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Sammanfattning 

Webbapplikationen esMatrix är utvecklad av Entergate AB och används för att beräkna 

prioriteringsmatriser. Applikationen anses inte vara tillräckligt bra och Entergate vill därför 

skapa ett nytt program med esMatrix som utgångspunkt. Det nya programmet ska behandla data 

på ett bättre sätt och alla funktionerna ska vara optimerade. Även nya funktioner ska läggas till 

i den nya applikationen som export av prioriteringsmatris till PDF, nedladdning av exporterade 

dokument som en ZIP-fil samt färgläggning av prioriteringsmatriser. Utvecklingen av den nya 

applikationen är ett examensarbete. Rapporten handlar om utvecklingen av den nya 

webbapplikationen. Det dokumenteras är olika teorier, vilka metoder som har valts, resultatet 

samt analyser. Resultatet är en ny version av esMatrix som beräknar prioriteringsmatriser 

snabbare än den äldre versionen.   
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Abstract!

The web application esMatrix is developed by Entergate AB. The application is used to 

calculate and create priority matrices. Entergate wants to develop a new software with esMatrix 

as the base, since it does not perform well enough. The new application should manage data in 

a more efficient way and all functions from esMatrix should be optimized. New functions 

should also be added to the new software. The project is a degree project. This report will 

explain different theories and methods that are used to develop the new application. The result 

of this project is an application, which performs better than the previous one when calculating 

the matrices. Also functions have been added as coloring the matrices, export of documents to 

PDF files and downloading exported documents as a ZIP file. 
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1. Inledning 
 

1.1. Bakgrund 
Entergate AB är ett företag i Halmstad som är specialiserade i att utveckla webbaserade 

applikationer. En av webbapplikationerna är esMaker, som är ett enkät- och analysverktyg. 

esMaker används för att skapa enkäter och sammanställa resultat utifrån svar från olika 

respondenter. Resultat från enkätundersökningar visar hur nöjd respondenterna är i förhållande 

till de frågor som ställs i undersökningen. Frågor, svar och respondenter från 

enkätundersökningarna kan exporteras till ett Excel-dokument som kan användas för ytterligare 

analyser i Excel. Entergate har tidigare utvecklat en webbapplikation som heter esMatrix. 

Denna har använts för att beräkna åtgärdsmatriser där data kommer från Excel-dokument. 

Åtgärdsmatriserna som presenteras i programmet kan exporteras till Word-dokument som 

Entergate kan använda för att skicka till sina kunder. 

 

Applikationen esMatrix behandlar all data genom att använda Excel-dokument. För att 

esMatrix ska kunna importera Excel-dokument från esMaker krävs det att en användare 

manuellt laddar upp dokumenten i specifik mapp. Den specifika mappen befinner sig på en 

webbserver utanför programmet. Manuell uppladdning och behandling via Excel-dokument är 

tidskrävande för en användare i längden. Den befintliga versionen av esMatrix är 

programmerad med en struktur som försvårar vidareutveckling av programmet. Entergate 

önskar därför skapa en webbapplikation från grunden med esMatrix som utgångspunkt. Den 

nya applikationen ska behandla data och dokument på ett lämpligare sätt som förenklar arbetet 

och sparar tid för användaren. I den nya versionen av esMatrix ska de befintliga funktionerna 

från den ursprungliga esMatrix läggas till. Funktionerna ska även optimeras och nya ska läggas 

till. Exempel på funktioner som ska läggas till är färgläggning av prioriteringsmatriser samt 

nedladdning av ZIP-filer som innehåller de exporterade dokumenten. 

 

För att kunna förbättra esMatrix krävs det att applikationen analyseras för att ta reda på vilka 

brister som finns i programmets uppbyggnad samt dess olika funktioner. Instudering kommer 

att utföras för att få kunskap om: 
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•! Hur ska programmet struktureras 

•! Hur data ska behandlas 

•! Vilka bibliotek samt ramverk ska användas 

•! Hur åtgärdsmatriser ska beräknas 

Kunskapen kommer därefter att användas för att förbättra esMatrixs programstruktur samt 

underlätta implementering av nya funktioner i programvaran. 

 

1.2. Problembeskrivning 
Den befintliga webbapplikationen esMatrix skapades år 2011 av företaget Entergate AB och 

används för att beräkna och presentera åtgärdsmatriser. Applikationen bygger på att användaren 

manuellt laddar upp sitt Excel-dokument från esMaker i rätt mapp till en webbserver. 

Prioriteringsmatriserna kan exporteras till Word-dokument men det framgår dåligt var 

dokumentet sparas varför användaren måste veta var i webbservern de exporterade filerna 

kommer att sparas. Programmet esMatrix kräver på grund av sin komplexitet mycket tid av 

användaren och Entergate vill därför skapa en ny och enklare webbapplikation där man utgår 

från esMatrix. Applikationen ska även vara programmerad med en struktur som tillåter 

vidareutveckling av applikationen. Den nya applikationen ska innehålla alla befintliga 

funktioner från esMatrix. Funktionerna i den nya versionen ska vara optimerade och nya 

funktioner ska läggas till. För att kunna förbättra den nya versionen kommer en analys av den 

befintliga applikationen att göras samt instudering för att kunna avgöra hur de olika 

funktionerna ska optimeras. De nya funktionerna som Entergate vill ha kommer även de att 

analyseras för att finna den mest lämpliga lösningen vid implementering. 

 

1.3. Syfte 
Syftet med projektet är att utveckla en applikation från grunden som bygger på den befintliga 

versionen av esMatrix. Applikationen ska vara programmerad på ett sätt som gör att den förblir 

utvecklingsbar. 

 

1.4. Frågeställningar 
De frågeställningar som ställs inför webbapplikationen är 
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•! Hur ska rådata från esMakers Excel-dokument behandlas? 

•! Hur ska applikationen vara strukturerad? 

•! Hur ska webbapplikationen programmeras? 

•! Hur ska åtgärdsmatriser beräknas och tas fram? 

•! Hur ska åtgärdsmatriser kunna exporteras? 

 

1.5. Avgränsningar 
Projektet involverar endast programmering av mjukvara, vilket innebär att ingen annan 

hårdvara kommer att användas mer än en dator med de programmeringsverktygen som behövs 

för att kunna bedriva projektet. Applikationen kommer inte att vara mobilanpassad, eftersom 

den används för internt bruk och kommer att användas via datorer.  

 

1.6. Beställare 
Projektets beställare är företaget Entergate AB i Halmstad. Ledarna för projektet är 

seniorutvecklare Johan Simonsson och utvecklingschef Roger Bergstrand, som båda arbetar för 

Entergate. 

 

1.7. Krav och önskemål 
De krav och önskemål som ställs inför projektet har tagits fram tillsammans med Roger 

Bergstrand och Johan Simonsson hos Entergate AB. 

 

1.7.1. Krav 

•! Funktioner från den befintliga esMatrix ska finnas i den nya applikationen. 

•! Funktioner ska optimeras. 

•! Applikationen ska kunna behandla data från fler än en Excel-fil. 

•! En databas ska användas för att behandla data. 

•! Prioriteringsmatriser ska kunna exporteras till både Word- och PDF-dokument. 

•! Applikationen ska kunna vidareutvecklas. 
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1.7.2. Önskemål 

•! Exporterade dokument ska kunna laddas ner som ZIP-fil i programmet. 

•! Word-mallar ska kunna laddas upp. 

•! Punkter i prioriteringsmatriser ska kunna färgläggas. 
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2. Teori 
"

2.1 Entergate AB 
Entergate AB är ett företag i Halmstad som utvecklar webbaserade tjänster för olika 

organisationer och företag [1]. Företaget startade i Sverige år 2001 och deras kundbas består av 

bl.a. Apoteket, Postnord, Volvo, Ikea och Länsförsäkringar.  

Några av Entergates produkter är: 

•! esMaker 

Enkät- och analysverktyg 

•! esTracer 

Kunskaps- och inlärningsverktyg 

•! pointSurvey 

Kartläggningsenkäter 

 

2.1.1. esMaker 

Webbapplikationen esMaker är ett enkät- och analysverktyg som har utvecklats av Entergate 

AB och används för att utföra enkätundersökningar [1]. En enkätundersökning är en metod för 

att samla in information från en grupp med individer, som t.ex. en skola eller en arbetsplats 

[30]. Undersökningar i programmet genom att individer som undersöks besvarar olika 

frågeformulär med samma frågor. Efter att en enkätundersökning har gjorts i esMaker kan alla 

frågor, svar från varje respondent samt respondenter exporteras till ett Excel-dokument.  

 

2.1.2. esMatrix 

År 2011 utvecklades webbapplikationen esMatrix av Entergate i MVC ASP.NET [3]. 

