript-bibliotek som gör det enkelt att utveckla komplicerade 

applikationer genom att vara flexibelt och hållbart I längden. Det härstammar från 

början från ett större ramverk som heter JavaScriptMVC och i kombination med 

tillägg går det göra det mer kraftfullt. Det använder likt Angular en teknik som kallas 

2-way binding och koden som skrivs i CanJS kan enkelt delas med andra bibliotek 

(CanJS, 2015). 

3.1.9 React 
React är ett JavaScript-bibliotek för att skapa användargränssnitt och det skapades av 

Facebook och Instagram. React handlar mycket om bygga komponenter som går att 

återanvända och använda I olika applikationer. När en komponent uppdateras eller 

byts ut så märker React det och uppdaterar direkt (Facebook, 2015). 

3.2 Begreppförklaring 

3.2.1 Wireframes 
Wireframes eller linjeritning är en form av ritning som används av många i branschen 

webbutveckling. Det innebär att man ritar upp de element som kommer finnas på den 

slutgiltiga webbplatsen/webbapplikationen. Linjeritningen används som grund för att 

ta fram ett förslag på utseende som sedan skickas för godkännande till kunden 

(Brown, 2010; se även Lim, Winnie, 2012). 

3.2.2 Ett designprojekts tre faser 
I ett designprojekt börjar man med att reda ut vad som ska tas fram och varför. Man 

brukar kalla denna fas för “visionfasen” eller “konceptfasen”. Det handlar mycket om 

att undersöka vad som är önskvärt för intressenterna. De bärande idéerna kommer 

upp, testas och förankras innan de blir till förslag (Arvola, 2014).  

 

När designteamet vet vad som skall göras, ställer man sig frågan hur huvuddraget av 

produkten/tjänsten ska utformas. Projektet träder då in i “bearbetningsfasen” där 

designers arbetar fram en effektiv bild med hjälp av skissning (Arvola, 2014). 

 

När utformningen är färdig kan utformningen förfinas i “detaljeringsfasen”. 

Produktens utformning bestäms nu i detalj och produkten specificeras av detaljerade 

prototyper och specifikationer. (Arvola, 2014). 
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Figur 2 illustrerar processen i ett tidigt skede. Processen bryter sig ut i ett sökande 

efter alternativ för att sedan konvergera mot den valda lösningen i 

”bearbetningsfasen”. I början utformas processen av ett sökande efter kriterier och 

idéer och stöds av mönster i undersökningarna, som sedan leder till idéer som ligger 

som grund till skissning i ett senare skede (Arvola, 2014). 

 
Processen i ett tidigt skede (fig. 2) 

3.2.2.1 Konceptfas 

De första stegen för att ta fram en interaktiv produkt sker i “konceptfasen”. Den 

handlar om att ta reda på vision och målsättningen med projektet, det vill säga, vad 

som ska tas fram samt varför. Det kan vara en väldigt dålig idé att hoppa över 

konceptfasen och gå direkt till bearbetningsfasen eftersom man som designer måste 

hålla sig kritiskt till vad kunden egentligen behöver och inte vad den tror sig behöva 

(Arvola, 2014). 

 

Det kan vara så att kunden egentligen behöver något helt annorlunda för att få en 

önskvärd effekt i sin verksamhet. Som designer har man en viss kompetens och 

utanförperspektiv som man som kund inte ser problemet ifrån (Arvola, 2014). 

3.2.2.2 Bearbetningsfas 

Enligt Arvola(2014) handlar bearbetningsfasen om vem som gör vad, när, var, hur och 

varför vid framtagning av produktens utformning. I bearbetningsfasen är det tid att 

jobba fram strukturerade funktioner och innehåll till produkten. Man bestämmer även 

interaktionsdesignen och hur gränssnittet ska vara utformat. Koncepten och 

värderingar från “konceptfasen” får möta verkligheten och designgruppen skissar fram 

olika variationer på konceptet och knyts sedan tillbaka på briefen man fick från 

kunden. Detta blir till slut en konkret prototyp baserade på koncepten och idéerna man 

hade i föregående fas. 

 

Skisser ritas upp på produkten och idéerna bearbetas vidare på, funktioner och 

innehåll ordnas layoutmässigt i wireframes och flödesscheman ordnas logiskt i 

kategorier och grupperingar. Skisserna ligger sedan till grund för en iterativ process 

av prototyper och användartester. (Arvola, 2014). 

3.2.2.3 Detaljeringsfas 
Efter att skisserna har omsatts i design är det dags att bli mer detaljrik och noggrann. 

Arvola (2014) menar att arbetet går in i “detaljeringsfasen” där designspecifikationer 

och prototyper tas fram. Där kan man vid behov börja med att komplettera sina 

undersökningar med användare och intressenter med frågor om hur mycket, hur ofta 

och hur länge användarna eller intressenterna behöver göra något (Arvola, 2014).  

Resultatet av den formativa utvärderingen av ”bearbetningsfasens” design och 

undersökning omsätts i mer specifika kvantitativt mätbara användar- och 

verksamhetskrav. Därtill görs en omdesign som kan resultera i interaktiva prototyper 
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med hög detaljeringsgrad där man sedan kan göra mer formella och avslutande 

användbarhetstestning gentemot kraven (Arvola, 2014). 

3.2.3 Handlebars 
Handlebars är en så kallad “templating engine” och är regler för hur data sätts in 

dynamiskt på en webbplats. En “templating engine” bör ses som ett eget språk i 

programmering för det har en egen syntax (hur koden skrivs) för att få fram en vy. Det 

är tänkt att man ska få väl strukturerade och återanvändbara mallar som kan användas 

i fler applikationer utan onödig kod (Manricks, 2013). 

3.2.4 Mustache 
Mustache är ett populärt “templating library” och har översatts till nästan varje språk 

inom programmering. Problemet är att det finns skilda åsikter om hur man ska skriva 

sina mallar och språket är också väldigt strikt. Handlebars är baserat på Mustache men 

de har även lagt till mer logik och vidareutvecklat det vilket gör det till en mer 

flexibel lösning. På grund av detta har Handlebars blivit ett förstahandsval hos många 

stora ramverk som till exempel Meteor och Ember (Manricks, 2013). 

3.2.5 API 
Ett API är en definition av byggstenar för webbutveckling som kan användas om och 

om igen genom implementation i till exempel en webbplats. Man kan antingen skriva 

ett API själv eller ta del av den mängd olika API:er som redan finns online. Man kan 

förklara funktionen API som att man hämtar data från en extern tjänst - till exempel 

Twitter - för att implementera i en egen lösning (Reddy, 2011). 

3.2.6 Open Source 
Öppen källkod - open source - är källkod som är tillgänglig för allmänheten och ger 

vem som helst rättighet att modifiera och använda koden gratis. Öppen källkod bygger 

mycket på att utvecklare med olika kompetenser hittar och förbättrar redan befintlig 

kod tillsammans (Webopedia.com, 2015). 

3.2.7 Proprietairy Source 
Till skillnad från Open Source så är proprietairy source - även kallat closed source - 

kod, kodsnuttar och programvaror som inte är tillgängligt för allmänheten gratis utan 

mot ett inköpspris eller licenskostnad (Dictionary.com, 2012). 

3.2.8 Modal 
En modal definieras som all form av fönster som med vilja skapas på en webbplats för 

att fånga användarens uppmärksamhet att till exempel svara på frågor eller fylla i 

formulär (Webopedia.com, 2015). 
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3.3 UX/UI 

3.3.1 Gestaltlagarna 

3.3.1.1 Närhetens Lag 

Syftar till att om figurer, former eller texter ska se ut som att de hör ihop och ska 

upplevas tillsammans så bör de stå i närhet till varandra. Detta medför att de upplevs 

som en avgränsad grupp och den gemensamma nämnaren blir just närheten. 

(Bergström, 2009) 

3.3.1.2 Likhetens Lag 

När en läsare betraktar en bild så blir det enklare för personen i fråga att läsa av bilden 

om de olika figurerna påminner om eller liknar varandra. Det kan t.ex. vara om figurer 

har samma form, färg, storlek eller typsnitt och det gör att identifieringen blir enklare 

(Bergström, 2009). 

