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Sammanfattning 
Detta examensarbete, vilket utförts hos Expektra, har bidragit till design, utveckling och 

implementation av ett webbaserat användargränssnitt för en av deras produkter, Predict Demand. 

För projektgenomförande har projektet inneburit att ta reda på olika metoder för att utvärdera deras 

nuvarande prototyp med utgångspunkt i människo-datorinteraktion och interaktionsdesign. Detta är 

värdefullt när det kommer till designen- och vidareutvecklingsprocessen för generella 

användargränssnitt. I projektet har man även undersökt olika hjälpmedel och ramverk som för 

effektiv implementeringen av gränssnittet.  

Resultat av design och implementation har i slutet av projektet utvärderats av två användare hos en 

referenskund för tjänsten. Trots att antalet svar är begränsat och därmed inte är av statistisk 

signifikans kan svaren analyseras och ge input till vidareutveckling av gränssnittet. Svaren var 

genomgående positiva till hur den slutgiltiga designen blev och alla de olika delar som togs upp i 

enkäten. När fler har anslutit sig till denna tjänst kan det göras ett nytt enkät-utskick för att få ett 

mer omfattande resultat.  

Detta examensarbete har fokuserat på front-end delen vilket innebär att inget av back-end kommer 

tas upp i denna rapport. Man har även gjort avgränsningen att i tidigt skede bara fokusera på de 

senaste versionerna av webbläsaren Chrome.   



Abstract 
This master thesis, which has been carried out at Expektra, has contributed to design, development 

and implementation of a web based interface for one of their products, Predict Demand. For the 

implementation, the project has considered different methods to evaluate their prototype with 

footing in human-computer interaction and interaction design. This is valuable when it comes to the 

design and further development process for general user interfaces. The project has also looked at 

different tools and frameworks to make the implementation more efficient. 

The result of the design and implementation has at the end of the project been evaluated by two end 

users from a reference customer for this service. Even though the number of responses was limited 

and therefore of no statistical significance the answers can be analyzed and give input for further 

development of the interface. 

The answers from the questionnaire were positive of how the finished design turned out as well as 

all the different parts that were inquired about. When more customers have joined the service there 

can be a new attempt with the questionnaire to be able to get a more comprehensive result. 

This master thesis has focused on the front-end part which means that no back-end related 

information will be covered. One of the early limitations that were decided was to only focus on the 

latest version of the Chrome web browser.
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Detta examensarbete är det sista steget i min civilingenjörsutbildning inom datateknik. Jag vill tacka 
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Kapitel 1 
I detta kapitel  finns ämnets bakgrund och vilka problem som ska lösas. 

Inledning 

Bakgrund  
Expektra är ett It-företag, grundat 2010, som inriktar sig på att utveckla produkter och tjänster med 

fokus på den närtida fysiska elhandeln riktat till elhandelsföretag. Att förutse samt skapa prognoser 

av kommande elförbrukning och produktion är ett viktigt moment i elhandelsföretagets dagliga 

verksamhet – och korrektheten i prognoserna, dvs. de prediktionsfel som görs slår direkt på löpande 

kostnader. Expektra Predict Demand är en ny prediktionstjänst för kommande dags elförbrukning, 

som bygger på artificiell intelligens med maskininlärning, med högre precision än konventionella 

metoder, vilket ger direkta kostnadsbesparingar för elhandelsbolagen. 

Vid start av detta projekt fanns endast en basal prototyp till användargränssnitt för tjänsten 

Expektra, Predict Demand med fokus på att möjliggöra en grundfunktionalitet för nödvändig 

hantering av tjänsten. Då tjänsten levereras som en Software as a Service (SaaS) pågår, ett internt 

projekt att utveckla ett nytt webbaserat gränssnitt, med fördelen att det är kompatibelt med olika 

operativsystem och innebär dels lägre utvecklingskostnader men också lägre kostnader för löpande 

underhåll och support. 

Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett webbaserat gränssnitt för Expektra Predict 

Demand som är visuellt tilltalande och samtidigt lätt att använda.  

Problemformulering 
Hur kan ett webbaserat gränssnitt tas fram som är både visuellt tilltalande och lätt att använda 

samtidigt som all funktionalitet finns kvar, och när det kommer till implementeringen vilka verktyg 

finns tillhanda som kan underlätta för implementeringen. 

De frågeställningar som detta examensarbete syftar till att besvara är: 

 Vilka olika metoder finns det för att utvärdera ett gränssnitt? 

 Vilken process underlättar framtagningen av ett nytt gränssnitt? 

 Vilka potentiella grafbibliotek finns tillgängliga för webben som uppfyller de krav som ställts? 

 Vilka hjälpmedel finns det för att underlätta implementationen av det framtagna 

gränssnittet? 

Avgränsningar 
Rapportens resultat avgränsas till framtagandet av gränssnittet till Expektra Predict Demand. Denna 

rapport kommer enbart fokusera på front-end och berör inte databaser som annars är vanligt med 

webbaserade gränssnitt.  

Det är även bestämt att gränssnittet enbart behöver fungera i den senaste versionen av webbläsaren 

Chrome vilket gör att vissa delar kan se annorlunda ut i andra och även äldre webbläsare. 

Fokusen ligger också enbart på webbläsare vilket innebär att ingen design eller implementering 

kommer göras för läsplattor eller mobiler. 
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Kapitel 2 
Denna del beskriver de olika metoder samt metodologi som har använts under projektets gång. 

Metod 

Människa-datorinteraktion 
Begreppet människa-datorinteraktion omfattar alla aspekter av betydelse för interaktionen mellan 

människan och datorn. Det var i mitten av 80-talet som konceptet människa-datorinteraktion 

började användas och har sedan dess med ökningen av datoranvändandet blivit ett betydligt större 

område [1]. 

Interaktionsdesign är en del av människa-datorinteraktion men tar även med aspekter som teori, 

forskning och att utforma användarupplevelser för alla typer av teknik, system samt produkter [2]. 

Det var så sent som 1990 som Bill Moggridge myntade uttrycket interaktionsdesign vilket gör detta 

område relativt ungt [3]. 

Inom interaktionsdesign finns det 4 tillvägagångssätt [3]: 

 Användarcentrerad design 

 Aktivitetscentrerad design 

 Systemdesign 

 "Genius design" 

De tillvägagångssätt som kommer användas under detta projekt är både aktivitetscentrerad design 

och användarcentrerad design. 

Med aktivitetscentrerad design menas att fokus ligger på själva aktiviteten som ska utföras. Det leder 

till att designern ställer användandet i centrum och designen utformas för att underlätta de 

aktiviteter som ska utföras.   

Grundtanken bakom användarcentrerad design är att användaren vet bäst. Expektra har haft en 

pilotkund som har testat deras prototyp och samma pilotkund kommer även att vara med och testa 

det nya webbaserade gränssnittet löpande med möjlighet att kunna ge feedback. Däremot kommer 

denna pilotkund mest fokusera på själva produkten och att de får med det de känner är viktigt. 