Applikationen är ett tilläggsprogram till esMaker, eftersom webbapplikationen kräver att Excel-

dokument från esMaker importeras i applikationen (se figur 1). 
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"

Figur 1. Tilläggsprogrammet esMatrix 

"

Enligt figur 1 skapar esMaker en enkätundersökning. Från enkätundersökningen erhålls data i 

form av frågor, svar och respondenter, som exporteras till ett Excel-dokument. Svaren som 

erhålls måste vara betygsatta mellan 1-10 för att programmet ska kunna utföra korrekta 

beräkningar, vilket innebär att enkätundersökningen endast får innehålla frågor som 

respondenter besvarar med ett värde mellan 1 och 10. Som tilläggsprogram beräknar esMatrix 

prioriteringsmatriser med data från Excel-dokumenten som importeras från esMaker. En 

prioriteringsmatris i applikationen är ett diagram som illustrerar hur effektiv t.ex. en fråga är i 

en undersökning (se 2.3.3). 

 

2.2.3. Systembeskrivning för esMatrix 

Systemet för esMatrix ser ut enligt figur 2. 

 

"

Figur 2. Systembeskrivning av esMatrix 

"

Figur 2 illustrerar systemet för applikationen esMatrix. För att kunna använda Excel-filen i 

programmet behöver användaren ladda upp det utanför programmet i en specifik mapp i 

webbservern som esMatrix körs på. När filen har laddats upp kan frågorna i Excel-dokumentet 
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kommas åt i programmet. Frågorna från Excel-filen används för att skapa frågegrupper som är 

essentiella för att beräkningar av prioriteringsmatriser ska kunna utföras. Frågegrupper skapas 

i användargränssnittet och en frågegrupp kan vara uppbyggt enligt figur 3. 

"

Figur 3. Uppbyggnad av en frågegrupp som handlar om trivsel i skolan 

"

Frågegruppen i figur 3 har skapats av användaren och de frågor som har valts ut är tre frågor 

som berör trivsel i skolan. Beroende på vad användaren vill undersöka ska frågegrupper 

innehålla frågor som berör undersökningsfrågan. 

 

Vid beräkningar av prioriteringsmatriser krävs det att minst två frågegrupper har skapats. En 

grupp måste betecknas som Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) och varför nämns längre ned. För 

att påbörja beräkningar av en prioriteringsmatris måste en nod väljas i användargränssnittet. En 

nod är en kollektion av respondenter från t.ex. en skola eller en arbetsplats. När en nod är vald 

tar programmet ut varje respondent i noden för att hämta särskilda svar från respondenterna (se 

figur 4).  

 

"

Figur 4. Från val av nod till svar från respondent i noden 
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Enligt figur 4 väljs en nod i användargränssnittet. När noden är vald hämtas varje respondents 

svar i noden på de frågor som finns i frågegruppen. Efter att svar har hämtats beräknas 

medelvärdet av svaren för varje respondent (se figur 5). 

"

"

Figur 5. Medelvärde från respondenters svar 

"

I figur 5 finns det n antal respondenter i en nod. Svaren på frågorna från varje respondent 

sammanställs och ett medelvärde beräknas för svaren per respondent. Finns det n antal 

respondenter kommer det att resultera i att n antal värden hämtas där varje värde är ett 

medelvärde av varje respondents svar på frågorna. Hämtningen av alla värden från respondenter 

sker för samtliga frågegrupper som finns i programmet. Finns det Z antal frågegrupper och n 

respondenter i en frågegrupp kommer det att finnas n värden för varje frågegrupp.  

 

Det har tidigare nämnts att en frågegrupp måste markeras som Nöjd-Medarbetar-Index (NMI). 

NMI-gruppen används som en ideal grupp vars värden som de andra frågegrupperna i 

programmet korrelerar mot. Korrelationen mellan de andra frågegrupperna och NMI-gruppen 

resulterar i hur stor påverkan varje frågegrupp har. För att få fram det genomsnittliga betyget 

för varje frågegrupp beräknas medelvärden av de n antal medelvärdena i figur 5. När varenda 

frågegrupp, bortsett från NMI-gruppen, har fått ett värde på betyg samt påverkan placeras de ut 

som en punkt i en prioriteringsmatris (se 2.3.3). Matrisen i programmet är dynamisk och ändras 

enligt: 

•! Minsta x-värdet erhålls från den frågegrupp minimala påverkan 

•! Maximala x-värdet erhålls från den frågegrupp maximala påverkan 

•! Minsta y-värdet erhålls den frågegrupp med minst genomsnittliga betyg 

•! Maximala y-värdet erhålls den frågegrupp med störst genomsnittliga betyg 
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Efter att prioriteringsmatrisen har beräknats och presenteras i programmet kan användaren välja 

om matrisen ska exporteras till ett Word-dokument. För att kunna exportera till Word krävs det 

att en Word-mall laddas upp utanför programmet i en mapp i webbservern. Vid exportering 

skapar programmet ett dokument enligt den Word-mall som laddades upp och lägger till nod-

namnet samt prioriteringsmatrisen i Word-dokumentet genom att använda bokmärken. 

Applikationen är programmerad för att lägga in prioriteringsmatrisen i en Word-fil med 

bokmärket ”image” samt nodnamnet i bokmärket ”node”. 

"

2.2. Liknande produkter 
Inga liknande produkter har hittats som är likt esMatrix eller som används för att beräkna 

prioriteringsmatriser och kan bero på att esMatrix är ett tilläggsprogram till esMaker. 

!

2.3. Matematiska begrepp och analysmodeller 
 

2.3.1. Aritmetisk Medelvärde 

För att beräkna ett genomsnittligt värde för olika antal värden kan aritmetiskt medelvärde 

användas [4]. Anta att n observationer erhålls från en undersökning. Varje observation 

betecknas som !", !#... !$; där !" är första värdet för den första observationen, !# är värdet för 

den andra observationen, osv. För att beräkna medelvärdet för alla observationer används 

formeln i (1). 

 

1 2 ... nx x x
x

n
+ + +

=
 

 

(1) 

För att beräkna aritmetisk medelvärde används formeln (1) där%!%är medelvärdet. !" är värdet 

för första observationen, !# är värdet för andra observationen och !$ är värdet för den n:e 

observationen. Summan av alla värden från observationerna divideras med n som är antalet 
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observationer. Kvoten ger ett resultat, vilket blir medelvärdet. Formeln i (1) kan skrivas om till 

formeln i (2). 

 

1

1 n

i
i

x x
n =

= ∑
 

 

(2) 

Ett exempel för användning av aritmetisk medelvärde skulle vara att beräkna den 

genomsnittliga åldern hos tre människor med åldrarna 24, 45 samt 30 år. Enligt formeln är n 

ekvivalent med antal observationer, som är tre eftersom åldern från tre människor beräknas. !% 
blir således 1/3 * (24+45+30), vilket resulterar i att x% är lika med 33. Medelåldern hos 

människorna är alltså 33 år.  

 

2.3.2. Korrelation 

Inom matematisk statistik kan det vara intressant att studera förhållandet mellan två variabler. 

Exempel på olika relationer mellan två variabler, om de existerar, kan vara: 

•! Faderns längd och längden hos den äldsta sonen. 

•! Pengar som används för att göra reklam och de som erhålls vid försäljning. 

•! Moderns ålder vid första förlossningen och intervallet mellan den första och andra 

förlossningen. 

 

Begreppet korrelation används för att beskriva relationen mellan två variabler om det nu finns 

en relation [5]. Korrelationer kan ha värden mellan 1 och -1.  

•! Korrelationen mellan två variabler är positiv när de ökar samtidigt. 

•! Korrelationen mellan två variabler är negativ när ena värdet minskar medan det andra 

ökar.  
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"

Figur 6. Graf där korrelationen är positiv 

"

Korrelationen i figur 6 är positiv, eftersom värden i y-led ökar längs x-led. Parallell ökning 

innebär en positiv korrelation. Om värden i y-led istället minskar längs x-led förblir 

korrelationen negativ. 

 

"

Figur 7. Graf där korrelationen saknas mellan två variabler 

"

Figur 7 saknar en korrelation, därför att y-värden först minskar och därefter öka längs x-axeln.  

 

För att beräkna korrelationen mellan två variabler används formeln enligt formeln i (3). 
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1

2 2

1

( )( )

( ) ( )

n

i i
i

xy n n

i i
i i

x x y y
r

x x y y

=

=

− −
=

− −

∑

∑ ∑
 

 

(3) 

Formeln i (3) används för att beräkna korrelation där *+,%är korrelationskoefficienten. 

Variablerna x och y är värden från en undersökning. Antalet observationer i undersökningen 

betecknas som n. 

 

2.3.3. Prioriteringsmatris 

En prioriteringsmatris som även kallas för åtgärdsmatris är en graf som består av fyra 

kvadranter (se figur 8) [6].  