3.3.1.3 Slutenhetens Lag 

För att underlätta tolkning och identifiering av något avgränsat på till exempel en bild 

kan man använda sig av slutenhetens lag. Då kan man bl.a. sluta sin komposition från 

omvärlden med figurer eller liknande. Det kan förslagsvis vara att en grupp personer 

ramar in en av bildens delar från den övriga ytan. Allt som befinner sig i det slutna 

området upplevs som en del av gemenskapen (Bergström, 2009). 

3.3.2 Kontrast 
Enligt Ferizovic & Mehmeti (2012) är det viktigt att använda ytan på ett så bra sätt 

som möjligt för att ge ett bra intryck och vara sparsam med irrelevanta element. 

Genom att använda färger på rätt sätt och skapa en kontrast mellan viktiga element 

och bakgrunden kan man göra användarens vistelse lättare, snabbare och slippa 

otålighet samtidigt som man förstärker varumärkets identitet. 

3.3.3 Företagsfärg 

Det är enligt Ferizovic & Mehmeti (2012) bra att använda färger som på något sätt 
är förknippade med företaget i fråga. Detta leder till att produkten lättare kan 
kopplas ihop med företaget samt bidra till enhetligheten. 

3.3.4 Igenkänningsfaktor 

För att förstå att till exempel en knapp är en knapp, kan det vara bra att på något 
sätt visa detta. När man skannar en sida efter något att klicka på så spelar 
igenkänningsfaktorn in. Man vill kunna känna igen sig och få användaren att förstå 
hur saker fungerar utan att behöva dra in nya instruktioner. Ser det inte ut som att 
en länk är klickbar så kommer inte en användare att klicka på den och detta gör att 
ett företag kan förlora kunder (Krug, 2006). 
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4 Empiri 

4.1 Designprocessen 

4.1.1 Grundförslag 
Det första förslaget efter att ha fått in information från insamlingen var projektvyn 

(figur 3). Den består av en menyrad högst upp med logotyp och två knappar för 

“dashboard” och “projekt”. Bredvid finns en timerfunktion som är tänkt att underlätta 

för utvecklarna då de snabbt kan börja tidsrapportera. Till höger om detta finns en 

sökfunktion där man snabbt och lätt kan söka efter ärenden. Till sist finns två ikoner 

som länkar vidare till Harvest respektive JIRA. 

 

På själva applikationen finns en sökruta där man kan söka efter ärenden, kunder eller 

ärendenummer. Bredvid den finns en sortera efter-knapp där man kan sortera ärenden 

efter sina preferenser. Själva projekten visas i en listvy där det står 

kundnamn(projektnamn), ärendenummer, namn på ärende och en tidslinje som visar 

hur långt de har kommit på ärendet baserat på deras budget.  

 

Klickar man på ett ärende fälls det ner en ruta som innehåller information om ärendet. 

Information som problembeskrivning, prioritetsnivå, utvecklare och händelser är det 

som visas. Det finns även tre stycken knappar som är till för att redigera ärende, starta 

timer på ärende, och slutföra ärendet. 

 

 
Grundförslag för design #1 (fig. 3) 

Figur 4 visar också projektvyn. Den är uppbyggt på ett snarlikt sätt. Skillnaden ligger 

i när man klickar på ett projekt så kommer ärendeinformation till höger istället. Det är 

samma detaljer som i det förra grundförslaget (fig. 3). Till höger ser vi detaljerna 

kring projektet med en övre kant i en viss färg beroende på prioritetsnivå. I exemplet 

är kanten röd vilket innebär att ärendets prioritet är kritiskt. Även här finns tre 

knappar som redigerar ett ärende, startar timern och slutföra ärendet. 
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Grundförslag för design #2 (fig. 4) 

4.1.2 Reviderat förslag 
Det reviderade förslaget (fig. 5) skapades efter initial feedback från VD:n. Denna vy 

är mer som en webbapplikation, vilket innebär att den inte känns som en webbplats 

som har en fast bredd. Varje ärende går nu nästan ända ut i kanterna och därmed får 

det plats mer innehåll på raderna jämfört med innan så att det lätt går att få en 

överblick. Ärenden är nu indelat i “Dina ärenden” och efter det kommer alla andra 

ärenden.  

På begäran har vyerna bytt namn: Dashboard kallas nu Tidrapportering och 

Projektvyn kallas nu för Ärenden. En skapa-knapp har tillkommit i menyn som gör 

det enkelt att skapa nya ärenden. Tidrapporteringsknappen i menyn har förflyttats mer 

till höger eftersom skapa-knappen nu ligger i mitten av menyn.  

I varje ärende på ärendelistan står det kundnamnet, ärendenamn, ärendenummer, en 

lång förloppsindikator, typ av ärende och prioritet. Listan alternerar mellan två olika 

nyanser av grått. 

Förloppsindikatorerna på varje ärende var färgmarkerade för att tydligt se hur de lång 

tid varje ärende tagit och om ett ärende började bli kritiskt. Färgen är grön när det är 

mellan 0-30 procent, gul/orange när det är mellan 30-60 procent och rött när det är 

över 70 procent. Ärendet förblir rött tills det markeras som färdigt. När ett ärende blir 

färdigmarkerat så blir färgen istället blå för att tydligt skiljas ifrån de olika 

förloppsfärgerna. 

 

Efter det kommer alla ärenden, baserat på vad man har sorterat och filtrerat efter. 

Något som också lades till var prioritetsnivå, typ av ärende och en färgkod/bokstav för 

att enkelt och lätt visa ifall ett ärende blivit tilldelad någon. Färgkoderna/bokstäverna 

fick samma färger/bokstäver som i JIRA för att utvecklare ska kunna känna igen 

färgerna och sortera utan att behöva tänka till (Krug, 2006). Detta tyckte företaget var 

viktigt att ha med när de vill få en simpel överblick av ärenden och kunna filtrera. 

Filtreringsfunktionen är också något som lades till för att kunna filtrera ärenden efter 

delegering av ärenden, projektnamn, typ av ärende eller prioritet. Denna funktion gör 

det möjligt för en utvecklare att sortera eller filtrera efter en viss typ av ärende. 

 

Man kan även hålla muspekaren över en enskild tid i listan för att få upp en modal vad 

utvecklaren har arbetat med. Denna är företagets röda färg med en vit text, för att få 
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en stor kontrast. Anledningen till att modalen är relativt liten är för att man inte vill 

skymma för mycket när man håller över muspekaren utan bara subtilt se vad som har 

arbetats med. 

 

 
Reviderat förslag  (fig. 5) 

 

4.2 Användartest 

Användartestet var en surveyundersökning online vars mål var att ta fram 
underlag på hur den grundläggande designens layout skulle se ut. Surveyn spreds 
via sociala medier för att hoppas kunna dra slutsatser från ett representativt urval. 
Syftet innebar att ta reda på hur en användare använder en design samt 
gränssnittet han/hon använder. Tekniskt sett gick testet ut på att visa två olika 
förslag till användare och sedan skulle användaren svara på frågan: ”Vilken av 
följande bilder upplever du som mest lättförståelig?”. 

Enligt undersökningen så var det sju personer som tyckte att bild #1 var den mest 
lättförståeliga medan tio personer tyckte att bild #2 var mest lättförståelig (se fig. 
6). 

 

  
Bild #1 till användartest (fig. 3)  
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Bild #2 till användartest (fig. 4) 

 
Resultat av användartest via Facebook (fig. 6) 

 

 

4.3 Analysfas 1: Val av tre ramverk till jämförelse 

För att söka svar på den andra frågeställningen med syftet att peka ut ett enstaka 

ramverk som företaget ska jobba vidare med vid framtagningen så utfördes två 

intervjuer och en undersökning av en mängd olika faktorer från GitHub med 

kvantitativ data. Den första delen för att besvara denna frågeställning gick ut på att 

plocka ut de ramverk som kunde hittas på webben. Därefter analyserades samtliga 

utvalda ramverk för att se hur många stars och contributors de hade (se fig. 7). 