Utvärdering 
Det finns olika tillvägagångssätt när det kommer till att utvärdera ett gränssnitt. [4] tar upp fem olika 

metoder som visas i figur 1.  
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Figur 1 – Lista på olika utvärderingsmetoder 

Den metod som det beslutades att användas av var heuristisk utvärdering (Heuristic evaluation) 

eftersom den metoden är lätt att använda även för de som inte är experter inom det specifika 

området och för att det är en av de vanligaste metoderna för användarcentrerad design [4] vilket 

denna design faller in under. Heuristisk utvärdering kräver heller inga slutanvändare. 

Det finns olika principer att ta hjälp av när en heuristisk utvärdering utförs.  De principer som 

beslutades att användas av var Jakob Nielsens tio generella principer för interaktionsdesign [5] som 

han tog fram i mitten av 90-talet. De tio principerna är mycket heltäckande.  

Här är Jakob Nielsens tio principer: 

 Synlig systemstatus 

 Matchning mellan systemet och omvärlden 

 Användarkontroll och frihet 

 Konsekvens & standard 

 Felprevention 

 Igenkänning istället för kom-ihåg 

 Flexibilitet och effektivitet i användning 

 Estetisk & minimalistisk design 

 Hjälp användare känna igen, diagnostisera och komma tillbaka från fel 

 Hjälp & dokumentation 

Alla principer är inte applicerbara för denna utvärdering utan de används som ett hjälpmedel för att 

tänka på olika aspekter samt att få inspiration. 
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Nielsen rekommenderar att det är tre-fem personer som utför utvärderingen eftersom olika 

personer ofta hittar olika fel men om det är fler än fem hittas sällan fler fel [6]. Dessvärre kommer 

enbart en person att utvärdera denna prototyp. 

En heuristisk utvärdering går ut på att alla utvärderare sitter själva och inspekterar gränssnittet på 

egen hand med de olika principerna i åtanke, och samtidigt skriver ner de åsikter och synpunkter som 

de har. När utvärderarna är klara träffas de och samlar ihop deras upptäckter. Det är bara när alla är 

klara de får prata med varandra för att säkerställa att resultaten är oberoende och opartiska från 

varje utvärderare. 

Design 
När det kommer till design finns det fyra grundläggande principer [7] som är rekommenderade att 

följa, och fritt översatt är de: 

 Närhet (Proximity) 

 Orientering (Alignment) 

 Upprepning (Repetition) 

 Kontrastering (Contrast) 

Närhet 
Om element är relaterade till varandra ska de placeras nära varandra och vice versa. Det går också 

att variera närheten för att indikera hur viktig relationen är mellan element. 

Orientering 
Varje element ska ha någon slags visuell relation till något annat element.  

Universal Principles of Design skriver även detta om orientering [8]: 

“Elements in a design should be aligned with one or more other elements. This creates a 

sense of unity and cohesion, which contributes to the design’s overall aesthetic and 

perceived stability” 

Upprepning 
Att upprepa delar av designen, till exempel färger, texturer och typsnitt – stärker enhetligheten. 

Upprepning stärker även användarens känsla av igenkänning av hela designen. 

Kontrast 
Om element inte är likadana är det viktigt att inte göra dem designmässigt snarlika, exempelvis inte 

använda två typsnitt som liknar varandra men ändå inte är identiska då detta kan upplevas som 

förvirrande. Kontrast är en av de mest effektiva sätt att ge ett visuellt intresse och att skapa en 

organisatorisk hierarki mellan olika element. 

Utöver dessa fyra grundläggande principer finns det självklart andra rekommendationer.  

Steve Krug tar upp i sin bok ”Don’t make me think, revisited” [9] att som titeln avslöjar är det viktigt 

att inte göra delar mer komplicerade än vad som behövs. Steve Krug pratar om att användare ska 

känna igen sig, och helt enkelt inte behöva tänka och lära sig ett nytt sätt att använda en hemsida – 

enkelhet och logiska lösningar premieras. 

Steve Krug fortsätter även att prata om ”persistent navigation”, det vill säga den navigering som finns 

med på alla sidor. Att ha en navigering som ser likadan ut, och är på samma plats på alla sidor ger 
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användaren en omedelbar bekräftelse att den fortfarande är kvar på samma hemsida. Krug tycker att 

”persistent navigation” borde innehålla fem element, se figur 2. 

 

Figur 2 – Steve Krugs fem olika element som bör finnas med i ”persistent navigation” 

En annan variabel relaterat till menyer är att det är flera forskningar som har kommit fram till att det 

är bättre att ha breda-grunda menyer än smala-djupa [10] det vill säga att det är bättre att ha få 

nivåer för menyer vilket gör att användaren inte behöver klicka på många länkar. 

Enkät 
Eftersom denna produkt kommer användas av Expektras kunder fick jag en möjlighet att kontakta en 

av dem – den tidigare nämna pilotkunden som även testade prototypen.  

Det finns tre huvudtekniker för att samla in data från användare [2] och dessa är intervjuer, enkäter 

och observationer. Eftersom denna kund inte finns i Stockholm gjorde det att observationer inte var 

genomförbara och uteslöts därmed. Det går förstås att göra observationer på distans men det kräver 

ett visst förarbete och att respondenterna eller objekten som ska observeras hjälper till vilket inte 

alla har tid eller lust med. Intervjuer hade gett en djupare helhetsbild och var det bästa alternativet 

eftersom det hade gett möjligheten till att direkt följa upp svar samt få snabbt förtydligande där svar 

var oklara. Däremot tar även denna metod relativt mycket tid både för mig samt de som skulle 

intervjuas – schemamässigt gick det inte att lösa. Enkäter är lätta att fördela vilket gör det enkelt att 

få med flera deltagare och eftersom de kommer göras på internet blir det lätt att samla in data vilket 

även det spar tid.  

De flesta enkätfrågor kan struktureras på tre olika sätt, som en öppen fråga, som en stängd fråga 

med ordnade flervalskategorier och som en stängd fråga med oordnade flervalskategorier. När det 

kommer till enkäter finns det även två olika typer av data, kvantitativ och kvalitativ. 

Kvantitativ data är data som redan är siffror eller enkelt kan översättas till siffror. Det är ofta frågor 

med flervalsalternativ.  

Kvalitativ data består till exempel av förklaringar och citat från de som intervjuats. Frågor där den 

som svarar på enkäten skriver sina svar istället för att välja ett alternativ. 

Den enkät som skickas ut till pilotkunden kommer ha frågor av både kvantitativ och kvalitativ 

karaktär. I denna enkät kommer de kvantitativa frågorna ha fem olika alternativ därför det är 

rekommenderat när det kommer till kvantitativa frågor som frågar om hur olika delar uppfattas.  