"

Figur 8. Prioriteringsmatris 

"

Matrisen i figur 8 kan användas för att visa vilka frågor som är viktiga eller oviktiga samt om 

frågorna fått ett bra betyg. Ju viktigare (högre påverkan) en fråga är desto längre till höger 

hamnar den i grafen samtidigt som ett högre betyg för samma fråga resulterar i att frågan 

hamnar högre upp i grafen.  
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2.3.4. Statistiska Centralbyråns Analysmodell 

För att ta fram åtgärdsmatriser kan analysmodeller från Statiska centralbyrån användas [6]. 

Modellerna kan tillämpas i olika medarbetarkund-undersökningar där respondenter har angett 

svar mellan 1 och 10. Begreppen Nöjd-Kund-Index (NKI) och Nöjd-Medarbetar-Index (NMI) 

är huvudbegrepp inom undersökningarna för att få fram helhetsbetyg, vilket används för att 

kunna utföra beräkningar. Analysmodellerna för NMI och NKI har samma uppbyggnad. I 

texten kommer begreppet NKI användas som helhetsbetyg.  

 

För att kunna använda en av analysmodellerna krävs det att undersökningar har gjorts. I 

samarbete med beställaren fastställs varje undersökningsfråga (indikator), vilket leder till att en 

modell skapas som är lämpad för beställarens verksamhet. Det finns tre standardfrågor som 

används som grund för måttet på totalkvalitet (NKI). Frågorna är:  

•! Hur nöjd en person är med verksamheten 

•! Hur väl verksamheten uppfyller en persons förväntningar 

•! Hur verksamheten är i jämförelse med en ideal sådan 

Frågorna bildar tillsammans NKI (se figur 9). 

 

"

Figur 9. NKI byggs upp av standardfrågor 

Notera att det inte är nödvändigt att NKI byggs upp av just tre frågor utan NKI kan bestå av 

flera frågor.  

För att använda NKI behöver andra grupper skapas som består av andra frågor än den som NKI 

har för att ta reda på hur stor påverkan dessa grupper har. Vid beräkningar används svar från 

respondenter för att få fram betyg och påverkan för en grupp (se figur 10).  
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"

Figur 10. NKI och en annan grupp av frågor 

 

Enligt figur 10 erhålls tre svar per respondent för både NKI och den andra gruppen av frågor, 

eftersom båda grupperna innehåller tre frågor.  Ett medelvärde beräknas per respondent av de 

tre svar som erhålls för varje respondent. Finns det n respondenter beräknas det n antal 

medelvärden. För att beräkna det genomsnittliga betyget beräknas ett medelvärde för alla n 

medelvärden för en grupp av frågor. Vid beräkning av påverkan för en grupp av frågor 

korrelerar gruppens n medelvärden mot de n medelvärden som erhålls från respondenternas 

svar i NKI. Effektmåttet (påverkan) är alltid 100 % för en NKI-grupp. När de genomsnittliga 

betygen samt effektmåttet har beräknats sätts de in som punkter i en x- och y-graf för att bilda 

en prioriteringsmatris (se 2.3.3). 

 

2.4. Databaser 
En databas är en kollektion av information som är organiserade på ett sätt som gör att 

informationen enkelt kan kommas åt, hanteras eller uppdateras [7]. Databaser kan bli 

klassificerade enligt deras innehåll som t.ex. text, siffror eller bilder. Inom dataområdet är det 

typiskt att databaser är fyllda med olika register eller filer som t.ex. produktkataloger, 

kundprofiler eller affärstransaktioner.  

 

2.4.1. Relationell databas 

Den mest förekommande typ av databaser är den relationella [7]. Relationella databaser 

innehåller tabeller där data är definierad på ett sätt som gör att de kan organiseras om och 

kommas åt på olika sätt. Structured Query Language, SQL, är ett programmeringsspråk som 
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används för att läsa och skriva information till en databas. En relationell databas kan enkelt 

utvidgas. Efter att den originella databasen har skapats kan nya kategorier läggas till i den utan 

att det kräver modifikation av existerande applikationer. Exempel på databashanterare som 

använder relationella databaser är MySQL och Microsoft SQL Server Management Studio. 

 

2.4.2. Flat database 

Flat database är ett databassystem där varje databas representeras som en ensam tabell [8]. 

Dessa tabeller innehåller rader av data, som är separerade med skiljetecken som t.ex. komma-

tecken. Tabellerna sparas oftast och representeras fysiskt som en simpel text-fil. Eftersom 

databassystemet flat databases har begränsningar är de inte anpassade för de flesta mjukvaru-

relaterade applikationen som kräver representation samt sparande av komplexa relationer av 

data.  

 

2.5. Programmeringsstruktur för webbapplikationer 
Det finns olika strukturer för hur webbapplikationer kan vara uppbyggda och kan påverka om 

en applikation förblir utvecklingsbar. 

"

2.5.1. The Traditional Layered Architecture 

Den mest förekommande programmeringsstrukturen är The Traditional Layered Archictecture 

[9]. Vid användning av strukturen har ett program huvudsakligen tre delar som är kopplade 

efter varandra (se figur 11).   

 

"

Figur 11. The Traditional Layered Architecture 
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Enligt figur 11 är ett användargränssnitt kopplat till affärslogik som är kopplad till en databas. 

Affärslogik är den del i programmet som kommunicerar med både databasen och 

användargränssnittet. Användargränssnittet fungerar inte om affärslogik inte fungerar. 

Affärslogik fungerar inte om databasen inte fungerar. Infrastrukturen som kan bestå av servrar 

eller nätverkskomponenter ignoreras i detta fall, eftersom den oftast varierar från system till 

system. Databaser ändras frekvent i webbapplikationer och innebär att modifiering av ett 

system kommer att behövas för att ett system ska fungera under en längre tid. Ett system brukar 

inte hållas uppdateras eftersom det kan kräva för mycket resurser för att underhållas. Om 

koppling enligt Traditional Layered Architecture förhindrar att en enkel uppgradering av ett 

system ska ske kommer det att resultera i att systemet kommer att hamna i ett dåligt skick. Detta 

är hur äldre system blir dåliga och får till slut skrivas om. 

 

2.5.2. The Onion Architecture 

The Onion Architecture är en annan arkitektur som kan användas istället för Traditional 

Layered Architecture vid programmering av en webbapplikation (se figur 12) [9].  

"

Figur 12. The Onion Architecture 

 

En av de viktigaste egenskaperna hos The Onion Architecture är att den kontrollerar 
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kopplingarna mellan olika lager till skillnad från The Traditional Layered Architecture, där 

varje lager förlitar sig på lagret under. En regel är att all kod kan förlita sig på mer centrala 

lager, men inte på de som är utanför kärnan. Alltså kopplas allt mot kärnan. Antal lager i 

applikationens kärna varierar, men domänmodellen måste vara central, eftersom alla kopplingar 

går dit. Domänmodellen representerar tillstånd och beteende för att kunna strukturera upp 

applikationen. Det första lagret i domänmodellen innehåller oftast interfaces, som kallas för 

repository interfaces. Dessa interface bidrar till att funktioner som ska spara och hämta objekt 

finns i programmet. I kärnan finns endast interfacen. Funktioner som sparar objekt finns inte i 

kärnan, eftersom det oftast är en databas som utför sparandet. I de yttre lagren finns 

användargränssnittet och infrastrukturen. Lagren är reserverade för saker som kan ändras ofta 

och är därför avsedda att vara isolerade ifrån kärnan, vilket leder till strukturen stödjer ändring 

i webbapplikationer och tillåter således vidareutveckling av applikationerna. En klass finns i de 

yttre lagren för att implementera det tidigare nämnda repository interface. Klassen är kopplad 

till en metod för att komma åt data och är därför placerad utanför kärnan. För att kunna använda 

The Onion Architecture behöver avkopplingar ske mellan objekt som är beroende av varandra 

och utförs med Dependency Injection (se 2.6.3). Dependency Injection möjliggör att olika delar 

som bl.a. databasen i ett program blir externt. 

 

2.6. Ramverk, bibliotek och komponenter 
"

2.6.1. Ado.NET 

ActiveX Data Object.NET (ADO.Net) är ett bibliotek i .NET Framework som innehåller 

komponenter som tilldelar tjänster för dataåtkomst [10]. ADO.NET kan användas för att t.ex. 

hämta data från en databas. 

"

2.6.2. Entity Framework 

Kodning och hantering av ADO.Net kod för att komma åt data i databaser är tidskrävande och 

monotont [11]. Microsoft har därför skapat ett ramverk som heter Entity Framework. 

Ramverket används för att kunna automatisera databasrelaterade aktiviteter för bl.a. 

webbapplikationer. Entity Framework förstäker Ado.NET-funktioner, eftersom ramverket 

tilldelar utvecklare automatiserade mekanismer för att hantera data i databasen. Det finns tre 

scenarion Entity Framework är användbart, som figur 13 visar. 
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"

Figur 13. Användbara scenarion för Entity Framework 

"

1.! Om en databas existerar och en utvecklare skulle vilja designa en databas innan andra 

delar av en applikation har programmerats, vilket bidrar till klasser för dataåtkomst 

skapas. 