 

Enligt denna undersökning så fanns det en tydlig fördel för Angular som hade 36 943 

stars och 21 242 contributors när undersökningen genomfördes. Undersökningen visar 

tydligt att det ramverk som har flest intresserade utvecklare och även flest som hjälper 

till att föra ramverkets vidare utveckling framåt är Angular samt att det leder med en 

stor marginal.  

 

Data från GitHub (se fig. 7) visade att det ramverk som kom på andra plats gällande 

stars och contributors var Meteor med 23 848 stars och 187 contributors. På tredje 
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plats fanns Ember med 19 417 stars och 470 contributors. Något som också framgick 

när de tre största hade plockats ut var att det inte fanns så många som var lika stora 

som dessa tre och undersökningen pekade på ett tydligt och enhetligt resultat på vilka 

tre ramverk som ska undersökas vidare. Detta ledde till att de tre ramverken, Angular, 

Ember och Meteor, valdes ut att jobba vidare med. Anledningen till att endast tre 

ramverk undersöktes vidare var på grund av att arbetets tid var begränsad. 

 
Data från GitHub (fig. 7) 
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4.4 Analysfas 2: Jämförelse av utvalda ramverk 

4.4.1 Intervju Webbutvecklare (Högskolebiblioteket) 

Webbutvecklaren berättade att han har använt flera olika ramverk, allt ifrån 
JQuery, Ember och Angular. Han har djupdykt i Jquery men har mest skrapat på 
ytan gällande de andra ramverken. Han gillar att följa utvecklingen på ramverk och 
vad som skiljer dem ifrån varandra. Ganska ytligt men brett. 

Ramverket som Webbutvecklaren föredrar mest är Ember, mest för att han är van 
vid det. Han berättar att de flesta ramverk är open source, mer eller mindre. 
Angular är lite mer strikt och det är svårare att komma in i utvecklingsgruppen. 
Sedan är Angular lite annorlunda eftersom det är mittemellan två versioner. De 
uppdaterar gamla samtidigt som de jobbar på det nya systemet.  

När man väljer ramverk tycker Webbutvecklaren så handlar det om vad och hur 
man vill koda sin kod, att man hittar något som passar ens åsikter och beroende 
på det väljer ett ramverk. Sedan finns andra variabler som till exempel att Angular 
har bättre dokumentation och React har sin enkelhet och bara hanterar vyer. Han 
säger att Backbone är ett enklare bibliotek ifall man redan har ett färdigt system 
medan i Angular är det enklare att implementera ifall man redan har en färdig 
webbplats till exempel. 

Det enklaste att lära sig från grunden är Angular eller Ember, enligt 
webbutvecklaren. Anledningen till detta var att de väldokumenterade och tydligt 
hur man ska programmera.  

Webbutvecklaren tror inte någon kommer vinna ”striden” mellan ramverken och 
han tror inte att vi kommer få se ett som är det ”stora”. Han tror att i längden 
kommer alla att förändras fullständigt. Han tror att funktionaliteten som 
ramverken är lösningar på idag i framtiden kommer att göras med hjälp av HTML 
och att vi kommer se många sådana element. Han tror att det kommer hända 
mycket, ganska snart. 

4.4.2 Intervju IT-konsult (Peytz & Co) 

Det första ramverk IT-konsulten arbetat var PHP igniter. Sedan dess har han 
använt många olika ramverk för flertalet programmeringsspråk. Under åren har 
han fått mycket erfarenhet av att ha utvecklat webbplatser med ramverk. Bland 
annat Laravel, Symfony, BackboneJS, EmberJS, Ruby on Rails. 

Han har använt både Ember och Backbone för stora projekt och han har använt 
Ember sedan det var i Beta-version, då det knappt fanns dokumentation.  

IT-konsulten berättar att han har ett favoritramverk, Ember, men att det finns 
många olika ramverk med olika fördelar och nackdelar och passar bättre för en 
viss uppgift. Han tycker att ett bra ramverk ska ha en stor community så att man 
ska kunna ställa frågor på forum och sociala medier. Han tycker också att ett bra 
ramverk ska vara lätt att lära sig och ha en bra dokumentation. 
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Han har haft ett stort intresse i Phoenix web MVC, som verkar ha stor potential. 
Enligt IT-konsulten kan detta ramverk komma upp i 10-dubbla hastigheten 
jämfört med Ruby On Rails och PHP. När det kommer till Javascript-ramverk så 
har han en dragningskraft åt Ember eftersom han har arbetat med det länge. 
Beroende på vad man arbetar med så krävs olika ramverk. Till exempel, Ifall man 
behöver en flashliknande applikation så ska man gå efter backbone eller 
Knockout. Behövs en mindre ”one page”-applikation så bör man använda 
Angular. Behövs en större, mer komplett webbplats kan man använda sig av 
Ember. 
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4.4.3 Dokumentation 

4.4.3.1 Angular 

Dokumentationen för ramverket Angular (se fig. 8) består av en enkel navigation 

längst upp på sidan och även en navigation för dokumentationen till vänster om sidans 

faktiska innehåll. Innehållsmässigt så börjar Angular sin dokumentation med en 

förklaring om vad Angular är, vad de erbjuder och vad de har för styrkor. I själva 

ramverkets introduktion inleder de kortfattat med olika koncept och termer som de 

använder inom ramverket.  

Längre ner erbjuds man exempel på hur olika enklare funktioner kan se ut och vad de 

faktiskt skapar. Det går även att klicka sig vidare in på en extern redigerare för att 

själv kunna modifiera koden och testa funktionen (se fig. 9). Löpande under 

dokumentationen och på de platser då man får prova på att koda själv finns det också 

förklaringar som visar vad saker betyder, vad de gör och kortfattat hur de fungerar (se 

fig. 10). Slutligen finns det också möjlighet att lära sig Angular från grunden via 

externa tjänster som CodeSchool.  

 
Exempel på en dokumentation (Angular) (fig. 8). 

 

 
Se koden, se resultatet och klicka vidare för att prova själv, Angular (fig. 9). 
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Vad olika funktioner gör och var de befinner sig, Angular (fig. 10). 

 

4.4.3.2 Ember 

Dokumentationen till Ember inleds med en introduktion där det fanns ett 

välkomstmeddelande samt en kort beskrivning om ramverket, en kort 

introduktionsvideo och en text om hur Ember fungerar. De hade en enkel och tydlig 

navigation längst upp på webbsidan samt en dynamisk meny för dokumentationen till 

vänster om sidans innehåll (se fig. 11). 

 

Via en länk längst ner på sidan kommer man direkt in i en övning där man får skapa 

en applikation från grunden genom att följa steg i webbläsaren. Där går de i varje steg 

detaljerat igenom vilka olika delar som ingår i applikationen och redogör för vad varje 

element gör (se fig. 12). Genom hela övningen finns korta sektioner där varje del av 

kod förklaras och placeras in steg för steg via bilder och kod som går att kopiera (se 

fig 13).  

 

Efter varje stor implementation av kod finns det även en förhandsvisning där 

applikationens nuvarande funktionalitet visas upp i realtid och det går även bläddra 

mellan programmeringsspråken HTML, CSS och JavaScript för att få en inblick i hur 

de interagerar med varandra (se fig. 14). Även Ember går att lära sig rakt i 

webbläsaren via en extern tjänst som CodeSchool eller CodeAcademy. 

 

 
Exempel på Embers dokumentation (fig. 11). 
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Ember visar delarna som behövs och vad de gör (fig. 12). 

 

 
Instruktioner för hur och var kod ska implementeras för Ember (fig. 13) 

 

 
Förhandsvisning av det nuvarande resultatet (fig. 14) 

 

4.4.3.3 Meteor 

För ramverket Meteor hade dokumentationen en vänsterställd navigation som är 

tydligt uppdelad i olika sektioner och primära länkar är fetmarkerade. Menyn till 

vänster är statisk och det är endast innehållet till höger som reagerar på när man 

scrollar med musen. Man kunde genom att klicka på en länk i navigationen till vänster 

ta sig till den sektionen av innehållet och man rullas då ner till det som valts. Den 

länken förblev sedan rödmarkerad.  