När det kommer till enkäter och interaktionsdesign finns det fem centrala frågor [2] att reflektera 

över. 

Det första är att sätta mål utifrån frågeställningen – varför genomförs denna undersökning? Eftersom 

det finns många anledningar för att utföra undersökningar är det viktigt att identifiera vilka mål som 

förväntas uppnås. I mitt fall är målet att få reda på hur denna produkt verkligen uppfattas av 

slutanvändaren om den är visuellt tilltalande och lätt att använda. 
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Den andra handlar om att identifiera deltagarna. I detta fall är det enkelt eftersom det är de kunder 

som använder produkten och Expektra vet vilka de är. 

Den tredje tar upp förhållandet mellan de som samlar in data och de som tillhandahåller data. De 

pratar om att detta förhållande ska vara tydligt och professionellt. Det nämns även om att i vissa fall 

kan vara bra med incitament för att slutföra en enkät för att vanligtvis kan det inte var något klar 

fördel för de svarande men i detta fall är det relaterat till en produkt de använder dagligen och deras 

svar kan leda till att den blir bättre. 

Den fjärde som tas upp är triangulering och det handlar om att få minst två olika perspektiv till sin 

utredning. Fyra typer av triangulering har definierats; triangulering av data, triangulering av forskare, 

triangulering av teorier och triangulerings metod. En tanke var att fler företag skulle vara med och 

svara på enkäten men det var bara ett som kunde vara med.   

Den femte och sista frågan som tas upp är pilotstudier och varför det kan vara bra att göra en 

provstudie i mindre skala för att säkerställa exempelvis att de ställda frågorna är tydliga och 

uppfattas korrekt. I detta fall gicks enkäten igenom med Expektra för att säkerställa att de är 

relevanta och tydliga – och därmed undersöker det som ämnats undersökas. 
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Kapitel 3 
Detta kapitel går först igenom Predict Demand prototyp och alla dess delar och funktionaliteter för 

att ge läsaren en förståelse om vad som ska designas. Efter det är gjort presenteras resultatet av den 

heuristiska utvärdering som utfördes. 

Predict 

Vad är Predict 
Predict är en prediktionstjänst för kommande elförbrukning med högre precision än konventionella 

metoder.  

I figur 3 visas det första som sker efter Predict har startats.  

 

Figur 3 – Predict Demand Prototyp Inloggingsruta 

Detta är inloggningsrutan. Det finns möjlighet att spara sin inloggningsinformation och tre länkar där 

den första är för att registrera en administrator-användare, den andra för om en användare har 

glömt sitt lösenord samt en tredje som används för att skriva in den nyckel användaren fick efter 

användaren begärt ett nytt lösenord. 

I figur 4 visas vad användare ser efter att de har loggat in i prototypen för Predict Demand. Till 

vänster är en trädstrukturerad meny där olika prisområden kan väljas. Under varje prisområde finns 

det en tim- och månadsserie och under dem finns de olika nätområdena. Längst ner till vänster under 

trädmenyn finns det en förloppsindikator som visar hur många områden som har hämtats in och en 

Cancel-knapp som avbryter hämtningen.  
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Figur 4 - Predict Demand Prototyp 

Det största området i Predict upptas av en graf som visar det aktuella områdets data. Ovanför grafen 

finns diagramförklaringen och ovanför den en flikbaserad meny med fyra olika val: 

 Prediction 

 Errors 

 Balance cost 

 View deliveries 

Prediction  
Prediction är förvald vilket kan ses i figur 4. 

Under grafområdet finna det två checkboxar som har möjlighet att visa en till graf med väderdata 

under ursprungsgrafen och den andra visar grafen eller grafernas data i en eller två tabeller och 

kommer fram till höger om grafen eller graferna. Det är även i denna tabell som ändringar i grafen 

ska kunna göras. 

Errors  
Även denna vy har diverse checkboxar under grafen och de två första fungerar som de som är under 

grafen i Prediction, ”Show cumulative” visar en till graf och ”Show table” visar grafernas data i 

tabellformat. De två sista checkboxarna visar grafernas data i absolutbelopp eller i kvadrat. 
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Figur 5 - Predict Demand Prototyp Errors 

Balance cost 
Denna vy har även den två checkboxar under grafen som kan visa mer information och fungerar 

likadant som i Prediction. Den första checkboxen visar en till graf och den andra visar grafernas data i 

tabellformat. 

 

Figur 6 - Predict Demand Prototyp Balance cost 
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View deliveries 
Denna vy skiljer sig från de andra. Här finns det fyra grafer, en för varje prisområde, och varje graf 

har en tabell med grafens data. Även den trädbaserade menyn ändras och är fylld med datum. 

 

 

Figur 7 - Predict Demand Prototyp View deliveries 

Menyn 
Menyraden högst upp består av tre olika menyer. Den första File har följande alternativ: 

 Change password 

 Exit 

Change password öppnar en egen ruta som låter användaren byta lösenord.  

 

Figur 8 - Predict Demand Prototyp Change password 

Den andra Edit består av: 

 User details 

 Account details 

 Register new user 

 Time period 

 Time zone 
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o UTC 

o UTC+1 

o Local 

 Save Changes 

 Discard Changes 

De första 4 alternativen öppnar upp en egen ruta där användaren har möjlighet att ändra 

information relaterad till valt alternativ. 

 

 

 

 

 

 

 

Den sista About har: 

 Check for updates 

 About Expektra Predict Beta 

Dessa två är mycket självförklarande vilket gör att de inte visas upp.  

Figur 9 - Predict Demand Prototyp Edit meny popup-rutor 
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Det är tydligt att graferna har fokus och det gäller att maximera deras storlek och resten av 

funktionerna får placeras där de får plats. 

Analys av Predict 
Under min heuristiska utvärdering fann jag att flera punkter kan förbättras och som gås igenom 

nedan. En inflikning att ha i åtanke dock är att detta verktygs användare är mer insatta i detta 

område och vissa delar jag finner otydliga kan vara uppenbara för den typiska användaren eller blir 

det efter ett tag. 

 Det finns ingen tydlig hjälp. Det finns inget hjälpavsnitt som förklarar olika delar vilket om det 

fanns skulle kunna minska tröskeln för nya användare. 

 Cancel-knappen som avbryter hämtning av data går fortfarande att trycka på vilket är 

förvirrande. Förloppsindikatorn fortsätter också att pulsera vilket även det är förvirrande då 

det antyder att data fortsätter att laddas in. För att vara säker på att hämtningen faktiskt har 

avbrutits behöver användaren titta på de totalt nerladdade områdena och se att den siffran 

inte ökar. Detta skulle kunna ske mycket tydligare. 