2.! Om en skulle vilja lägga fokus på domänklasser kan databasen skapas från dessa klasser. 

3.! Om en skulle vilja skapa en databas-schemat med en visuell designer kan databasen och 

klasser skapas utifrån schemat. 

 

2.6.3. Microsoft Unity 

Microsoft har skapat ett ramverk som heter Unity, vilket även kallas för Dependency Injection 

[12]. Dependency Injection är även känt som Inversion of Control (IoC). Det är ett 

designmönster som avlägsnar kopplingar mellan komponenter som är beroende av varandra. 

Resultatet blir underlättnad vid design och implementation av löst kopplade, återanvändande, 

och testbara objekt i en mjukvara. Designmönstret bidrar till möjligheter att simplifiera kod, 

abstrakta beroenden mellan objekt, och automatiskt generera objektberoende instanser.  

Generellt bör Unity användas när: 

•! Objekt och klasser kan ha beroenden till andra objekt eller klasser. 
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•! Beroenden kräver abstraktion. 

•! Objekt-instansers livstid ska hanteras. 

Unity gör att utvecklare får följande övertag: 

•! Det bidrar till simplifierade objektskapande, som simplifierar kod i applikation. Det 

innehåller mekanismer för att bygga instanser av objekt, vilket kan innehålla andra 

objektberoende instanser. 

•! Det stödjer abstraktion av krav, som tillåter utvecklare att specificera beroenden vid 

körning eller vid konfigurering. 

•! Det har service-lokaliserande kapacitet, vilket är användbart i flera scenarion där en 

applikation använder avkopplade komponenter upprepande gånger. 

•! Det tillåter utvecklare att enklare implementera förekommande designmönster som ofta 

finns i modernare applikationer. 

 

 

2.6.4. AutoMapper 

Vid interaktioner med databas-objekt binds modeller i MVC till objekten [13]. Det kan se ut 

enligt figur 14. 

 

"

Figur 14. Kodning utan AutoMapper för att hämta en användare med ett id 

I koden i figur 14 finns fem attributen som databas-objektet userDto har. De attributen består 

av UserId, Name, Lastname, Address och City. Det som händer i koden är att attributen sätts 

till olika värden. När ett databas-objekt har t.ex. 20 attribut kan det kräva mycket tid från en 
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utvecklare att sätta alla attribut till olika värden vid varje insättning av data till en databas. För 

att slippa sätta alla 20 attribut vid varje insättning av data kan biblioteket AutoMapper 

användas. Biblioteket automatiserar arbetet och sätter alltså dessa 20 attribut till värden 

automatiskt. Resultat med AutoMapper blir mindre kod, vilket sparar tid. Med AutoMapper 

kan koden istället se ut enligt figur 15. 

 

"

Figur 15. Kodning med AutoMapper för att hämta en användare med ett id 

"

Som Figur 15 visar krävs det mindre kod vid användning av AutoMapper i jämförelse med 

figur 14. 

"

2.6.5. Microsoft Chart Control 

Biblioteket Microsoft Chart Control används för att skapa grafer som kan sparas som bl.a. bilder 

[14]. Kodning av graferna sker på server-sidan. 

 

2.6.6. Chart JS 

JavaScript-biblioteket Chart JS används för att skapa olika grafer som visas på klient-sidor [15]. 

För att skapa graferna krävs det att JavaScript-kod används. 

"

2.6.7. JS Color 

Biblioteket JS Color är en komponent som gör att färg kan väljas på hemsidor [16]. En 

användare kan välja en färg grafiskt för att t.ex. välja text-färg. Värden för de valda färgerna 
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kan även hämtas som bl.a. hexadecimala-värden. Vid utveckling av applikation krävs det att en 

licens erhålls.  

 

2.6.8. Spectrum Colorpicker 

JavaScript-biblioteket Spectrum Colorpicker används för att välja färg på hemsidor [17].  

Färger kan visas grafiskt för att bl.a. ändra färg på komponenter på en hemsida. Hexadecimala 

värden kan erhållas vid val av färg. 

 

2.6.9. Aspose Cells 

Excel-dokument kan skapas, läsas av eller redigeras med Aspose Cells som är ett bibliotek [18]. 

"

2.6.10. Ole DB 

OLE DB är ett bibliotek som kan användas för att skriva, läsa av eller redigera i Excel-

dokument i MVC ASP.NET [19]. 

"

2.6.11. Interop Office 

Microsoft Office Word 2007 samt Microsoft Office Excel 2007 eller en senare version av 

programmen behöver vara installerade på datorn för att använda biblioteket Interop Office [20]. 

Biblioteket kan användas för att skriva, läsa eller manipulera Word-dokument samt Excel-

dokument. 

 

2.6.12. Aspose Word 

För att skriva, läsa eller manipulera Word-dokument kan biblioteket Aspose Word användas 

[21]. Biblioteket kan använda bokmärken från ett Word-dokument för att lägga in text eller 

bilder i olika bokmärken. Biblioteket kan även konvertera Word-filer till PDF-dokument. 
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2.6.13. Aspose PDF 

I .NET kan Aspose PDF användas för att skriva, läsa eller manipulera PDF-dokument utan att 

använda Adobe Acrobat [22]. Bokmärken i PDF-dokumenten kan användas för att lägga till 

text eller bilder i bokmärkena. 

 

2.6.14. RazorPDF 

PDF-dokument kan skapas i C# med biblioteket RazorPDF [23]. Dokumentation verkar saknas 

för biblioteket.  

 

2.6.15. Entity Framework BulkInsert 

Ramverket Entity Framework har en funktion som heter AddRange, som kan lägga till en 

kollektion av data till databasen [24]. AddRange kan ta väldigt lång tid när en stor kollektion 

av data behandlas. Implementering av Entity Framework BulkInsert kan lägga till en kollektion 

av data till databasen mycket fortare än Entity Framework [25]. 

 

2.6.16. Entity Framework Utilities 

Entity Framework kräver mycket tid för att ta bort en stor kollektion av data [26]. Det finns ett 

tillägg som heter Entity Framework Utilities som kan ta bort en stor kollektion av data fortare 

än Entity Framework.  

" "



23"
"

3. Metod 
För att kunna planera och genomföra projektet delades projektet upp i olika faser.  

De olika faserna i projektet var följande: 

•! Planering 

o! Förstudie 

o! Specificering av krav och begränsningar 

o! Databastabeller och kopplingar mellan tabellerna 

o! Användargränssnitt 

•! Genomförande 

o! Skapa databastabeller- och kopplingar mellan tabellerna 

o! Strukturera applikationen 

o! Implementering av användargränssnitt 

o! Implementering av dataöverföring av Excel-dokument från esMaker 

o! Beräkning av prioriteringsmatriser 

o! Export av prioriteringsmatris till Word- och PDF-dokument 

o! Nedladdning av prioriteringsmatriser 

o! Design av användargränssnitt 

o! Optimering av funktioner 

•! Testning 

o! Testa databas genom att skriva och läsa data. 

o! Testa uträkningarna om uträkningar stämmer enligt teorin. 

o! Testa om uträkningarna stämmer överens med den befintliga esMatrix. 

o! Testning av Entergate AB 

"

3.1. Förstudie 
Den befintliga applikationen esMatrix analyserades för att få kunskap om hur applikationen var 

uppbyggd samt hur olika funktioner var implementerade. Instudering behövdes för att kunna 

avgöra vilka brister esMatrix har för att ge underlag för förbättringar av den nya versionen av 

applikationen. Analysen har tillsammans med instuderingen gett upphov till kunskap om hur 

prioriteringsmatriser beräknas samt finna vilka ramverk, bibliotek och funktioner som kunde 

vara användbara för projektet.  
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3.2. Planering 
För att bedriva projektet var det viktigt att planera arbetet för att projektet skulle bli klart i tid. 

Ett system som togs fram och delades upp i två delsystem för att lättare kunna uppskatta hur 

mycket tid de båda systemen skulle kräva. Tillsammans med Entergate AB kunde olika krav 

samt begränsningar specificeras. Databas-tabeller och kopplingar mellan tabellerna, som är 

viktiga i projektet, sattes upp enligt planering för att därigenom reducera att många ändringar 

behövde utföras om fel skulle uppstå. Funktioner som skulle finnas i webbapplikationen 

implementerades i ordning enligt planering. 

"

3.3. Systembeskrivning 
Inga liknande system existerade bortsett från esMatrix och eftersom projektet bygger på 

esMatrix har det valts att använda samma systemarkitektur som esMatrix. Det som skulle skilja 

system ifrån var hur de olika blocken i figur 16 skulle implementeras. 