Inledningen började med en kort beskrivning av vad Meteor är, vad det gör samt hur 

man snabbt kommer igång. Inledningen beskriver några av principerna bakom 

Meteor, var man kan hitta hjälp och en länk till den officiella guiden för nybörjare (se 

fig. 15). Länken leder till en extern guide placerad som en undersida på Meteors 

webbplats där man steg för steg kan skapa sin första fungerande applikation med 

Meteor. (se fig. 16)  
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Innan varje ny implementation av kod eller ett kodblock finns det en förklaring till 

vad som ska implementeras, hur det ska göras och vad som händer (se fig. 17). 

 
Exempel på Meteors dokumentation (fig. 15) 

 
Guiden för att skapa en app i Meteor (fig. 16) 

 
Instruktioner för hur och var kod ska implementeras för Meteor (fig. 17) 
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4.4.4 Community 
Enligt figur 18 så hade Angular både flest stars, contributors, träffar på YouTube och 

öppna ärenden på StackOverflow. Däremot hade Meteor en klar fördel gällande 

moduler skapade av externa utvecklare. 

 
Resultat för undersökningen av community (fig. 18) 

4.4.5 Dependencies 
Som figur 19 visar så klarar sig både Angular och Meteor utan andra filer för att 

fungera fullt ut. Ember däremot behövde både handlebars och jQuery för att få ut all 

funktionalitet.f 

 

 

Resultat för undersökningen av dependencies (fig. 19) 

4.4.6 Storlek 
Storleksmässigt skiljde det mycket på de olika ramverken som undersöktes vilket 

tydligt syns i figur 20. Angular var minst på 139kb och eftersom att det inte krävde 

några andra filer så stannar storleken där. Ember kom strax efter på 399kb utan 

dependencies och gick upp till 521kb när alla dependencies var inkluderade.  

 

Störst av de tre var Meteor som uppgick till hela 42Mb och även det klarade sig utan 

dependencies. Angular och Ember fungerar båda via CDN (Content Delivery 

Network) vilket gör att de inte behöver finnas fysiskt på datorn utan även går att ladda 

över Internet. 

 

 

Resultat för undersökningen av storlek (fig. 20). 

4.4.7 Litteratur 
Det sista som undersöktes var hur mycket litteratur som fanns tillgängligt på två stora 

e-handelssidor för böcker: Amazon.com för en internationell representation och 



Empiri  

28 

AdLibris för en lokal representation. Angular hade mest litteratur både hos Amazon 

men även hos AdLibris vilket är tydligt i figur 21. 

  
 
Resultat för undersökningen av litteratur (fig. 21) 
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5 Analys 

5.1 Hur kan en gemensam applikation för ärendehantering 
och tidrapportering utformas med UX/UI för att vara 
användarvänlig? 

5.1.1 Grundläggande design 
Efter att ha fått information från företaget så skapades två grundförslag med två olika 

detaljvyer. Ett av målen var att dra ner på instruktioner och få det mesta att vara 

självförklarande och så enkelt att förstå som möjligt eftersom att nästan ingen läser 

instruktioner (Krug, 2006).  

 

Enligt den andra delen av användartestet - surveyundersökningen - var det fler som 

föredrog en layout som sträckte sig 100 procent av skärmen. Detta kunde även 

kopplas till den första delen - den feedback som togs emot från företagets utvecklare 

och VD:n via mail och Skypemöten. Därför skapades de reviderade förslagen med 

detta i åtanke.  

 

Färgen röd bidrog till att lättare koppla produkten till företaget, detta kan ändras för 

att passa vilket företag som helst (Ferizovic & Mehmeti 2012). Länkarna och 

logotypen i menyn färgades vita för att skapa kontrast mellan den röda menyn och 

texten och göra den lättläst (Bergström, 2009; se även Ferizovic, D. & Mehmeti M, 

2012).  

 

Timer-knappen tilldelades en mörkare bakgrund för att urskilja den från menyn och 

visa att det är en klickbar knapp (Krug, 2006). Genom att använda stor kontrast i 

färgvalen blev det enklare att skilja de viktiga objekten från bakgrunden (Ferizovic, 

D. & Mehmeti M. 2012).  

 

Vyn fick en stor och tydlig rubrik eftersom användare inte tittar igenom en hel sida bit 

för bit utan snabbt skannar applikationen efter viktig information (Krug, 2006).  

 

Nackdelen med den initiala detaljvyn var att om flera vyer var öppna samtidigt så blev 

det svårt att få en överblick för varje ärende eftersom man behövde rulla mycket då 

varje detaljvy tog stor plats. Eftersom det kan vara svårt att veta ifall man kan klicka 

på ett ärende eller om det bara är textinformation så löstes detta genom att ha en pil 

som pekar neråt för att enkelt visa att informationsrutan kan glida in under ärendet (se 

fig. 3). 

 

Detta är bra eftersom det är viktigt att veta vad som är klickbart på en 

webbplats/webbapplikation (Krug, 2006). En nackdel med detta förslag var även att 

en slags knapp behövs för att stänga ner alla detaljvyer samtidigt ifall man har fler 

uppe samtidigt. Grundförslag två (se fig. 4) byggdes på ett liknande sätt. Skillnaden 

var att detaljvyn disponerades i två rutor till höger. Detta innebar att man inte skymde 

ärendelistan när ett ärende togs fram. Eftersom det kan bli svårare att veta vilket 

ärende man befann sig på användes en mörkare bakgrund på det aktiva ärendet. Även 

listan alternerade mellan två nyanser av grått vilket gjorde det enklare att särskilja 

vilken rad man var inne på (Krug, 2006).  
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Denna vy hade färgmarkeringar i övre kanten på detaljvyn som visade hur kritiskt ett 

ärende var för att göra det enklare att tolka informationen (Krug, 2006). Nackdelen 

med att ha två stycken rutor med information var bland annat att texten blev liten på 

varje ruta. Det blev även mycket utrymme undertill den högra rutan vilket gjorde att 

den kändes tom och inte helt färdig. 

 

I grundförslagen fanns problem med länkarnas namn vilket innebar att folk som 

använde webbapplikationen behövde tänka efter för att hitta vad de letade efter. Till 

exempel fanns det rubriker och länkar som hette “Dashboard” och “Projekt” vilket i 

själva verket betydde “Tidrapportering” och “Ärenden”. Enligt Krug (2006) kan detta 

lätt förvirra en användare som är van vid något annat sedan tidigare och man bör 

designa med tanken att inte förbrylla användaren när det gäller namnval på rubriker 

och länkar. 

 

5.1.2 Reviderad slutgiltig design 
Menyn fick en omstrukturering (se fig. 3, fig. 4 & fig. 22). Knappen för att skapa ett 

ärende var även med i JIRA vilket skapade en igenkänningsfaktor (Krug, 2006). 

Tidrapporteringsknappen flyttades även till höger, för att stå tillsammans med 

sökfunktionen och snabblänkarna för att skapa en gemenskap enligt närhetens lag 

(Bergström, 2009). 

 

 
Färdig ärendevy (fig. 22) 

 

Jämfört med grundförslag nummer ett så är ärendevyn endast en ruta jämfört med två 

eftersom texten var tvungen att förstoras för att tydligare kunna läsa vad som står. 

Timer-knappen är samma nyans av grön som starta timer-knappen i 

tidrapporteringsvyn för att skapa en igenkänningsfaktor på färgen. 

Anledningen till att fönstret förstoras är att kommentarerna ofta blir väldigt långa och 

inte hade varit tydliga i ett mindre format. Detta var en av de viktigaste detaljerna för 

ärendevyn med expanderat detaljfält enligt VD:n.  