 Om inte all data har laddats in och användaren byter nätområde i trädmenyn tar det ett tag 

för det nätområdets data att laddas in. Under den tiden är användaren kvar på samma 

nätområde som tidigare och det är först när all data har laddats in som det valda 

nätområdets vy visas. Vad som skulle kunna förtydliga är att vyn byter direkt även fast inte all 

data har laddats in än och medan det sker ha någon typ av indikator på att något sker i 

bakgrunden. 

 När användaren är på en av timserierna SE1, SE2, SE3 eller SE4 och går till fliken Errors eller 

Balance cost saknar de graferna data. Däremot indikerar titeln ovanför grafen att data bör 

laddas eftersom den visar till exempel Balancing cost SE1.  

 Fliken View deliveries laddar ingen data av sig själv som resten av flikarna gör vilket var 

förvirrande. 

 Fliken View deliveries har inget att göra med den aktuella trädmenyn och borde därför inte 

vara placerad på samma ställe som de andra flikarna. 

 När man går från View deliveries till en annan flik kommer alltid timserien SE1 upp och inte 

den timserie eller nätområde användaren senast var på. 

 När man byter tidsperiod i menyn får användaren inte heller någon indikation på att sidan 

uppdateras och kan vara svårt att se vilken tidsperiod som är vald eftersom graferna inte 

skriver ut varje datum. 

 När man byter tidszon i menyn får användaren inte heller någon indikation på att sidan 

uppdateras och för att se aktuell tidzon behöver användaren gå till menyn eller öppna 

tabellen. 

 Under de olika inställningarna för konto och användare går det att trycka på Save även fast 

inga ändringar har gjort. Det är en småsak men knappen kan till exempel göras otryckbar om 

det inte finns ändringar att spara. 

 Account och Add User har vissa av sina fält markerade med en stjärna för att markera att de 

måste fyllas i men det står bara i Account att de fälten måste fyllas i, inte i Add User, och 

under User Settings finns det inga stjärnor över huvud taget, se figur 9. 

 Vid varje prisområde, nätområde och månads- respektive timserie i trädmeny finns det 

initialt en grön cirkel med ett vitt plus i. Efter att den har besökts försvinner cirkeln vilket då 

antas att det är en indikator för om noden har besökts eller inte. Däremot är det inte tydligt 

och listan är lång vilket gör att det kan vara svårt för användaren att säkerställa att alla noder 

har besökts. 



13 
 

 Under fliken Errors finns det totalt fyra kryssrutor. Två av dem är Absolute och Squared och 

de kan inte vara ikryssade samtidigt vilket gör att de borde vara radioknappar istället. 

Under utvärderingen hölls även Robin Williams fyra grundläggande principer för design i åtanke och 

ledde att även följande eventuella förbättringar hittades. 

 Cancel-knappen har ingen tydlig orientering. Den är inte centerjusterad utan är i sådana fall 

justerad till förloppsindikatorns högra kant men den ser malplacerad ut. 

 Kryssrutorna under grafen har heller ingen tydlig orientering 

Slutsats 
Några av de anmärkningar var under punkten Synlig systemstatus från Jakob Nielsens tio principer, 

det vill säga att hålla användaren informerad om vad som pågår. Även avsaknaden av hjälp var något 

som reflekterades över samt att det inte var konsekvent på olika platser som för Edit account och 

Edit user vilket hamnar under punkten Konsekvens & Standard. Under den heuristiska utvärderingen 

var det svårt att inte tänka på de grundläggande designprinciperna som Robin Williams tog upp vilket 

ledde till att om det fanns element som bröt mot de principerna togs även de med. 

Grafbibliotek 
En stor del av Predict Demand Prototyp är graferna som visar information om det valda prisområdet 

eller nätområdet. Därför är det mycket viktigt att hitta ett grafbibliotek som täcker de behov som 

Expektra har. Förutom att de skulle finnas olika typer av grafer var ett önskemål de hade när Predict 

Demand Prototyp skulle bli webbaserat var att användarna skulle kunna ändra direkt i grafen genom 

att dra och släppa punkter. Eftersom det inte var en vanlig egenskap valdes det att fokusera på det i 

sökandet. Det hittades flera olika grafbibliotek som hade en sådan funktion: 

 jqPlot 

 ZingChart 

 Contour 

 Highcharts 

Däremot var det ingen av dem som uppfyllde alla krav och vi gick därför vidare med ett annat 

grafbibliotek, D3js. D3js är ett grafbibliotek som bygger på öppen källkod och på grund av det finns 

det en stor mängd olika typer av grafer att välja ifrån. Eftersom D3js har en relativ hög 

inlärningskurva valde vi att använda oss av C3js som bygger på D3js men med den fördelen att den 

har färdiga funktioner vilket gör det lättare att implementera. C3js har också öppen källkod och har 

MIT-licens [11] vilket innebär att det är fritt att använda och ändra i mjukvaran i den mån som 

behövs, vilket var ett grundkrav eftersom funktionen för dra och släppa var tvunget att läggas in, 

men hur det implementerades är utanför denna rapport, eftersom denna enbart berör 

framtagningen och implementeringen av det webbaserade gränssnittet. 
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Kapitel 4 
Denna del går igenom designprocessens olika steg och hur det färdiga resultatet blev. Det gås även 

igenom de olika verktyg som användes under implementeringen och resultatet av enkäten 

presenteras. 

Design 
En viktig del i användarcentrerad design är ”tidig prototyping” vilket innebär att skapa visuella 

representationer tidigt är viktigt [1].  

Att börja designprocessen med skisser istället för prototyper är att föredra bland annat för att det går 

mycket kvickare att skissa upp en design än att göra en prototyp vilket leder till att det går snabbare 

att få fram olika idéer [12]. Det är lätt att även kritisera skisser vilket gör att synpunkter kommer 

fram i rätt tid. 

För att komma igång med designprocessen börjades det med att skissa med penna och papper. I 

början fokuserades det på trädmenyn i prototypen.  

 

Figur 10 - Skisser på ny områdesmeny 

Efter att flera idéer hade framkommit gicks det vidare till att göra mock-up:er, och för det användes 

www.moqups.com. En fördel med att använda sig av mock-up:er är att det är lätt att göra ändringar 

och samtidigt lätt att jämföra olika idéer. I samråd med Expektra kom vi fram till att gå vidare med 

detta koncept: 
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Figur 11 - Mockup av ny design 

Här har flikarna delats upp i tre huvudmenyer, Prediction, Analysis och Deliveries. Trädstrukturen är 

fortfarande till vänster men är omgjort till tre delar. Det finns möjlighet att spara en ändring eller alla 

och likadant för att ångra. Det avsattes även plats för s.k. brödsmulor (exempel på brödsmulor finns i 

figur 11 till höger om ”Country”) vilket ger en tydlig bild på vilket nätområde användaren är på. 

