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Abstract 
This study aims at investigating the need for modularity in software development, 
what implications it might have on the development process, what business value it 
might hold and touches on some techniques for achieving modularity.  
 
The study was done as a case study regarding the development of Control Center, a 
highly configurable and flexible data management tool. Control Center has been 
developed for, and in collaboration with, Tuzame AB.  
 
Control Center is the customer interface for handling their data and digital platform. 
The possibility to create a flexible platform to quickly create different types of 
customer solutions by selecting components from a tested code base will be 
investigated. 
 
The report has two main objectives; to describe how software development based on 
a modular platform can improve the workflow, and to investigate the extent to which 
a modular platform can affect the development process of a data management tool 
in a small business. 
 
 

“CC is highly configurable and flexible data management tool 
which gives an easy and reliable way to access and modify data” 

 - Pavel Getta, developer at Tuzame AB. 
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Sammanfattning 
Den här studien avser undersöka behovet av modularitet inom mjukvaruutveckling, 
dess implikationer på utvecklingsprocessen samt dess affärsnytta, men berör också 
tekniker för att uppnå modularitet. 
 
Detta är en fallstudie kring utvecklingen av Control Center, en flexibel och 
konfigurerbar plattform för data-management. Control Center har utvecklats för, och 
tillsammans med, Tuzame AB. 
 
Control Center är kundens interface för att hantera sin data och sin digitala plattform.  
Möjligheten att skapa en flexibel plattform för att snabbt kunna  
skapa olika typer av kundlösningar genom att välja komponenter från en testad 
kodbas kommer att undersökas. 
 
Rapporten har två huvudsakliga målsättningar; dels att beskriva hur 
utvecklingsarbetet kring en modulär plattform kan gå till, och dels att undersöka 
vilken påverkan en modulär plattform kan ha på utvecklingsprocessen av ett data 
management-verktyg på ett litet företag. 
 
 
 
 
 

“CC is highly configurable and flexible data management tool 
which gives an easy and reliable way to access and modify data” 

 - Pavel Getta, utvecklare på Tuzame AB 
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1. Ordlista 
Control Center - Ett system som hanterar samspelet mellan en databas och 
miljöerna som rör hanteringen av denna. 
Front-end - Det interaktionslager som slutanvändaren interagerar med. 
Back-end - Det interaktionslager som servern, databasen osv interagerar med. 
Konfigurationsdata - En datamängd som beskriver hur en konfiguration skall ske. 
Data management tool - Ett verktyg som möjliggör hantering av en datamängd. 
Komponent - Ett stycke kod som utför en specifik funktion eller grafisk 
representation. 
Cards - En komponent eller samling av komponenter. En kund kan välja relevanta 
kort ur en “kortlek”. 
API - API, eller Application Programming Interface, är det gränssnittet som möjliggör 
kommunikation mellan mjukvara. 
Schema - En specifikation av den data som finns i databasen. Används för att 
validera data som läggs in i databasen av användaren. 
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund och mål 

2.1.1. Beskrivning av området som arbetet utförs inom 
Mjukvaruåteranvändning definieras av Lombard Hill Group som användandet av 
existerande tillgångar i någon form under produktutvecklingsprocessen. Tillgångarna 
är inte bara kod, utan produkter och bi-produkter av mjukvaruutvecklingens livscykel 
och inkluderar bland annat komponenter, testsviter, designer och dokumentation. 
 
Lombard Hill Group menar också att återanvändning av mjukvara fungerar som bäst 
när det görs systematiskt, det vill säga att det är planerat från början att man ska 
återanvända mjukvaran.  
 
Några av fördelarna som Lombard Hill Group anger med att återanvända kod är: 
ökad produktivitet, nedkortad produktionstid, högre mjukvarukvalitet, 
driftskompabilitet och minskad projektrisk (Lombard Hill Group, inget datum). 
Återanvändning av kod är ett väldigt brett och vida studerat forskningsområde inom 
datavetenskapen som dessutom har studerats sedan datavetenskapens vagga, 
vilket gör att arbetet har en stor teoretisk bakgrund att falla tillbaka på.  
 

“Software reuse is the use of existing assets in some form within the software 
product development process. More than just code, assets are products and 

by-products of the software development life cycle and include software 
components, test suites, designs and documentation.”  