I kommentarvyn valdes det att göra ett enkelt och tydligt sätt att kunna svara på 

kundens och andra utvecklares kommentarer. Det skapades ett stort fält längst ner där 

man kan skriva sin kommentar och det finns en röd skicka-knapp till höger i den. Det 

skulle vara tydligt att det var en knapp så därför gjordes den avrundad i en färg som 

ger kontrast till den vita bakgrunden (se fig. 24).  
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Avatarerna till vänster gjordes cirkulära eftersom de var likadana i JIRA och skapar 

även igenkänning (Krug, 2006). Det är mycket white space i området med 

kommentarer, vilken medför att området ser luftigt ut och enkelt att läsa (Krug, 2006). 

Under meddelandet som står skrivet finns en grå text, där det står tid när 

kommentaren är skriven, i ett mindre typsnitt som skapar lägre kontrast vilket innebär 

att den inte drar till sig lika mycket uppmärksamhet eftersom den inte innehåller lika 

viktig information (Ferizovic, D. & Mehmeti M. 2012).  

 
Ärendevy med expanderat detaljfält (fig. 23) 

 
Ärendevy med expanderat kommentarsfält (fig. 24) 

Utseendet på vyn är lik Harvests vy för tidrapportering (se fig. 26) eftersom det skapar 

en igenkänningsfaktor och gör att det blir enkelt för användaren att känna igen sig och 

kunna börja använda applikationen snabbt (Svensson, 2010; se även Krug, 2006). 

Dessutom var det ett önskemål från utvecklarna och från VD:n att gränssnittet till stor 

del skulle likna Harvest.  

Det som också har lagts till, som inte är med i Harvest, är förloppsindikatorerna på 

varje ärende. Dessa är användbara eftersom en utvecklare snabbt kan se ifall han/hon 

ligger före i tid för ett ärende eller om ett ärende helt enkelt är avklarat.  
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Timer-knappen formades på samma sätt och med samma färg som i Harvest för att 

utvecklare ska kunna snabbt känna igen den och dess funktion (Svensson, 2010; se 

även Krug, 2006). Det finns även flera andra skillnader som att det reviderade 

förslaget har en större bredd än Harvest eftersom vår version är en applikation jämfört 

med Harvest som är en webbplats. Enligt närhetens lag (Bergström, 2009) så framstår 

två eller fler objekt som är nära varandra som att de hör ihop med varandra.  

 
Vår version av tidrapportering i dagsvy (fig. 25) 

 
Harvests version av tidrapportering (fig. 26) 

Vyn bestod av ett upplägg som likt dagsvyn baserats mycket på Harvests layout för att 

skapa en igenkänning från utvecklarna (se fig. 26). 



Analys 

33 

 
Vår version av tidrapportering i veckovy (fig. 27) 

För att göra det tydligt att modalen är aktiv så blir allt i bakgrunden mörkare vilket 

gör att modalen sticker ut i kontrast gentemot bakgrunden och även här används de 

redan definierade färgerna för att ytterligare stärka känslan av företaget i produkten 

(Ferizovic, D. & Mehmeti M. 2012).   

Det översta fältet - kund - fungerar så att det går att välja kund i en lista, skriva in 

kundens namn manuellt eller lägga till en helt ny kund med hjälp av ett plustecken till 

höger om fältet. Plustecknet är taktiskt placerat nära sitt fält för att användaren ska 

förstå att de hör ihop (Bergström, 2009). Efter kundfältet placerades två fält där det 

första var valet av ärendets typ, en funktionalitet som härstammar och kommunicerar 

med JIRA. 

För att skapa ärendet finns en knapp som endast går att klicka på om samtliga fält är 

ifyllda då de är obligatoriska. Här fick knapparna också en kontrast emot den vita 

bakgrunden för att det ska vara enkelt att se vad som är ett fält, vad som är bakgrund 

(Ferizovic, D. & Mehmeti M. 2012) och slutligen vad som är en knapp (Krug, 2006).  

 
Tidrapporteringsvy med modal för nytt ärende (fig. 28) 

Vyn som hade som syfte att kommunicera med de tidigare mjukvarorna var 

tidrapporteringsvyn med en modal för nytt tidsinlägg (fig. 29). Likt den föregående 

modalen baserades fälten på vad som var viktigt att ha med för att uppnå full 
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kompabilitet med JIRA och Harvest. Färgerna för modalen baserades på samma 

kriterier som den föregående.  

Det första fältet i modalen för nytt tidsinlägg - ärende - fungerade så att när man 

börjar skriva en benämning på ett ärende så kom förslag upp på de ärenden som 

matchade benämningen. Anledningen till detta är att det blir svårt att använda sig av 

en dropdown-meny här då det ofta finns för många ärenden att välja mellan och skulle 

ta för mycket plats samt bli svårt att navigera igenom.  

Efter önskemål av företaget gjordes även det första fältet för modalen med nytt 

tidsinlägg dynamiskt på så sätt att ett redan befintligt ärende automatiskt väljer kund 

åt utvecklaren. Samma dynamiska funktionalitet uppnås om ett nytt ärende skapas 

med hjälp av plustecknet eftersom att både kund och ärende då hänger med från den 

första modalen. Något som enligt VD:n kommer att bidra till att de sparar tid på varje 

enskild interaktion med mjukvaran eftersom att vissa saker görs per automatik. 

 
Tidrapporteringsvy med modal för nytt tidsinlägg (fig. 29) 
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5.2 Vilket JavaScript-ramverk bör användas för utveckling av 
mjukvaran? 
 

När vi först såg siffrorna och det stora steget emellan de tre stora ramverken så 

skapades en hypotes. Hypotesen innebar att Angulars stora försprång skulle ha något 

att göra med vilket ramverk som är nyast på marknaden. Att det vuxit i popularitet 

enbart för att det är nytt, spännande och fullt av potential. Hypotesen gick snabbt i 

graven eftersom att en enkel sökning på respektive ramverk visade att både Meteor 

(2012) och Ember (2011) var yngre än Angular (2009). Enligt en undersökning av 

ramverk som gjorts av McKeachie (2015) så ligger alla dessa tre ramverk med i de 

som har upplevt mest tillväxt i sin community det senaste året där Ember har vuxit 

med 104 procent, Meteor med 130 procent och Angular med hela 379 procent de 

senaste 13 månaderna (McKeachie, 2015). 

Genom intervjun med webbutvecklaren på högskolebiblioteket så märkes det att han 

har använt många ramverk genom åren, väldigt brett men ytligt. Han förespråkar 

Ember eftersom att han är mest van vid det men han nämner också att det inte bara 

beror på vanan - utan också för att han upplever dem som mest flexibla. Om Angular 

säger han att de är lite striktare än de andra ramverken, eftersom att det ägs av Google 

och därför är något mer kontrollerat än de andra ramverken. Angular är enligt 

webbutvecklaren mer “business” med konkret struktur och en officiell dokumentation 

som har skapats av Google medan Ember leds av utvecklare men ägs av sin 

community. Kanske är detta orsaken till att Angular har fått en så stor community i 

den föregående undersökningen, känslan av säkerhet och av att någon fortfarande har 

den grundläggande kontrollen över ramverket. 

Enligt webbutvecklaren så är den stora skillnaden på ramverken bara att de vill göra 

samma saker på olika sätt och att valet av ramverk speglar hur du vill arbeta som 

utvecklare och inte hur mycket bättre ett ramverk är än ett annat. Däremot anser han 

personligen att de som är bäst på att anpassa sig till ny teknik (Ember enligt honom) 

har någon form av fördel i konkurrensen. Det kan också vara en fördel att ha en tydlig 

och utförlig dokumentation. Något som han anser att Angular ligger i framkant på tätt 

följt av Ember. Vidare beskriver han att enligt honom så är det Angular och Ember 

som är lättast att lära sig om man ska börja från noll. Dels för att de är så väl 

dokumenterade och dels för att de har så pass stora communitys samt att man lätt kan 

få hjälp om man stöter på ett problem.   

Det är tydligt i webbutvecklarens intervju att det enligt honom är Angular och Ember 

som är de ramverk han tycker om men han avslutar med att säga att han inte tror att 

någon kommer att vinna den så kallade striden mellan ramverk utan att det istället 

kommer vara ett par som är stora och gör samma saker, men på olika sätt. 