Efter att den grundläggande designen hade blivit bestämd fortsattes det med att lägga in olika 

egenskaper som ansågs kunna förbättra Predict Demand. 
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Figur 12 - Mockup av ny design med förslag på egenskaper 

I denna mock-up finns olika förslag på egenskaper. Det finns en bock vid SE1 för att visa att den delen 

har laddats klart. SE2 har en tunn förloppsindikator vid övre kanten som visar hur mycket som har 

laddats ner av den. Till höger om ”Hourly” finns det en till flik där de nätområden som editerats finns 

samlade. Under flikarna finns det ett sökfält om användaren snabbt vill hitta ett specifikt nätområde. 

Till höger om varje nätområde i listan finns det olika ikoner för att ge användaren information 

angående det nätområdet, ett utropstecken visar att ett nätområde har editerats, cirkeln med ett 

streck diagonalt visar att ett fel uppstod när antingen nätområdet hämtades eller vid sparning. En 

laddningsikon som roterar visar att det nätområdet håller på att laddas ner. 

Det finns även pilar till vänster och höger om grafen som går till föregående eller nästa nätområde. 

När grunddesignen var bestämd fortsatte designprocessen med att ta fram olika förslag till 

konfirmationsrutor men som har liknande design som huvudlayouten. Tre olika designförslag togs 

fram, se figur 13. 
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Den med mörk bakgrund för titeln håller en stor likhet med grunddesignen. Den under har fått ett 

lite mer rent uttryck och har även fått rundade kanter för att bryta av lite mot den annars kantiga 

känslan som grunddesignen har. Den till höger har fått en mer minimalistisk design där den gråa 

ramen ska förmedla att allt bakom rutan har den färgen, det vill säga det är inte en tjock kant runt 

om. Av dessa valdes det att gå vidare med den med runda kanter.  

Efter att en grund för popup-rutor var bestämd fortsattes det med att göra en design för 

felmeddelanderutan. 

 

Figur 14 - Mockup av felmeddelanderuta 

Figur 13 - Mockup av förslag till popup rutor 
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Själva felmeddelandet är menat att vara en kort sammanfattning som är lätt att förstå användaren 

har även möjligheten att skicka in en felrapport och skriva in ett meddelande där de har möjlighet att 

förklara vad de gjorde när felet uppstod. 

Även inloggningssidan ficka samma grunddesign, som syns i figur 15. 

 

Figur 15 - Predict Demand Web Inloggningsruta 

Samma gäller den ruta som meddelar vilken status nerladdningen av data har som fick en liknande 

design. 

 

Figur 16 - Predict Demand Web Nerladdningsruta 

 

När det kommer till de olika inställningarna valdes det att sätta de alla på samma plats, under 

Settings i menyn uppe till höger. Även den håller en liknande design, bland annat eftersom den också 

är en popup. 
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Figur 17 - Predict Demand Web Inställningar 

För att minimera förvirringen med de skillnader som fanns i Predict Demand Prototyp valdes att 

enbart indikera de rutor som var valfria, vilket visas för Phone 2. Valet för tidszon togs bort och valet 

för tidsperioden sattes direkt ovanför grafen vilket gör det lätt att byta och lätt att se vilken som är 

vald, se figur 16. 

About har även den lagts uppe till höger i den menyn och följer samma principer som resterande 

rutor. 

Expektra hade även önskemål om att ge användaren mer information om dennes besiktningsstatus 

vilket ledde till att en statuspanel togs fram, se figur 18. Denna panel lades längst ner på Prediction 

och är i början enbart en flik där användaren kan se hur många nätområden som har besiktigats av 

det totala antal nätområden och vilken period det gäller. Om användaren trycker på fliken åker hela 

panelen upp med mer specificerad information om varje område. Efter områdenas information finns 

det en knapp som när användaren är nöjd kan skicka iväg sin besiktning som ett slags godkännande. 

Under den knappen finns det även en mätare som visar den totala processen på ett tydligt sätt.  

 

Figur 18 - Predict Demand Web Statuspanel 

Till höger om Accept-knappen finns även ett frågetecken där användaren kan få information om vad 

knappen ifråga gör genom att föra muspekaren på den. Denna metods används igenom hela Predict 

som ett snabbt hjälpmedel för användaren. 
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Här är en bild på det slutgiltiga resultatet.  

 

Figur 19 - Predict Demand Web 

Det kommer automatiskt upp en popup-ruta där information om nerladdning av data visas och en 

uppskattad tid kvar. Popup-rutan försvinner när nerladdningen är klar men om användaren inte vill 

vänta finns möjligheten att stänga ner den och låta nerladdningen ske i bakgrunden medan 

användaren arbetar.  

I figur 20 går det att se hur menyn för att välja område till slut blev. Ovanför 

SE1 syns hur mycket av det området som har laddats ner. I listan för 

nätområden finns det ikoner som visar om ett nätområde har laddats ner 

indikeras detta genom att den har en uppdaterings ikon, om ett nätområde 

har besiktigats indikeras detta genom en ikon i form av ett öga, om ett 

nätområde har editerats indikeras detta genom att den har en penna, och om 

ett nätområde håller på att laddas ner indikeras detta genom att den har en 

pulserande nerladdningsikon. Om ett nätområde inte har behandlats alls har 

den ingen ikon.  

Som det även syns i figur 18 har Save all och Discard all tagits bort. Det har 

bland annat med att det grafbibliotek som valdes inte var tillräckligt snabbt 

när många punkter skulle ritas upp vilket gjorde att ett till grafbibliotek var tvunget att letas fram. 

Det blev till slut ett grafbibliotek som heter Rickshaw, vilket också bygger på D3js, som var betydligt 

snabbare när det kom till att rita ut grafer. Däremot hade drag och släpp-funktionaliteten redan 

implementerats i C3js och dessvärre fanns det ingen tid att göra det för Rickshaw vilket ledde till att 

det inte går att editera i den initiala grafen som ses utan användaren behöver först trycka på Edit 

vilket gör att en popup-ruta öppnas där grafen laddas in med C3js och kan då editeras, och där kan 

användaren sedan trycka på Save för att spara. Om användaren vill ångra en ändring behöver den 

bara trycka på uppdateringsikonen bredvid det nätområdet och om det skulle vara så att användaren 

vill ångra allt behöver hen bara uppdatera sidan vilket görs att alla ändringar försvinner. 

Brödsmulorna har även de tagits bort eftersom det är tydligt nog att se vilken nätområde som är vald 

genom att titta på menyn och se vilka alternativ som är valda. 

Det fanns två flikar i prototypen som hette Errors och Balance cost och de har utvecklats vidare till en 

del som heter Analysis som i sin tur har fick två delar, Overview och Details.  

Figur 20 - Områdesmeny 
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I figur 21 visas hur Overview blev. Det är för att ge slutanvändaren en möjlighet att se hur Predicton 

har presterat under en vald tidsperiod. Det representeras med olika tabeller och grafer för att lätt ge 

slutanvändaren den information som behövs. 