"

Figur 16. Systembeskrivning 

"

Enligt figur 16 laddas nödvändiga Word- och Excel-filer upp som applikationen skulle använda. 

Excel-dokumentet som laddas upp är ett dokument som har exporterats från esMaker efter en 

enkätundersökning. Dokumentet fick endast innehålla svar mellan 1 och 10. När filerna har 

laddats upp använder applikationen data från Excel-filen för att spara frågorna, svaren från varje 

respondent samt respondenterna i en databas. Vid beräkningar av prioriteringsmatriser skulle 

data från databasen användas för att därefter kunna exportera matrisen till Word- eller PDF-
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dokument med användning av en Word-mall. Användaren ska kunna färglägga punkter i 

matrisen. De exporterade dokumenten ska kunna laddas ner som ZIP-fil. 

 

3.4. Val av databas för databehandling 
I projektet behövde data behandlas vid hämtning av data som krävs för att beräkna 

prioriteringsmatriser. Antingen kunde Excel-dokument användas som en databas, vilket 

användes i esMatrix, eller en relationell databas. Excel-dokument som är ett s.k. flat file 

database fungerar väl när lite data behandlas och är inte rekommenderat när många värden ska 

behandlas, eftersom det kan vara tidskrävande. En relationell databas har inga problem med att 

behandla många värden och bidrar inte till försämrad prestanda till skillnad från flat file 

database.  Val av databas har därför blivit en relationell databas för att optimera systemet. 

 

3.5. Programmeringsverktyg, språk och miljö 
Eftersom projektet utvecklades hos Entergate AB användes deras databassystem som är det 

relationella databashanteringssystemet Microsoft SQL Server [25]. För att sätta upp olika 

databastabeller och kopplingar mellan tabellerna i databasen användes SQL Server 

Management Studio [26]. Det programmeringsverktyg som användes för att utveckla den nya 

applikationen var verktyget Visual Studio 2013, eftersom verktyget kan skapa ASP. NET 

MVC-projekt som används för att utveckla webbapplikationer som skulle användas för 

projektet [3]. De programmeringsspråk som användes för att utveckla applikationen var C# för 

server-sidan samt HTML, CSS och JavaScript för klient-sidan [27][28]. AutoMapper användes 

för att reducera antal kod som skrevs i C#. För att projektet skulle kunna kommunicera med 

databasen användes Entity Framework istället för ADO.NET, eftersom Entity Framework var 

ett ramverk som hade automatiserade funktioner byggda på ADO.NET. 

 

3.5.1. ASP.NET MVC 

ASP.NET är ett utvecklingsramverk för att bygga webbsidor och webbplatser med HTML, 

CSS, JavaScript och server scripting [26]. En av de utvecklingsmodeller som ramverket stödjer 

är MVC som står för Model-View-Controller [3]. Ramverket och utvecklingsmodellen bildar 

tillsammans ASP.NET MVC. MVC-modellen definierar en webbapplikation med olika lager. 

Lagren består av Model, View och Controller (se figur 17). 
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"

Figur 17. Model-View-Controller 

 

Varje lager i MVC har specifika uppgifter att sköta.  

•! Model är den del av applikationen som hanterar logik för applikationsdata. För att hämta 

och spara data till och från en databas används oftast objekt från model. 

•! View är den del av applikationen som hanterar presentation av data. Data som 

presenteras är oftast skapade ur data från model. 

•! Controller är den del av applikationen som hanterar användarinteraktioner. Vanligtvis 

läser controller av data från view, inmatning från användare och skickar därefter data 

från inmatningen till model. 

 

MVC tillåter en att hantera komplexa applikationer, eftersom en utvecklare kan fokusera på ett 

lager i taget. Ett exempel är att en utvecklare kan fokusera på view utan att förlita sig på model, 

därför att ändring av kod i view inte kommer att påverka model. Strukturen för MVC resulterar 

i att testning av en applikation blir simplare, eftersom en användare kan testa ett lager i taget.  

 

Ett exempel på hur MVC fungerar. En användare klickar på en länk för att hämta data från en 

databas. Länken anropar en funktion i controllern, som skapar en model med data och returnerar 

modelen till view. Efter att data har returnerats till view laddas den in i hemsidan, vilket 

resulterar i att användaren kan se att data på hemsidan.  
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Eftersom ASP.NET MVC används i projektet krävdes det att delarna Model, View och 

Controller skapades. En webbplats kan bestå av flera webbsidor och för varje webbsida 

skapades en view tillsammans med en controller. Varje controller kommunicerade med en view, 

vilket bidrog till att en utvecklare vet var olika funktioner anropas. En controller kunde 

kommunicera med flera models för att hämta olika typer av data som är definierade i 

modellerna. 

 

3.6. Val av programmeringsstruktur 
För att utveckla en webbapplikation som kunde underhållas eller vidareutvecklas utan 

bekymmer valdes det mellan två programmeringsstrukturer. Strukturerna var The Traditional 

Layered Architecture som var den mest förekommande strukturen och The Onion Architecture 

som var en nyare struktur. Enligt the Traditional Layered Archicteture byggs webbapplikationer 

med databas som grund, vilket kunde göra applikationer svårare att vidareutveckla eftersom 

ändring i databaser var svåra att utföra. Till skillnad från The Traditional Layered Architectcure 

som hade en databas som grund menade The Onion Architecture att en databas istället skulle 

vara extern. En extern databas skulle vara enklare att ändra eftersom ett program inte förlitar 

sig på databasen, vilket det skulle göra om The Traditional Layered Architecture. Valet för att 

webbapplikationen skulle förbli utvecklingsbar var därför The Onion Architecture som skulle 

göra databasen extern och för att implementera strukturen krävdes det att Microsoft Unity 

implementerades."

 

3.7. Filuppladdning 
Dokument laddades upp manuellt utanför esMatrix via en specifik mapp i en webbserver (se 

figur 18).  

"

Figur 18. Uppladdning via webbserver utanför esMatrix 
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Enligt figur 18 laddar användaren upp dokument via en mapp i webbservern för att därefter 

använda dokumenten via applikationens användargränssnitt. Detta sätt att ladda upp filer på 

begärde att en användare visste var filerna skulle läggas in samtidigt som att det kan kräva tid 

samt koll från en användare. Istället för att ladda upp filer via en webbserver valdes det att 

implementera funktioner i programmet som möjliggör att en användare kan ladda upp 

dokument via programmets användargränssnitt (se figur 19).  

 

"

Figur 19. Filuppladdning via esMatrix 

 

Figur 19 illustrerar en användare som använder esMatrix och laddar upp dokument till 

webbservern via applikationens användargränssnitt. Filuppladdning genom programmet skulle 

underlätta för användaren eftersom användaren inte behöver förflytta filer utanför programmet. 

Det skulle även göra att programmet kunde köras av andra användare som hade tillgång till 

dokumenten utan att behöva veta var i webbservern de ska ladda upp filerna. 

 

3.8. Val av bibliotek för att avläsa Excel-dokument 
Behandling av Excel-dokument var viktigt för att det nya systemet skulle kunna användas som 

ett tilläggsprogram till esMaker. För att kunna läsa av Excel-filer i programmet kunde 

biblioteken Ole DB eller Aspose Cells användas. Kodmässigt krävde Ole DB mycket mer kod 

än Aspose Cells för att avläsa en rad i ett Excel-dokument. Testning av båda biblioteken 

resulterade också i att Aspose Cells hade bättre prestanda, eftersom det krävde mindre tid för 

att läsa av ett Excel-dokument. Val av bibliotek för att avläsa Excel-dokument blev därför 

Aspose Cells eftersom det kräver mindre kod samt har bättre prestanda än Ole DB. Bättre 

prestanda var viktigt, eftersom det t.ex. kunde ta tid för att läsa av flera tusentals värden vid 

import av esMakers Excel-dokument. Interop Office var inget val för att läsa av Excel-
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dokument, eftersom det krävde att programvara skulle installeras på den webbserver som 

projektet skulle köras på i sådana fall. 

 

3.9. Insättning i databas 
I Excel-dokumenten som esMaker skapar finns nodvägar under kolumnen NodePath. En 

nodväg kan t.ex. vara ”/Halmstad/Kommunalt/Gymnasieskolor/Sannarpsgymnasiet/NV09”. 