Från den andra intervjun med en konsult på ett företag som heter Peytz & Co i 

Danmark - Upptäcktes att han har arbetat med en stor mängd ramverk som inte bara 

behandlar JavaScript utan även språk som till exempel PHP genom ramverken 

Laravel, Symfony och PHP Igniter. Han beskriver vidare att han har mycket 

erfarenhet och att han har använt de flesta av verktygen för att utveckla webbplatser 

och webbapplikationer under de gångna åren.  
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Till en början använde han mycket Backbone. För några av sina större projekt hade 

han använt både Ember och Backbone och han berättar att Ember ligger honom varmt 

om hjärtat eftersom att han har använt det ramverket sen när det fortfarande 

utvecklades.  

Det som fick honom att välja Ember var för att han tyckte det var häftigt att se ett så 

stort och tungt projekt fungera så sömlöst och enkelt med Ember. Precis som 

webbutvecklaren berättade i sin intervju så trycker också konsulten på att det inte 

handlar om vilket som är bäst utan att de egentligen har olika mål och att han gärna 

använder olika ramverk än det han föredrar om det passar bättre för ett specifikt 

projekt.  

Något han tycker är viktigt för ett bra ramverk och för att det ska vara enkelt att lära 

sig är att det ska vara roligt och enkelt att skriva kod i och att det går att få hjälp med 

de problem man stöter på under tiden. Det självklara valet för honom var just av den 

anledningen att han tycker att det har varit enklast att lära sig och att det är enkelt att 

få hjälp av Embers community när man stöter på ett problem samt att han har använt 

det sen det började utvecklas. Men han tror - likt webbutvecklaren på 

högskolebiblioteket - att det inte finns något ramverk som är bättre än de andra 

eftersom att alla ramverk kan passa ett specifikt projekt bättre än de andra. Om man 

behöver X så fungerar Backbone, behöver man Y så fungerar Angular och om man 

behöver Z så kanske Ember är det som passar bäst. 

Den andra analysfasen gick ut på att undersöka de tre olika ramverkens community 

samt dependencies, storlek, litteratur och dokumentation. Gällande dependencies så 

klarar sig Angular och Meteor bäst eftersom att de inte behöver några andra filer än 

sina egna för att fungera (se fig. 22). 

All funktionalitet kommer inbyggd. Filstorleksmässigt är det dock en stor skillnad 

mellan Angular och Meteor där Angular är väldigt litet följt av ett ganska litet Ember 

och ett väldigt stort, Meteor (GitHub, 2015; se även McKeachie, 2015). Det finns 

även mycket mer litteratur om Angular och det har mer än dubbelt så mycket böcker 

både i Sverige och internationellt (Amazon, 2015; se även AdLibris, 2015). 

Enligt oss är de tre ramverken ganska snarlika gällande sin dokumentation och det är 

egentligen bara smådetaljer som skiljer. Angular har precis som webbutvecklaren 

beskrev i sin intervju en väldigt strukturerad och lättförståelig dokumentation som 

kontinuerligt uppdateras av Google för att visa saker som är aktuella för just den 

senaste versionen. Den är också omfattande och innehåller det mesta man behöver 

veta för att skapa sin första applikation med ramverket till att läsa mer om de enskilda 

funktionerna som Angular erbjuder om man är en avancerad användare.  

Under de olika sektionerna där man får se och prova på att skriva kod själv så finns 

det ofta väldigt tydliga och utförliga beskrivningar som visar vad olika termer och 

funktioner i den kod man implementerar gör och betyder (Angular, 2015). Detta gör 

att man enkelt kan lära sig vad som gör att sakerna fungerar och inte bara kopierar in 

kod som redan har gjorts färdigt. När dokumentationen analyserades för första gången 

så kändes den enkel att använda och det var tydligt vart man hittade de olika delarna 

av navigationen men det var inte alltid självklart hur man kom till nästa steg i till 

exempel guiderna. Något som var mycket mer självklart i emberjs.com:s(2015) 

dokumentation.  
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Ember har en snarlik dokumentation till Angular som är bra i sin omfattning och 

erbjuder allt ifrån en video-guide till att komma igång med Ember till en mer 

detaljerad förståelse för de olika funktionerna som Ember erbjuder (Tilde Inc, 2015). 

Nybörjare erbjuds en guide för hur man skapar sin första applikation med Ember och 

det går följa den enkelt steg för steg. Vill man utforska ramverket som en avancerad 

användare finns det utförliga beskrivningar och fördjupningar (Ember, 2015). Som 

användare upplevdes Embers dokumentation lika tydlig i sin navigation som Angular 

och de använde tydliga titlar som blev ännu tydligare eftersom att de färgades med 

Embers specifikt orange färg och på så sätt skapade en kontrast mot bakgrunden 

(Ferizovic, D. & Mehmeti M. 2012). Till stor del är de båda identiska med en 

vänsterställd meny för att navigera sig i dokumentationen och en vanlig meny längst 

upp för att navigera runt på Embers webbplats.  

Det som gjorde att Embers dokumentation utmärkte sig var att det tydligt visade var 

man klickade för att ta sig vidare till nästa steg i till exempel guiden (Tilde Inc, 2015). 

Något som kanske inte är självklart för alla och något som inte var lika tydligt hos 

Angular (docs.angular.com, 2015). 

Meteors dokumentation var den som skiljde sig mest ifrån de andra eftersom 

dokumentationen fanns på en sida och fick rulla ner till det specifika området man var 

intresserad av eller klicka på en av knapparna i den vänsterställda menyn för att 

komma dit. Innehållsmässigt var dokumentationen likt de andra två väldigt 

omfattande och man kan hitta allt från nybörjarguider - som beskriver hur man 

installerar och kommer igång med Meteor - till mer avancerade beskrivningar av varje 

enskild detalj som berör Meteor som ramverk. Även Meteor erbjuder en guide för 

nybörjare men den ligger på Meteors webbplats istället för i dokumentationen. Där 

kan man precis som i Ember följa en guide steg för steg för att lära sig grunderna i 

Meteor (Meteor, 2015). 

Som besökare och ny användare till Meteor kändes dokumentationen till en början 

väldigt rörig. Det var först när man hade suttit och navigerat runt i dokumentationen 

som man började lära sig hur dess navigation fungerade och lade märke till att den 

aktiva sektionen blev röd när man klickade sig dit. En bra sak med Meteor var att de 

tydligt använder sig av närhetens lag och titlar befinner sig närmare de texter de hör 

ihop med (Bergström, 2009).  

Tyvärr var det fortfarande svårt att hitta rätt och det var inte lika lätt att hitta som 

Ember eller Angular som på den punkten var självklara - dessutom följde inte den 

röda färgen med när fönstret rullades upp eller ner för hand utan blev enbart synlig 

genom klick i navigationen (Meteor, 2015). 

Av den första inledande analysen kombinerat med den andra djupgående analysen ser 

man att Angular är det ramverk som har flest fördelar när det kommer till community, 

storlek, litteratur, träffar på YouTube och öppna ärenden på StackOverflow. Detta ger 

Angular en stor fördel efter de två inledande analyserna eftersom att detta i grund och 

botten betyder att det lättare går att hitta hjälp i olika former såsom videos på 

YouTube och problem som liknar ens eget i lösta eller olösta ärenden på 

StackOverflow. Detta kan bero på att Angular var ett av de första ramverken och en 

av de som har funnit längst.  
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Det var dessutom Angular - tillsammans med Meteor - som klarade sig utan några 

externa filer för att fungera fullt ut (GitHub, 2015). Något som enligt oss borde göra 

det enklare att börja med ramverket som nybörjare då det är färre saker som kan gå fel 

vid uppstart. Enligt intervjun med webbutvecklaren från högskolebiblioteket (2015) är 

det också Angular som är det ramverk som tilltalar företagare mer än andra.  

Det är mer strukturerat eftersom att det är Google som främst utvecklar språket 

jämfört med Ember och Meteor som förs framåt av en community av utvecklare. 