 

Figur 21 - Predict Demand Web Overview 

I figur 22 visas hur Details blev till slut. Det är fyra grafer under varandra där det har tagits fram en 

meny för vardera där slutanvändaren kan välja vilken information som ska visas i den specifika 

grafen. Det visas tydligt vilken information som är vald med den turkosa färgen och med en bock och 

menyn är uppdelad med ett vitt streck som visar vilka val som går att kombinera. Även här går det att 

specificera vilken period som ska visas samt vilket prisområde. 
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Figur 22 - Predict Demand Web Details 

Det fanns även en flik i prototypen som heter View 

deliveries. Denna fick inte alls mycket fokus 

eftersom tiden inte räckte till och de andra delarna 

var viktigare. Det ända som gjordes med den var 

att sätta ihop de olika tabellerna till en tabell med 

alla resultat i vilket gör att det blir mer yta för 

tabellen och lättare att använda den och det går 

även nu att sortera på datum. 

  

Figur 23 - Deliveries tabell 
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Färger 
När det kommer till färger finns det tre primärfärger: röd, gul och blå. De 

färgerna kan kombineras på olika sätt och skapa sekundärfärger. Sedan kan 

antingen en primär och sekundär färg blandas eller två sekundära färger 

blandas vilket leder till tertiära färger och tillsammans skapar de 

färgcirkeln. 

Expektra ville fortsätta att använda de färger som de har på deras hemsida 

(www.expektra.se). Det blev till slut att två av de färger som har valts för 

Predict Demand Web kommer med därifrån, den turkosa och en av de 

gråa. Det ger även en viss samhörighet mellan Expektras hemsida och 

Predict, vilket är positivt och ger en känsla av igenkänning. Bakgrundsfärgen valdes till vit eftersom 

det kontrasterar bra mot mörk text vilket gör det lätt att läsa, samt även för att en vit bakgrund 

förmedlar en känsla av pålitlighet [13]. 

För länkar är nyanser av blå att rekommendera även fast andra färger fungerar nästan lika bra [14]. 

Expektras turkosa färg är en nyans av blå och därför kändes det som ett bra val för länkarna och 

dessa används även på www.expektra.se. Däremot är vanliga länkar inte mycket förekommande på 

Predict Demand Web, det finns tre stycken uppe i högra hörnet som är en meny och sen en på deras 

About-sida. Det är även rekommenderat att ha länkarna understrukna för att tydligt visa att det är en 

länk men det finns undantag – ett av dem är att om de tillhör navigationen och andra listor av länkar. 

Länken som befinner sig på About-sidan skiljer sig mycket från den gråaktiga texten vilket ledde till 

att understrykningen utelämnades. 

Den turkosa färgen fortsatte att användas även för knapparna men för att ge 

en viss skillnad valdes att ge dem en turkos kant och när användaren för 

muspekaren över knappen fylls hela med den turkosa färgen. 

För att sedan ge en kontrast för Cancel-knappar och liknande till den turkosa 

färgen som används för länkar, knappar och valda menyalternativ valdes en 

klarröd färg. 

En röd färg valdes eftersom det indikerar att någonting fel har hänt eller att till 

exempel om användaren vill ångra något och en röd färg fångar användarens 

uppmärksamhet [13] vilket passar bra i detta fall. 

Det behövde även finnas ett alternativ för när en knapp inte gick att använda 

alls vilket visas av att kanten för knappen ändras till en mörk färg. Inget händer heller när 

muspekaren förs över knappen – den är statisk. 

När det kommer till färgerna i graferna kom grafbiblioteket C3js förinställt med olika färger, se figur 

26, däremot var de väldigt klara vilket inte var rätt för Predict Demand Web. 

Figur 24 - Färgcirkeln 

Figur 25 - Knappar 



24 
 

 

Figur 26 - C3js tårtdiagram 

Först provades en monokromatisk skala som grundades på en blå nyans, de färgerna fungerade bra i 

ett cirkeldiagram och stapeldiagram men dessvärre fungerade det inte bra i en linjegraf där det var 

svårt att urskilja de olika linjerna.  

Därefter börjades experimentera med Expektras egna paljett med färger som tagits fram tidigare. 

#1E3245  #00B8DC #5ABD49  #D8D8D8  #465A6D #790404 

Figur 27 - Expektras färgpalett 

Dessa färger kändes dessvärre inte som om hörde samman eller var kompatibla – den mörkblåa och 

mörkgråa är mycket lika och den ljusgrå är för ljus för att fungera mot en vit bakgrund. Det leder till 

att den ljusgråa måste göras om och en av de två liknande färgerna måste tas bort, dock var det bra 

med sex olika färger vilket leder till att en färg måste komma till. För att få fram en sjätte färg togs 

komplementet till den turkosa färgen vilket är en orange färg [15], i figur 24 kan det tydligt ses att 

orange är mitt emot blå. 

Efter en viss bearbetning valdes dessa sex färger. 

#1E3245 #00B8DC #7CCA6F  #9FA4A8  #F2A45A #9A1414  

Figur 28 - Slutgiltiga färger framtagna för grafer 

Som visas lät den mörkblåa och den turkosa färgen vara som de var. Den gröna, röda och den 

orangea gjordes lite ljusare och mattare. Den ljusgrå fick en mörkare nyans. Dessa färger är tillräckligt 

olika för att kunna urskiljas ur en linjegraf och samtidigt har de en större samhörighet än tidigare. 

Implementation 
En del av arbetet var att implementera den valda designen. När det kommer till implementation av 

ett webbaserat gränssnitt finns det många olika verktyg som kan underlätta processen.  

Verktyg 

AngularJS 
Det finns många olika JavaScript ramverk för front-end men både jag och utvecklare hos Expektra har 

erfarenhet av AngularJS vilket ledde till att det valdes för implementeringen.  AngularJS är ett 

ramverk som fokuserar på något som heter data binding och dependency injection för att skapa 

dynamiska webbapplikationer och att länka data model och the view tillsammans.  

Fredrik Dietz säger detta om AngularJS i sin bok: 
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”It gives JavaScript developers a highly-structured approach to developing rich, browser-

based applications which leads to very high productivity” [16]. 

UI Bootstrap 
Det valdes att även använda sig av UI Bootstrap för AngularJS. Det är en samling direktiv utan något 

beroende av jQuery eller Bootstraps JavaScript. De har även sätt till att de direktiven ska fungera hela 

tiden och i alla olika webbläsare. Det valdes att använda deras direktiv för popup-rutor och flikar. 

Sass 
En annan del av front-end utveckling är CSS (Cascading Style Sheets). Det är den delen där det 

specificeras hur det webbaserade gränssnittet ska se ut. I större projekt har css-filer en tendens att 

bli mycket stora vilket gör det svårt att underhålla dem. Det valdes att ta hjälp av Sass (Syntactically 

Awesome Stylesheets) vilket är en så kallad extension av CSS. Med Sass går det att använda variabler 

vilket underlättar eftersom det bara behövs ändras på ett ställe istället för alla förekommande.  