Noder existerar efter varje ”/”-tecken i nodvägen. Varje nod symboliserar en grupp med 

respondenter från t.ex. en klass, en skola eller arbetsplats. Nodvägen ovan består alltså av fem 

noder, som är länkade efter varandra. De olika noderna i nodvägen ovan är följande: 

"

Figur 20. Noder i nodvägen 

 

Noderna är intressanta eftersom de ska sättas in i en databastabell för att kunna användas till 

beräkningar av prioriteringsmatriser. Vid insättning av alla noder som läses ur Excel-dokument 

kan samma noder sättas in i databasen. Ett exempel på att samma noder läggs till: 

Två nodvägar som har liknande noder är: 

”/Halmstad/Kommunalt/Gymnasieskolor/Sannarpsgymnasiet/NV09” 

”/Halmstad/Kommunalt/Gymnasieskolor/Sannarpsgymnasiet/SA10” 

Det som skiljer noderna är de NV09 och SA10, eftersom alla länkar innan de nämnda noderna 

är samma noder som finns i båda nodvägarna. Läggs alla noder in kommer varje nod att 

förekomma två gånger bortsett från NV09 och SA10 som förekommer endast en gång var. Att 

samma nod förekommer i databasen fler än en gång är onödigt, eftersom det orsakar att samma 

nod läses av fler än en gång vid beräkning av prioriteringsmatriser. För att undvika att samma 

noder från olika nodvägar läggs till i databasen struktureras de upp som ett nodträd [29]. I ett 

nodträd finns begrepp som rotnod, föräldernod och löv. Exempel med tidigare nodväg för att 

förklara nodträdens olika begrepp: 
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Nodväg: ”/Halmstad/Kommunalt/Gymnasieskolor/Sannarpsgymnasiet/NV09” 

Eftersom Halmstad förekommer först förblir Halmstad en rotnod. Barnet till Halmstad är 

Kommunalt, som i sin tur har barnet Gymnasieskolor osv. Noder som saknar barn i ett nodträd 

kallas för löv. 

Se figur 21 för exempel för hur nodträd sätts ihop av nodvägar. 

"

Figur 21. Nodträd som är uppbyggt av de olika nodvägarna nedan 

"

”/Halmstad/Kommunalt/Gymnasieskolor/Sannarpsgymnasiet/NV09” 

”/Halmstad/Kommunalt/Gymnasieskolor/Sannarpsgymnasiet/SA10” 

”/Halmstad/Fristående/Gymnasieskolor/Nissangymnasiet/MA08” 

 

Nodträd har använts i projektet för att kunna hålla koll på alla noder. För att skapa trädet i 

projektet kopplades varje nod till sin föräldernod i databasen. Varje nod hade ett antal 

respondenter som behövdes för att kunna beräkna prioriteringsmatriser. Det var inte möjligt att 

beräkna åtgärdsmatriser utan några respondenter. 

 

"  
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3.10. Behandling av fler än en Excel-fil 
Endast en prioriteringsmatris kunde beräknas i esMatrix (se figur 22). 

"

"

Figur 22. Begränsat antal beräkningar på prioriteringsmatriser 

"

Enligt figur 22 kan esMatrix endast beräkna en prioriteringsmatris, eftersom den bara har data 

från ett Excel-dokument från esMaker. Vid uppladdning av Excel-dokument används endast 

data från det senaste uppladdade dokumentet vid beräkningar. För att den nya 

webbapplikationen skulle kunna behandla data från fler än en Excel-fil implementerades 

sessioner i programmet samt databasen (se figur 23).  

 

"

Figur 23. Unika sessioner 

 

Varje session skulle vara unikt, eftersom data från Excel-dokument skulle kunna importeras för 

en session utan att det påverkar andra sessioner. Programmet skulle med unika sessioner därför 

kunna skapa prioriteringsmatriser som är skilda från andra sessioners prioriteringsmatriser, 

vilket figur 23 illustrerar. All data som skulle importerades eller skapades skulle sparas för den 

session som var vald i projektet. 
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3.11. Beräkning av prioriteringsmatriser 
För att beräkna prioriteringsmatriser i projektet har Statistiska Central Byråns analysmodell 

används som referens. Analysmodellen var den enda referens som hittades för att beräkna 

prioriteringsmatriser. För att använda modellen skulle programmet kunna skapa grupper av 

frågor (frågegrupper). Det som krävdes för att skapa frågegrupper var frågor som hämtades från 

databasen efter att ha importerat Excel-dokument från esMaker. Dessa frågor som en 

frågegrupp skulle innehålla valdes av användaren. Minst två frågegrupper skulle existera innan 

beräkningar kunde utföras där en grupp tvunget behövde betecknas som Nöjd-Medarbetar-

Index (NMI). Värden för att kunna beräkna hämtades efter att en nod (en kollektion av 

respondenter) hade valts enligt figur 24. 

 

"

Figur 24. NMI- och frågegrupp 

"

Enligt figur 24 skapas först frågegrupper genom att välja ut ett antal frågor per grupp. För varje 

respondent erhålls svaren för frågorna i frågegrupperna. Eftersom båda grupperna har tre frågor 

erhölls tre svar per respondent. Medelvärden beräknas för alla svar som hämtades per 

respondent. Finns det n antal respondenter i en nod skulle n antal medelvärden erhållas. 

Beräkning av det genomsnittliga betyget för en frågegrupp görs genom att beräkna medelvärdet 

av alla medelvärdena från de n medelvärdena som beräknades ovan. Påverkan för en frågegrupp 

beräknas genom att de n medelvärden korrelerades mot de n antal medelvärdena från 

respondenters svar i NMI-gruppen. Betyget för en frågegrupp utgör ett värde i x-led i 

prioriteringsmatrisen och påverkan är ett värde i y-led. Tillsammans bildar värdena en punkt i 

en prioriteringsmatris. 
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3.12. Presentation av prioriteringsmatris 
För att visa en graf på användargränssnittet har antingen Microsoft Chart Controls eller Chart 

JS kunnat användas. Den stora skillnaden mellan biblioteken är att Chart JS skapar grafer via 

kodning direkt i klient-sidan och Microsoft Chart Controls via server-sidan. Eftersom Microsoft 

Chart Controls kan skapa grafer via server-sidan har det valts som bibliotek p.g.a. att 

beräkningar för effektmått samt genomsnittliga betyg för varje frågegrupp utförs på server-

sidan, vilket gör processen mindre komplext till skillnad från att skapa grafen på klient-sidan 

som i sådana fall kräver data från server-sidan. 

 

3.13. Färgläggning av matris 
Ändring av färg i en prioriteringsmatris skulle ske i användargränssnittet. För att användaren 

skulle kunna välja skulle proceduren ske enligt figur 25. 

 

"

Figur 25. Färgval på hemsida 

"

Enligt figur 25 väljs en färg på en hemsida. Vid val av färg angavs ett värde från 

användargränssnittet som sparades i databasen. När prioriteringsmatrisen skapades hämtades 

färgvärden från databasen som användes när punkter skulle sättas ut på grafen, vilket skulle 

resultera i att punkter ändrade färg. 

"

3.13.1. Val av bibliotek för att hämta färgvärden 

För att kunna färglägga punkter i graferna som Microsoft Chart Controls skapade behövdes 

värden. Dessa värden skulle hämtas genom att välja en färg på användargränssnittet. För att 

kunna hämta färgvärden kunde biblioteken JS Color eller Spectrum Colorpicker användas. 
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Valet gjordes utifrån ett ekonomiskt perspektiv, eftersom båda biblioteken kunde hämta 

färgvärden. Spectrum Colorpicker valdes eftersom JS Color krävde licens. 

 

3.14. Exportering av prioriteringsmatriser 
Prioriteringsmatriser i applikationen kunde bara exporteras till Word-dokument i esMatrix. Den 

nya applikationen skulle även kunna exportera matriserna till PDF-filer. 

 

3.14.1. Val av bibliotek för att exportera PDF-dokument 

För att exportera PDF-dokument i programmet valdes det mellan två alternativ. Det första valet 

var att skapa PDF-dokument i programmet med antingen Aspose PDF eller RazorPDF som 

båda är bibliotek som används för att skapa PDF-dokument från grunden. Biblioteket Aspose 

Words är det andra alternativet och kan konvertera Word-dokument till PDF-dokument. Att 

generera PDF-dokument från grunden innebar att den Word-mall som importerades inte kunde 

användas samtidigt som att programmet måste innehålla kod i programmet för text, bilder, etc. 

ska finnas i dokumentet. Konvertering av Word-dokument bidrar till att en Word-mall kan 

användas där text, bilder, etc. kan ersättas med bokmärken som existerar i mallen. För att 

använda Word-mallen valdes Aspose Words för att konvertera Word-dokument till PDF-

dokument. 

 

3.14.2. Exportering av dokument 

Exportering av dokument skulle ske enligt figur 26. 

"

Figur 26. Exportering av dokument 

Enligt figur 26 används vid exportering av dokument en Word-mall som tidigare har laddats 

upp i programmet. Word-mallen har bokmärken som esMatrix ersätter enligt 

prioriteringsmatrisen som exporteras. T.ex. skulle ett bokmärke som kallas för image ersättas 

med en bild på prioriteringsmatrisen.  Oavsett om en användare valde att exportera till Word- 
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eller PDF-dokument kommer Word-dokument att skapas, eftersom PDF-dokumenten skapas 

via konvertering av Word-filer till PDF-filer. Biblioteket som användes för att skapa både 

Word- och PDF-dokumenten var Aspose Words eftersom Aspose Word kan både behandla 

Word-dokument och konvertera Word-dokument till PDF-dokument. 