Detta fenomen gör att det är troligen är enklare att lita på Google och deras kompetens 

även om de utvecklare från communityn kan vara minst lika duktiga.  

Vidare till dokumentationen så var alla lika varandra men det var Ember och Angular 

som hade flest fördelar. Det som var mest likt mellan de tre ramverken var att alla 

hade en bra guide för nybörjare där man kunde lära sig hur man skapade en 

grundläggande applikation med det valda ramverket. Det var även väldigt enkelt att 

följa samtliga guider och här var det egentligen inget ramverk som särskiljde sig rent 

innehållsmässigt eller navigationsmässigt. Innehållsmässigt var Meteor väldigt 

utförlig och hade precis som de andra med allt som man kan behöva för att komma 

igång. Men utformningen av själva innehållet var rörigt och inte alls lika strukturerat 

som i Ember och Angular. Det kändes som att både Ember och Angular var bättre på 

att skapa en kontrast mellan de olika sektionerna av innehåll än Meteor, vilket gjorde 

det tydligare vad som hörde ihop med vad och även enklare att följa med (Ferizovic, 

D. & Mehmeti M. 2012). 

Allt av Meteors innehåll fanns redan på sidan och för att komma till det man ville var 

man tvungen att rulla ner manuellt - till skillnad från Ember och Angular där bara det 

aktuellt valda fanns synligt på skärmen. Meteor hade också den minst logiska 

navigationen eftersom att de var svårt att se var man befann sig i dokumentationen 

och det var svårt att ta sig till det specifika man ville läsa om - innan man förstod att 

länkarna i menyn rullade till den sektionen automatiskt.(docs.meteor.com, 2015).  

Både Angular och Ember hade en mer logisk uppbyggnad där varje sak man ville läsa 

om kunde hittas i menyn (precis som Meteor), det var enbart det man valde som 

syntes på skärmen. Detta upplevdes som mer logiskt och lättare att förstå eftersom att 

det man ville läsa om inte låg mitt i en text med massa annat.  

Angular och Ember hade båda en väldigt simpel och logisk navigation vilket gjorde 

det enkelt att ta sig från en sektion till en annan och det syntes även tydligt i 

navigationen vilken sektion som var aktiv (docs.angular.com, 2015; se även Tilde Inc, 

2015). För att ta sig vidare erbjöd Ember en väldigt pedagogisk länk där föregående 

stycke avslutades med en mening som förklarade att det nu var dags att gå till nästa 

del. Detta fanns enbart hos Ember och gjorde att Ember upplevdes som den mest 

pedagogiska och lättförståeliga dokumentationen. Eftersom att allt innan länkningen 

från sida till sida hade varit i mångt och mycket identiskt så var det Ember som 

särskilde sig mest på ett positivt sätt och därför blev den dokumentation som hade 

bäst utbud och var mest användarvänlig (Tilde Inc, 2015). 

Något som båda respondenterna ifrån intervjuerna pratade om var att det egentligen 

inte går att säga att ett ramverk är bättre än de andra på alla områden och i alla 

situationer utan att det är väldigt projektspecifikt och kan skilja beroende på vad det är 

som ska göras. Från intervjun med webbutvecklaren framgick det att hans personliga 



Analys 

39 

val var Ember eftersom att han anser att de har en välstrukturerad dokumentation, 

snabbt anpassar sig och inför nya funktioner samt. Det var enligt honom också ett 

självklart val att köra på Ember eller Angular om man kom som nybörjare och ville 

lära sig något ramverk från grunden eftersom att de är så välstrukturerade och har en 

gigantisk community. Han nämnde inget om Meteor vilket tolkades som att han inte 

hade använt ramverket alls trots att han hade provat på mycket. Den andra intervjun 

med IT-konsulten påvisade också att Ember var ett ramverk som var omtyckt och 

även där respondentens naturliga val. Konsulten hade provat på väldigt många 

ramverk sen han blev intresserad av utveckling och det innefattade inte bara de som ar 

specifika för JavaScript. Men det ramverk han började med redan i beta var också det 

ramverk som han gillade mest, Ember. 

Från analysfasen är det väldigt jämnt mellan Angular och Ember som visat sig vara 

starka jämfört med Meteor som ligger sämre till överlag. Angular ligger bäst till i 

nästan all statistik och de får även bra omdöme i intervjuerna. Det passar bra till 

företag, är väldokumenterat och strukturerat. När det gäller Ember så ligger det sämre 

till gällande statistik men är istället det ramverk som hade bäst dokumentation sett till 

omfattning och användarvänlighet. Ember fick även positiv kritik i intervjuerna och 

var de båda respondenternas personliga val och favorit. Dock baserades det valet inte 

på fakta utan på att de hade använt Ember längst och därför var vana vid det.  

 

Enligt webbutvecklaren och IT-konsulten så avgörs ett ramverks lämplighet mycket 

på hur lätt det är att förstå dokumentation och hur stor community som finns om hjälp 

behövs. Då de fått liknande beröm i intervjuerna och har väldigt snarlik 

dokumentation så är det den övergripande statistiken och till stor del statistiken om 

community som avgjort till Angulars fördel. Från undersökningarna har det kommit 

fram att Angular är ett väldigt enkelt ramverk att sätta igång med och det har även en 

utförlig och användarvänlig dokumentation. Förutom att dokumentationen är utförlig 

och går att förstå och följa steg för steg är det även Angular som det senaste året har 

visat mest tillväxt och som för tillfället har störst community på alla fronter utom 

moduler från externa utvecklare (McKeachie, 2013). Vidare är Angular enligt båda 

respondenterna ett bra och strukturerat ramverk som passar företag och som ständigt 

kontrolleras av företaget Google - vilket ger ramverket en stabilare grund att stå på. 

För en person som inte har jobbat med något ramverk tidigare så känns Angular som 

ett bra ramverk att börja med. Det är därför Angular kommer vara det ramverk som 

kommer rekommenderas.
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Resultat 

För att ta fram ett förslag på ett utseende för en företagsspecifik mjukvara har arbetet 

påvisat att det är bra att basera sin formgivning på en rad olika faktorer. Till stor del är 

det bra att grunda sin design på flera relevanta teorier inom UX/UI för att se till att 

resultatet uppfyller de krav som finns och inte innehåller onödiga detaljer. Detta går 

också att kontrollera tillsammans med olika användartester och kontinuerlig 

kommunikation för att få feedback av kunden - i detta fall företaget. Genom att 

använda sig av designprocessen kombinerat med användartester, feedback och olika 

teorierna så uppnås en strukturerad och iterativ process där allt görs i en viss ordning 

och ständigt förändras och med hjälp av feedback så förbättras arbetet ständigt. Med 

hjälp av detta kan man skapa en mjukvara som inte bara blir bättre och bättre, utan 

även tillfredsställer både kund, utvecklare och företaget i helhet. 

Med hjälp av designprocessen får man mycket hjälp med att designa. Eftersom det är 

en iterativ process så ändras designen ständigt. Det är även viktigt att saker inte blir 

för främmande jämfört med innan. Gör man för mycket nytt så riskerar man att 

användare har svårt att till exempel navigera sig i applikationen och det kan vara svårt 

att veta vilken knapp som gör vad (Svensson, 2010; se även Krug, 2006).  

Genom att använda sig av teorier som till exempel gestaltlagarna - närhetens, 

likhetens och slutenhetens lag - kan man skapa gränssnitt som är logiska och enkla att 

använda. Har man två föremål nära varandra ser det ut som att de hör ihop och gör 

man till exempel knappar som ser likadana ut förstår man sedan att det är knappar 

som det går att klicka på (Bergström, 2009). 