Det går också att gruppera CSS-selektorer i andra CSS-selektorer på samma sätt som det görs med 

HTML vilket ger en tydligare bild på hur den visuella hierarkin ser ut. 

En annan bra del av Sass är att det är möjligt att importera andra CSS-filer utan att det genererar en 

extra HTTP-förfrågning. Att dela upp sin CSS i olika filer gör det också lättare att underhålla sin kod. 

Sass har även en sak som kallas mixins, det låter utvecklaren att specificera en grupp av CSS 

deklarationer som sedan kan återanvändas där det behövs och en mixin kan även ta emot ett eller 

flera argument. Ett exempel när det användes var för de olika knapparna. 

@mixin bttn($color, $width: 120px) { 

 width: $width; 

 height: 30px; 

 text-align: center; 

 color: #000; 

 background-color: #fff; 

 border: 1px solid $color; 

 &:hover:enabled { 

  color: #fff; 

  background-color: $color; 

 } 

 &:disabled { 

  border: 1px solid $dark-grey; 

 } 

 &:enabled { 

  i { 

   visibility: visible; 

   opacity: 1; 

  } 

 } 

 i { 

  visibility: hidden; 

  opacity: 0; 

  transition: visibility 1s, opacity 1s; 

 } 

}  

Detta är en mixin som heter bttn och tar två argument, $color och $width där $width har ett 

standard värde på 120px om inget anges när bttn anropas. För att använda detta på en knapp på 

detta sätt: 
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.submit:first-child { 

 button { 

 @include bttn($turquoise, 140px);   

 } 

}  

Här inkluderas bttn med en variabel $turquoise, som är den turkosa färgen, och 140px vilket blir 

bredden på denna knapp, vilket är 20px bredare än standard värdet. 

Bourbon 
CSS utvecklas kontinuerligt och innan nya deklarationers standard har bestämts händer det att olika 

webbläsare implementerar deras egen lösning för den deklarationen. Det leder till att när en 

deklaration ska användas och ingen standard har bestämts behövs det skrivas en rad för varje typ av 

implementation för att specificera den deklarationen. Även när en standard har bestämts fungerar 

de ändå inte i de äldre webbläsare som hade implementerat sin egen version vilket gör att det kan bli 

mycket att skriva när det arbetas med vissa deklarationer, eller behöver täcka upp äldre webbläsare.  

Visserligen fokuserade detta projekt bara på att få gränssnittet funktionellt för de senaste 

webbläsarna men detta är ett enkelt sätt att täcka upp flera webbläsare.  

Detta är vad som behövs för att specificera att bakgrunden ska vara vit när alla webbläsare har 

implementerat egenskapen på samma sätt. 

element { 
 background-color: white; 
} 
 

Däremot för att specificera att ett element ska ha egenskapen transform behövs följande för att 

täcka upp flera olika webbläsare och deras versioner. 

element { 
  webkit-transform: rotate(45deg) skew(20deg, 30deg); 
    -moz-transform: rotate(45deg) skew(20deg, 30deg); 
     -ms-transform: rotate(45deg) skew(20deg, 30deg); 
      -o-transform: rotate(45deg) skew(20deg, 30deg); 
         transform: rotate(45deg) skew(20deg, 30deg); 
} 
  

Det blir mycket mer att skriva i vissa fall vilket inte är att föredra. Därför valdes det att använda sig av 

ett bibliotek som heter Bourbon. Det är ett enkelt och lätt mixin-bibliotek för Sass. Det är helt enkelt 

flera stycken mixins som kunde ha skrivits själv men detta sparar mycket tid. För att ge ett element 

egenskapen transform med Bourbon behövs bara: 

element { 
  @include transform(rotate(45deg) skew(20deg, 30deg)); 
} 
  

Detta är mycket lättare att skriva och det är mindre att hålla reda på. 

Font Awesome 
För de ikoner som skulle användas behövdes det ett ikonbibliotek som hade de ikoner som hade 

framtagits under designprocessen. Dock längre fram kan behovet av andra ikoner uppkomma vilket 

gör att det valda biblioteket bör ha många fler än de få som behövdes vid implementationens början. 

Det ikonbibliotek som valdes var Font Awesome och det har 519 ikoner [17] och de använder sig av 

vektorgrafik vilket gör att de ser bra ut i vilken storlek som helst, för att ändra till exempel färg 
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behövs det bara ändras i CSS:en och de använder sig av en licens för deras ikoner som heter SIL OFL 

1.1 [18] vilket gör att det går att använda hur användaren vill, eller som de själva säger: 

”Font Awesome is fully open source and is GPL friendly. You can use it for commercial 

projects, open source projects, or really just about whatever you want”. 

Enkät 
Enkäten fokuserade på att ha flervalsfrågor och frågor med textsvar används mest för att ge 

slutanvändarna en möjlighet att utveckla sina svar eller att ge kommentarer om de olika delarna. 

Enkäten börjar med att ställa frågor om de som svarat på enkäten (kön, ålder med mera) för att 

sedan fråga om hur Predict Demand uppfattas i sin helhet. Därefter frågas det om de olika 

sektionerna Predict Demand är uppdelad i; Prediction, Overview, Details och Deliveries. 

Varje del har likadana grundläggande frågor och de sektioner som har specifika delar har även frågor 

om dem, till exempel statuspanelen.  

Enkäten avslutas med frågor som är mer relaterade till produkten Predict Demand. 

Det var bara två användare som kunde svara på enkäten eftersom inga andra kunder hann komma 

igång med Predict Demand. Det gör att dessa resultat inte är statistiskt signifikanta men resultatet av 

undersökningen kommer presenteras ändå och enbart de frågor som är relevanta för designen 

kommer att gås igenom.  

Eftersom det var enbart två som svarade på enkäten är det svårt att göra en analys av resultaten. Det 

går inte att till exempel upptäcka återkommande mönster eller teman. Det är dock en mycket liten 

population som finns tillgänglig för detta verktyg men det bör vara över tio stycken personer som 

svarade för att kunna använda sig av procentuell statistik. 

Resultat 
De som svarade var båda män, över 30 och ansåg sig vara vana datoranvändare. 

Ingen av dem hade svårt att förstå och sätta sig in i Predict Demand och ingen hade heller något 

problem med färgvalet.  

På sektionen som handlade om Prediction svarade den ena ”Håller med” på hur den uppfattar 

designen och layouten, hur navigeringsmenyn uppfattades och hur statuspanelen uppfattades. Den 

andra svarade ”Håller helt med” på de frågorna. 

På sektionen som handlade om Overview svarade båda ”Håller med” på hur de uppfattar designen 

och layouten. 