 

3.15. Nedladdning av filer 
Applikation skulle ladda ner alla exporterade dokument som ZIP-filer. För att kunna skapa ZIP-

filer som innehåller dokument i programmet användes biblioteket DotZipNet för att manipulera 

ZIP-filer [31]. Biblioteket har funktioner som kan skapa, extrahera eller uppdatera ZIP-filer.  

 

3.16. Minsta antal respondenter 
Användargränssnittet skulle kunna visa alla noder (kollektion av respondenter som t.ex. en 

skola eller arbetsplats) som var importerade från esMakers Excel-dokument. För att filtrera 

antal respondenter för en nod skulle en funktion implementeras som gör att noder som har 

mindre än ett antal respondenter inte skulle kunna väljas. En användare skulle genom 

användargränssnittet skriva in ett tal kunna använda filtreringen (se figur 27). 

 

"

Figur 27. Minsta antal respondenter 

"

Enligt figur 27 skriver användaren in ett tal som är större än 0 för att välja minsta antal 

respondenter. Talet sparas i databasen och när en lista över noder visas i användargränssnittet 

går det inte att välja noder som har respondenter som är färre än talet som valdes. 

"
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3.17. Optimering 
Eftersom programmet skulle behandla flera tusentals värden kunde det kräva tid för att kunna 

behandla alla dessa värden. För att reducera tiden har två bibliotek används för att lägga till 

samt radera värden från databasen. Entity Framework BulkInsert har använts för att kunna sätta 

in dataobjekt i databasen, vilket gör det snabbare än ramverket Entity Framework. Vid 

borttagning av data i databasen har Entity Framework Utilities använts som har minskat på 

tiden dramatiskt. 

 

3.18. Användargränssnitt 
Inget krav för design av användargränssnitt ställdes, vilket innebär att design har utförts enligt 

hur rapportens författare ville att det skulle se ut. Eftersom projektet skulle användas internt 

valdes det att anpassa användargränssnittet efter Google Chrome för en datorskärm med 20” 

eller större.  

 

3.18.1. Förhinder av fel 

Vid bl.a. import av data skulle en databas först tvingas radera all befintlig data för en session. 

För att förhindra att en användare skulle har hjälptexter samt validering implementerats i 

användargränssnittet för att en användare inte skulle anropa funktioner av misstag.  I systemet 

fanns även funktioner som kunde orsaka programkrasch vid anrop om t.ex. inte data fanns i 

databasen vid beräkningar av prioriteringsmatriser, eftersom prioriteringsmatriser krävde data 

från databasen. För att motverka krascherna valdes det att göra funktioner otillgängliga tills de 

kunde anropas utan att krascha. 

 

3.19. Testning 
För att bekräfta att de uppställda kraven för projektet är uppfyllda har testning gjorts under 

projektets gång samt testning av anställda från Entergate AB. 
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3.19.1. Testning under utveckling 

Efter att ha implementerat olika funktioner under utveckling har tester utförts på dessa 

funktioner för att bekräfta att de fungerar korrekt. Databastabellerna och deras kopplingar 

testades också för att verifiera att rätt data kunde skrivas in, kommas åt eller raderas.  

 

3.19.2. Testning av Entergate 

Vid slutet av projektet testades webbapplikationen som helhet för att säkerställa att kraven på 

projektet hade uppnåtts. Webbapplikationen testades av anställda från Entergate AB. För att de 

anställda skulle kunna rapportera resultaten av testningarna användes esTracer, vilket var ett 

testningsprogram som utvecklades av Entergate. Programmet kunde skapa testomgångar med 

punkter som ska testas. I programmet rapporterade testare buggar samt om något i programmet 

saknades. När buggar hade åtgärdats eller när nya funktioner hade lagts till skapades nya 

testomgångar som sedan de anställda fick testa igen. Denna procedur upprepades tills att inga 

nya buggar hade hittats samt att funktionen för alla nya funktioner hade verifierats. 

" "
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4. Resultat 

 

4.1. Analys av esMatrix 
Analys av esMatrix bidrog till att systemets uppbyggnad samt brister hittades. Systemets 

uppbyggnad och brister finns i det teoretiska kapitlet under rubriken esMatrix (2.1.2).  

 

4.2. Databas 
För att behandla data i projektet användes en databas, vilket har resulterat i att projektet 

bearbetar data snabbare än det äldre systemet. Eftersom data behandlades på ett lämpligare sätt 

kunde prioriteringsmatriser beräknas fortare i projektet än den äldre versionen av esMatrix.  

"

4.2.1. Databastabeller och kopplingar mellan tabellerna 

Databastabeller och dess kopplingar krävdes förändringar för att kunna använda data vid 

beräkning av prioriteringsmatriser. Diagram på tabellerna och dess kopplingar finns i bilaga 1. 

"

4.3. Webbapplikationen 
Webbapplikationen programmerades i ASP.NET MVC och används för att beräkna 

prioriteringsmatriser. Programmeringsspråket som användes var C# för server-sida och HTML, 

CSS samt JavaScript för klient-sida. Klient-sidan var anpassad för Google Chrome och 

designades enligt utvecklare. Applikationen strukturerades enligt The Onion Architecture. 

Funktioner som fanns från den äldre versionen av esMatrix implementerades och optimerades 

i applikationen. De nya funktioner som implementerades var:  

•! Uppladdning av Excel-dokument via applikationen 

•! Färgläggning av punkter i prioriteringsmatris 

•! Exportering av prioriteringsmatriser till PDF-dokument 

•! Uppladdning av Word-mall som används vid exportering av prioriteringsmatriser 

•! Nedladdning av exporterade dokument i ZIP-filer via Google Chrome 
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4.4. Användargränssnitt 
Användargränssnittet för projektet var en webbplats, som består av flera webbsidor. Designen 

för varje sida var samma och det som skiljde sidorna åt var innehållet. Länkar som inte kan 

användas har inaktiverats för att förebygga fel. Det finns olika steg en användare behövde gå 

igenom för att kunna länkarna skulle bli aktiva. 

 

"

Figur 28: Sessionshanteraren 

"

I sessionshanteraren kan sessioner skapas som används för att göra varje körning unikt. 

Sessionshanteraren ser ut enligt figur 28. Att varje körning är unikt leder till att en användare 

kan beräkna fler än en prioriteringsmatris utan att behöva radera data från databasen.  

"

"

Figur 29: Filhantering 
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"

Figur 29 illustrerar webbsidan för filhantering i projektet. När en session har valts i 

sessionshanteraren dirigeras användaren till en webbsida som hanterar filer. För att kunna skapa 

frågegrupper krävdes det att Excel-dokument med frågor, svar och respondenter från esMaker 

var uppladdat. När Excel-dokumentet hade laddats upp visades knappen för uppladdning av 

filnamn från ett annat Excel-dokument. Filnamnen krävdes i programmet för att kunna 

exportera prioriteringsmatriser, eftersom de exporterade dokumenten skulle namnges efter 

filnamnen. Ett annat krav för att exportering skulle kunna ske var att en Word-mall hade laddats 

upp. Bokmärkena i Word-mallen ersattes enligt den text som finns i figuren. 

"

"

Figur 30: Mina Frågegrupper 

"

I Mina Frågegrupper hanterades frågegrupper som visas i figur 30. De innehöll frågor och 

grupperna användes för att beräkna prioriteringsmatriser i Statistik-sidan. Programmet tillät inte 

att fler än en NMI-grupp kunde skapas för att undvika fel vid beräkningar. 

"
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"

Figur 31: Statistik 

"

Vid val av en nod i listan över noder beräknades en prioriteringsmatris och presenterades på 

sidan, vilket syns på figur 31. Prioriteringsmatrisen visade aldrig NMI-grupper. Samtliga 

frågegruppers genomsnittliga betyg samt effektmått presenterades på sidan. Färgläggning av 

punkter i en kvadrant i matrisen kunde göras här. Filtrering av minsta antal svar kunde ändras 

för att kunna filtrera antal respondenter i en nod i listan över noder. Om en Word-mall samt 

filnamn var uppladdade kunde prioriteringsmatriser för alla noder som är större eller 

ekvivalent med minsta antal svar exporteras till Word- eller PDF-dokument. Se figur 32 samt 

figur 33 för tydligare bilder på statistikdelens delar. 
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"

Figur 32. Vänstra delen av statistiksidan 

 

"

Figur 33. Tabell på statistiksidan 
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För att ladda ner exporterade dokument i ZIP-filer användes webbsidan dokumenthanteraren 

som ser ut enligt figur 34.  

 

 

Figur 34: Dokumenthanteraren 

"

När filer exporterades i Statistik sparades de i en mapp som är döpt efter den tid som funktionen 

anropades. Vid nedladdning av ZIP-filer eller borttagning av mapp används mappen som är 

vald.  