Resultatet av undersökningen om vilket JavaScript-ramverk som kommer att vara 

lämpligt för företaget att använda vid framtagningen av den färdigdesignade 

mjukvaran var Angular. Det låg bäst till av alla de undersökta ramverken i näst intill 

alla delar av de två analysfaserna där olika statistik om ramverken kontrollerades för 

att bestämma vilket ramverk som till exempel hade störst community, mest tillgänglig 

litteratur för en nybörjare, samt mest användarvänlig dokumentation. Angular fick 

även bra omdöme i de intervjuer som utfördes och det beskrevs av båda 

respondenterna som ett ramverk som passar företag, har en god dokumentation och är 

enkelt att komma igång med som nybörjare även om de gav lika bra omdöme till 

Ember och det även var deras förvalda ramverk. Dock baserades deras förkärlek till 

Ember bland annat på att det var det första de provade och att de hade använt det 

länge. Detta var något som inte ansågs bidra som fördel till Ember vilket gjorde att 

intervjuernas resultat pekade på att både Angular och Ember var de bättre ramverken 

att välja. Tillsammans med Angulars övertag i analysfaserna valdes Angular ut som 

slutgiltigt ramverk att använda i ett senare programmeringssyfte. 

Undersökningen och valet av ett ramverk gav även ett andra och, enligt oss, ett 

betydelsefullt resultat när det gäller att välja ramverk. Detta framfördes av båda 

respondenterna i intervjun. De ansåg att det inte finns ett ramverk att peka ut som det 

bästa för alla möjliga sorters projekt.  
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Alla ramverk gör principiellt samma sak men på olika sätt och fungerar bättre eller 

sämre än varandra beroende på vad projekten kräver. Vidare betonade de båda att det i 

mångt och mycket handlar om vad man själv föredrar och hur man vill skriva sin kod, 

något som gör att valet av ramverk inte är lätt att generalisera för dem som aldrig har 

använt ett.  

6.2 Implikationer 

Eftersom att all utformning av mjukvarans design har grundats i olika teorier om 

design och användarvänlighet så kommer den förhoppningsvis bidra till att företaget 

och andra företag i snarlika branscher med liknande mjukvaror får det enklare med 

ärendehantering och tidrapportering. Utformningen har också baserats på feedback 

från företaget och mjukvaran kommer därför att vara enklare för dem att känna igen 

från Harvest och JIRA då de använt sig av dem innan. 

 

Förhoppningsvis kan den genomförda undersökningen av lämpligt ramverk göra det 

enklare för företag eller privatpersoner som i framtiden står inför ett liknande val. 

Målet var att undersökningarna, som lyft fram styrkor och svagheter hos de olika 

ramverken, kan underlätta valet direkt eller ligga som grund för en djupare 

undersökning av ramverk. 

6.3 Begränsningar 

Designen grundades på feedback från företagets utvecklare och en även 

surveyundersökning. Tyvärr gav inte surveyundersökningen tillräckligt med svar för 

att ge möjlighet att dra helt representativa slutsatser. Den har ändå använts för att få 

en riktning till designen i början av processen och därmed ändå bidragit. Arbetet har 

därför till stor del baserats på erhållen feedback från de faktiska användarna på 

företaget, men även influerats av surveyundersökningen. 

 

Gällande ramverk har analysfaserna begränsats till att innefatta endast vissa områden 

av statistik då alla områden hade krävt för mycket tid. Undersökningen har därför inte 

kunnat ta in all möjlig statistik i bedömningen av ramverkens lämplighet för vidare 

arbete. Det är därför möjligt att Angular inte hade fått det övertag som ramverket till 

slut hade. Vidare är det också möjligt att siffror och statistik som haft ett visst värde 

när undersökningen utfördes inte nödvändigtvis ligger på samma nivå när rapporten 

läses eller granskas.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 

Slutsatsen angående formgivning är att det är lämpligt att basera utformning och 

innehåll på teorier och feedback från den faktiska kunden för att uppnå ett 

tillfredsställande resultat. Att ha något som är lättförståeligt, enkelt att lära sig och 

familjärt är ett sätt att uppnå en mjukvarudesign som utvecklare faktiskt har lätt att 

lära sig och vill använda. Med hjälp av objekt från Tidigare mjukvaror så behöver inte 

utvecklare lägga mycket tid på att lära in hur det nya gränssnittet ser ut utan börja 

arbeta med det direkt (Krug, 2006). 

Om man står inför valet av ramverk som en nybörjare är det viktigt att kolla upp 

aspekter som kan vara till sin fördel under tiden man lär sig. En av de viktigaste 

slutsatserna gällande ramverk är att det inte alltid är svart på vitt vilket ramverk som 

är mest lämpligt överlag. Det är istället så att man kan börja lära sig ett ramverk för att 
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förstå principen bakom dem och sedan byta ramverk beroende på vad ett specifikt 

projekt kräver. Enligt intervjuernas respondenter kan man inte säga att ett specifikt 

ramverk kommer att vara bäst på allt utan det handlar om vad man föredrar och hur 

man vill skriva kod.  

En rekommendation för val av ramverk är därför att det delvis bör baseras på vilket 

ramverk som har bäst förutsättningar - rent statistiskt - men också på hur personen 

som ska använda ramverket vill arbeta och med vad. Det är viktigt att komma till 

insikt med att det första ramverket som väljs kan fungera som en introduktion till 

tekniken bakom ramverk för att senare kunna välja det som passar ett specifikt projekt 

bäst. 

6.5 Vidare forskning 

Vidare forskning inom designfrågan skulle kunna vara en analys där man inte bara går 

igenom ett företags feedback utan även analyserar andra företag inom liknande 

områden och deras feedback och idéer om designen. Vidare forskning om detta 

område skulle även kunna handla om hur man i praktiken programmerar mjukvaran 

till att vara så användarvänlig och enkel att använda som möjligt med fokusering på 

User Experience, till exempel hur man kan animera objekt så att de blir enkla att 

förstå.  

 

En lämplig vidare forskning inom ramverk vore fördjupning i de olika analysfaserna 

som utförts vid valet av ramverk för att ge en mer komplett bild av hur de olika 

ramverken ligger till i jämförelse med varandra. Detta kan även vara det enda som 

skiljer ramverken åt eftersom att de enligt respondenterna gör i princip samma sak 

men på olika sätt. Det kan därför vara viktigt att leverera så mycket statistisk 

information som möjligt för att skapa en tydlig bild av vilket ramverk som enligt 

statistiken ligger bäst till. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Vår valda designprocess från Discover Design 
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Bilaga 2 Processen i ett tidigt skede 
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Bilaga 3 Grundförslag för design #1 
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Bilaga 4 Grundförslag för design #2 
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Bilaga 5 Reviderat förslag 
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Bilaga 6 Resultat av användartest via Facebook 
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Bilaga 7 Data från GitHub 
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Bilaga 8 Exempel på dokumentation (Angular) 
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Bilaga 9 Se koden, se resultatet och klicka vidare för att prova själv, Angular 
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Bilaga 10 Vad olika funktioner gör och var de befinner sig, Angular. 
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Bilaga 11 Exempel på Embers dokumentation. 
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Bilaga 12 Såhär visar Ember delarna som behövs och vad de gör. 
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Bilaga 13 Instruktioner för hur och var kod ska implementeras för Ember. 
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Bilaga 14 Förhandsvisning av det nuvarande resultatet. 

 

 
 

  



Bilagor 

60 

Bilaga 15 Exempel på Meteors dokumentation 
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Bilaga 16 Guiden för att skapa en app i Meteor. 
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Bilaga 17 Instruktioner för hur och var kod ska implementeras för Meteor. 
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Bilaga 18 Resultat för undersökningen av community 
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Bilaga 19 Resultat för undersökningen av dependencies 
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Bilaga 20 Resultat för undersökningen av storlek. 
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Bilaga 21 Resultat för undersökningen av litteratur. 
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Bilaga 22 Färdig Ärendevy 
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Bilaga 23 Ärendevy med expanderat detaljfält. 
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Bilaga 24 Ärendevy med expanderat kommentarsfält 
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Bilaga 25 Vår version av tidrapportering i dagsvy. 

 

 
 

  



Bilagor 

71 

Bilaga 26 Harvests version av tidrapportering 
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Bilaga 27 Vår version av tidrapportering i veckovy. 
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Bilaga 28 Tidrapporteringsvy med modal för nytt ärende. 
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Bilaga 29 Tidrapporteringsvy med modal för nytt tidsinlägg. 

 

 
 

 

 

 

 