På sektionen som handlade om Details var det bara en som fyllde i och svarade ”Håller med” på hur 

den uppfattade designen och layouten, och hur grafmenyn uppfattades. 

På sektionen som handlade om Deliveries var det bara en person som fyllde i och svarade ”Håller 

med” på hur den uppfattade designen och layouten. 

De som svarade på enkäten var nöjda med designen och layouten och de var även nöjda med de 

olika sektionerna de svarade på. Det kom in ett kvalitativt svar som var relaterat till hur Predict 

Demand presterar mot liknande verktyg och på det svarade en av enkättagarna att ”inmatning av 

data tar lite tid...” vilket kan ge Expektra nyttig information på var de kan förbättra sin produkt men 

överlag var Predict Demand bättre på alla andra frågor.   
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Slutsats 
Den utvärderingsmetod som valdes för att utvärdera Expektras prototyp var heuristisk utvärdering. 

Den fungerade bra och när det kommer till att designa en produkt var det mycket nyttigt att få en 

chans att utvärdera Expektras prototyp vilket gav en chans till att hitta olika typer av förbättringar. 

Den pilotkund som var med i processen kunde ha fått en större plats då slutanvändarens åsikter när 

det kommer till design kan vara mycket nyttigt eftersom det är de som kommer använda produkten. 

Själva designprocessen var smidigt och det var bra att använda de hjälpmedlen, skisser och mockups, 

och fastställa en design innan implementationsdelen började vilket annars kan vara lockande att 

starta tidigare för att få något mer överskådligt resultat. Vidare finns det en stor mängd olika 

grafbibliotek tillgängliga men funktionen för att dra och släppa var inte vanligt vilket gjorde det bra 

att många grafbibliotek har öppen källkod och en licens som gör att de får modifieras och 

distribueras, det gäller då bara att det finns tid och kompetens att implementera den 

funktionaliteten själva.  

Eftersom det bara två personer som hade möjlighet att svara på enkäten vilket gjorde att de svaren 

inte gick att analysera på djupet. Enkäten kan även göras mer designfokuserad för att få reda på mer 

specifikt om vad slutanvändarna tycker om de olika sektionerna och deras delar, nu var enkäten som 

den var bland annat för att få med vad slutanvändarna även tyckte om produkten i sin helhet och att 

göra en enkät för lång är bäst att undvika.  

Nästa steg är att underhålla och ta med eventuella förbättringsförslag och eventuellt göra en ny 

enkät som kan skickas ut när fler kunder har anslutit sig. 
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Bilaga A 

Enkätfrågor 
Kön 

 

Ålder 

 

Datorvana 

 1 2 3 4 5  
Låg datorvana 

     
Hög datorvana 

 

Hur många gånger har du använt Predict Demand 

 

 

Tycker du att det är svårt att sätta sig in i Predict Demand 

 

Om ja, vad var svårt 

 

 

    

Hur uppfattar du uppdelningen av Predict Demands olika delar (Prediction, Analysis, Deliveries) 

 1 2 3 4 5  
Dålig 

     
Bra 

                                                                          

Vilken eller vilka delar av Predict Demand kommer du huvudsakligen att använda i din arbetsroll 

Prediction Analysis Overview Analysis Details Deliveries 

Var det någonting med färgvalet som gjorde det svårt att använda Predict Demand 

              

Om ja, förtydliga gärna 
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Prediction 

Om du använt sektionen Prediction, svara på följande frågor 

Hur pass relevant anser du att denna del är för Predict Demand 

 1 2 3 4 5  
Mindre viktig 

     
Mycket viktig 

 

Hur uppfattar du designen och layouten för Prediction 

 Håller med Håller delvis med Ingen åsikt Håller med Håller helt med 
Designen ger ett 
bra helhetsintryck      

Layouten känns 
organiserad      

   

Frågor relaterade till navigeringsmenyn       

 Håller med Håller delvis med Ingen åsikt Håller med Håller helt med 
Visuellt tilltalande 

     
Lätt att använda 

     
      

Frågor relaterade till statuspanelen 

 Håller med Håller delvis med Ingen åsikt Håller med Håller helt med 
Visuellt tilltalande 

     
Lätt att använda 

     
       

 Kommentarer relaterade till Prediction 

 

 

Analysis - Overview 

Om du använt sektionen Analysis Overview, svara på följande frågor 

Hur pass relevant anser du att denna del är för Predict Demand 

 1 2 3 4 5  
Mindre viktig 

     
Mycket viktig 

Hur uppfattar du designen och layouten för Analysis Overview 

 Håller med Håller delvis med Ingen åsikt Håller med Håller helt med 
Designen ger ett 
bra helhetsintryck      

Layouten känns 
organiserad      
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Tycker du att informationen presenteras på ett bra sätt 

 1 2 3 4 5  
Inget bra 

     
Väldigt bra 

 

Saknar du något i sektionen Analysis Overview 

 

 

Kommentarer relaterade till Analysis Overview 

 

 

Analysis - Details 

Om du använt sektionen Analysis Details, svara på följande frågor 

Hur pass relevant anser du att denna del är för Predict Demand 

 1 2 3 4 5  
Mindre viktig 

     
Mycket viktig 

Hur uppfattar du designen och layouten för Prediction 

 Håller med Håller delvis med Ingen åsikt Håller med Håller helt med 
Designen ger ett 
bra helhetsintryck      

Layouten känns 
organiserad      

 

Frågor relaterade till grafmenyn 

 Håller med Håller delvis med Ingen åsikt Håller med Håller helt med 
Visuellt tilltalande 

     
Lätt att använda 

     
 

Kommentarer relaterade till Analysis Details 

 

 

Deliveries 

Om du använt sektionen Deliveries, svara på följande frågor 

Hur pass relevant anser du att denna del är för Predict Demand 

 1 2 3 4 5  
Mindre viktig 

     
Mycket viktig 
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Hur uppfattar du designen och layouten för Deliveries 

 Håller med Håller delvis med Ingen åsikt Håller med Håller helt med 
Designen ger ett 
bra helhetsintryck      

Layouten känns 
organiserad      

 

Tycker du att informationen presenteras på ett bra sätt 

 1 2 3 4 5  
Inget bra 

     
Väldigt bra 

       
Kommentarer relaterade till Analysis Details 

 

 

Avslutande frågor 

Om du använt liknande verktyg, hur bedömer du att Expektra Predict Demand i jämförelse mot dessa 

 Mycket sämre Sämre Ingen åsikt Bättre Mycket bättre 
Lätt att använda 

     
Produktivitet 

     
Transparent uppföljning 

     
Användarupplevelse 

     
Smidig integration i 
verksamheten      

 

Om du tycker att Expektra Predict Demand är sämre i något avseende, förtydliga gärna 

 

 

Tycker du att det är en fördel att Expektra Predict Demand levereras som en molntjänst (Software as 

a Service) 

 

Kommentarer relaterade till Predict Demand 
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