"

4.5. Testning 
Testning under utveckling resulterade i att en del fel och buggar kunde åtgärdas. Fler fel och 

buggar hittades när anställda från Entergate AB testade applikationen upprepande gånger, vilket 

resulterade i att alla upptäckta buggar och fel åtgärdades. 

 

4.5.1. Testning av databas 

Korrekt data kunde hittas, ändras eller tas bort i databasen oberoende av antal värden i 

databasen. 
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4.5.2. Testning av filuppladdning 

Filuppladdning direkt via programmet resulterade i att det krävde mindre tid från en användare 

att ladda upp filer i jämförelse med det äldre programmet. 

 

4.5.3. Beräkning av prioriteringsmatris 

Vid beräkningar av frågegruppers medelvärde skiljde det maximalt 0.01 vid presentation av 

värdena på användargränssnittet. En frågegrupps medelvärde består av individers olika svar på 

en skala mellan 1 och 10, vilket innebär att en frågegrupps medelvärde endast kan ligga mellan 

ett intervall mellan 1 och 10. En skillnad på 0.01 på en frågegrupps genomsnittliga betyg hade 

ingen påverkan på utseendet på grafen, vilket resulterade i att graferna som genererades för det 

nya systemet såg likadana ut som om det gamla systemet skulle generera de. 

 

4.5.4. Prestanda 

Innan optimering utfördes var det oklart hur lång tid som krävdes för att importera 50000 värden 

till databasen. Testning resulterade i att det krävdes minst 20 minuter och det var oklart om 24 

timmar hade räckt. Efter att ha skrivit om koden tog det 70 sekunder för att importera dessa 

50000 värden. Efter implementering av biblioteken Entity Framework Utilities och Entity 

Framework BulkInsert tog det ungefär 5 sekunder att implementera dessa 50000 värden. En 

ändring från 70 s till 5 s innebär en förbättring på 14 gånger. För att exportera ca 350 

prioriteringsmatriser tog det ca 40 sekunder. Den befintliga esMatrix krävde ca 20 minuter för 

samma process. 

 

4.5.5. Modifiering 

Databasen kunde modifieras och ersättas utan att problem skulle uppstå, vilket innebär att The 

Onion Architecture fungerade enligt teorin. Applikationen blev därför utvecklingsbar. 

" "
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5. Diskussion 
 

5.1. Planering och genomförande 
För att bedriva projektet planerades arbetet för att kunna bli klar med projektet i tid. Planering 

av databastabeller och kopplingar mellan tabellerna har varit väldigt viktigt. Databastabeller 

och tabellernas kopplingar utfördes först i projektet och med hjälp av en god planering har 

ändringar i databasen skett ett fåtal gånger. I planeringen fanns det även olika funktioner som 

behövde bli färdiga i ordning för att få ett färdigt resultat. Vad jag räknade med var att 

funktionerna skulle vara väl optimerade efter implementering, men vid testning resulterade det 

i att den befintliga esMatrix skapade och exporterade prioriteringsmatriser snabbare än den nya 

applikationen. Eftersom det äldre programmet gav ett bättre resultat var det tvunget att optimera 

funktioner i den nya applikationen för att den nya applikationen skulle kräva mindre tid än det 

äldre programmet och därmed förbli bättre. Optimering är ett tidskrävande moment som kan 

vara väldigt svårt att utföra. Hade optimering inte kunnat utföras hade resultat av projektet inte 

varit tillräckligt bra för att ersätta det befintliga programmet. I alla fall inte inom projektets 

tidsram. Lyckligtvist kunde optimering utföras och projektet blev klart i tid. Om planeringen 

hade kunnat göras om hade optimering lagts till som ett moment i slutet av projektet för att 

undvika tidsbrist, därför att många funktioner i den nya applikationen innehåller tidskrävande 

beräkningar. 

 

5.2. Analys av resultat 
Projektet blev färdigt i tid, vilket innebär att planerade funktioner implementerades. Den nya 

applikationen har ersatt Entergates äldre applikation esMatrix och innebär att projektets resultat 

var bra. Under projektets gång har nya esMatrix testats upprepande gånger av företaget, vilket 

har resulterat i att olika buggar hos applikationen har åtgärdats. Alla krav och önskemål som 

Entergate har ställt på projektet har därmed uppfyllts som följd av alla tester.  

Till skillnad från den äldre applikationen kan den nya applikationen hantera fler än en 

prioriteringsmatris, vilket gör att en användare inte ska behöva radera befintlig data för att lägga 

till ny data. En databas har visat sig vara väldigt effektiv för att möjliggöra detta. Användning 

av ett Excel-dokument hade antagligen fungerat, men det hade krävt en komplex logik och 

prestandan hade förmodligen inte vara lika bra. För att hålla reda på all data som är kopplade 
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till varandra användes nodträd, vilket har gett en bra struktur i databasen samtidigt som det 

förenklar arbetet att hitta olika noder. 

En annan fördel är att en användare sparar mer tid på att använda den nya esMatrix. Med den 

äldre applikationen tog det ca 20 minuter för att beräkna och exportera 350 prioriteringsmatriser 

till 350 olika Word-dokument. Samma process tar ca 40 sekunder i det nya programmet. Att 

den nya applikationen skapar prioriteringsmatriser snabbare än den äldre applikationen är 

viktigt, eftersom applikationen inte hade kunnat ersätta den äldre för att den inte har bättre 

prestanda.  

Utan att återanvända kod från den gamla esMatrix beräknade den nya prioriteringsmatriser där 

olika gruppers genomsnittliga värden skiljde sig med ett värde på maximalt 0.01 vid jämförelse 

med den äldre esMatrix. Skillnaden påverkade inte matrisernas utseende och skillnaden som 

uppstod mellan applikationerna beror antagligen på hur de båda avrundar värden i olika 

funktioner. Matrisernas resultat blev därmed bra och innebär att den teori som ligger bakom 

den nya esMatrixs funktioner verkar stämma, eftersom det nya och det äldre programmet ger i 

princip exakt samma svar. 

Användning av ASP.NET MVC samt The Onion Architecture har gett projektet en bra struktur 

som gör att projektet kan vidarteutvecklas. Det har bevisats genom att många ändringar kan ske 

i databasen utan några större problem samt att olika funktioner har kunnat optimeras i 

programmet utan att förstöra olika delar av programmet.  

 

5.3. Ekonomikrav 
Den nya applikationen har alla funktioner som den äldre esMatrix hade, men den nya esMatrix 

exekverade de snabbare p.g.a. att de var optimerade. Optimering av funktioner har därför 

resulterat i att en användare sparar mycket mer tid på att använda den nya applikationen än den 

gamla. Mer tid innebär att Entergates personal kan använda den besparade tiden till att utföra 

andra uppgifter, vilket är en vinst ekonomiskt för företaget. 

 

5.4. Säkerhetskrav 
Applikationen har en stor och känd säkerhetsbrist, eftersom en användare inte behöver några 

uppgifter för att använda den som t.ex. inloggningsuppgifter. Trots att applikationen är osäker 

körs den internt bakom Entergates brandvägg, vilket kräver att någon ska behöva ta sig igenom 
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brandväggen för att kunna använda den utanför Entergates nätverk. Eftersom företaget endast 

kör applikationen internt via deras privata nätverk förblir applikationens säkerhetsnivå i 

slutändan ändå hög. 

 

5.5. Integritetskrav 
De svar som erhålls från esMakers Excel-dokument kommer från anonyma respondenter, vilket 

gör det svårt att ta reda på vad vilken individ som har besvarat på vad i esMatrix. Applikationen 

påverkar därför inte individers integritet. 

 

 

" "
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6. Slutsatser 
 

6.1 Resultat 
De krav och önskemål som ställdes inför projektet har uppfyllts. Alla frågeställningar har 

besvarats och projektet blev klart tidigare än vad som planerades. Den äldre applikationen 

esMatrix har ersatts av den nya applikationen, vilket innebär ett bra resultat enligt beställaren 

Entergate AB. Den nya applikationen beräknar prioriteringsmatriser snabbare än den äldre 

applikationen. En prioriteringsmatris var det maximala antalet det äldre programmet kunde 

hantera. Den nya esMatrix kan hantera fler än en. 

 

6.2. Vidareutveckling 
Eftersom projektet är strukturerat enligt The Onion Architecture och programmerad i ASP.NET 

MVC har det blivit möjligt att utföra vidareutveckling av applikationen.  

 

6.3. Erfarenheter 
Projektet har varit väldigt lärorikt. Det har varit många nya kunskaper som har inhämtats och 

det har varit en utmaning att implementera funktioner enligt inhämtad kunskap. 

" !
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8. Bilagor 
"

Bilaga 1: Databastabeller och kopplingar mellan tabellerna. 
"
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