- Lombard Hill Group 

2.1.2. Uppdragsgivarens intresse/Problematisering 
Uppdragsgivaren, Tuzame AB, arbetar med att leverera webbapplikationer och 
digitala plattformar på beställning. De uppnår konkurrenskraft genom kundnärhet och 
affärsmodellen vilar på front-office dominerad logik som karaktäriseras av en hög 
grad av kundinteraktion (Engwall et al, 2014, s.30). Beställarna är ofta okunniga på 
områden och kravspecifikationerna tenderar att förändras under projektets gång. 
Arbetet har låga volymer och hög grad av specialisering och är därför mycket 
arbetsintensivt.  
 
I och med arbetet hoppas Tuzame AB att kunna förändra och automatisera delar av 
verksamheten genom modularisering. De eftersträvar att uppnå stordriftsfördelar 
med verksamheten genom att återanvända de bakomliggande teknikerna för varje 
enskild produkt, utan att för den sakens skull göra avkall på kundsamarbetet. Målet 
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är konkurrenskraft genom operativ överlägsenhet snarare än kundnärhet (Engwall et 
al, 2014, s25).  
 
Utveckling av webbapplikationer bygger på mycket manuellt arbete. I takt med att 
arbetskraften i Sverige blir dyrare och att nya digitala arbetsplattformar gör det mer 
lättillgängligt att använda utländsk arbetskraft får svenska IT-företag det allt svårare 
att anskaffa nya kunder. Vid upphandling av utvecklingsarbetet av nya applikationer 
är det för den oinsatte uppdragsgivaren lätt att stirra sig blind på leverantörens 
timlön, men en erfaren utvecklare med rätt verktyg och struktur på arbetet kan 
leverera projekten på väsentligt mycket kortare tid. Totalkostnaden blir därför ofta 
lägre. 
 
Samtidigt är det svårt att på förhand estimera hur lång tid ett projekt kommer att ta 
och med agila utvecklingsmetoder förändras ofta projektets mål och omfång under 
projektets gång i samråd med kunden. Timlönen är därför av stort intresse vid 
upphandling. 
 
Tuzame AB, där detta kandidatexamensarbete utförs, har därför valt strategin att 
bygga upp en flexibel och modulär plattform att utgå ifrån för att snabbt kunna skapa 
webbapplikationer åt nya kunder. Tanken är att leverantören, redan innan avtalet 
skrivits eller vid ett tidigt skede i projektet, ska kunna visa upp en fungerande 
prototyp och därmed kunna påvisa för kunden att leverantören kommer att bygga 
applikationen snabbare än sina konkurrenter. 
 
Den praktiska delen av detta arbete går ut på att skapa ett administrationsverktyg för 
datahantering kallat Control Center. Control Center ska vara modulärt, så att det 
med väldigt liten ansträngning går att använda till olika typer av projekt på olika 
plattformar. En simpel konfigurationsfil ska definiera hur innehållet i Control Center 
ska se ut och vilka funktioner som står till förfogande för användaren. Utifrån 
konfigurationsdata ska sedan Control Center generera kundlösningen. 
Förväntningen är att kunna generera en produkt som efter överinseende och 
finjusteringar kan släppas till beställare. 
 

2.1.3 Control Center 
Tuzames produkter levereras i regel med två användargränssnitt; ett gränssnitt för 
slutkunden där de kan handla/registrera sig/läsa nyheter etc, men också ett 
administrationsgränssnitt avsett för beställaren där de kan hantera dataflöden, 
åtkomsträttigheter, redigera innehåll etc.  
 

 
8 



Det föreligger betydligt högre krav på design för slutkundernas användargränssnitt 
eftersom det är företagens stora möjlighet att profilera sig gentemot andra företag, 
förmedla sin vision och visuella uttryck. Startsidan för kunden måste först väcka 
intresse hos kunden och ha en tydlig och logisk struktur för att minska tröskeln från 
en kunds första intryck till att de registrerar sig/börjar använda tjänsten. Startsidorna 
är ofta optimerade för att hamna högt upp i sökresultat från exempelvis Google och 
visar ofta upp innehåll från företagens sidor på sociala medier som facebook, 
instragramflöden mm. 
 
Startsidor och kundgränssnitt är därför svårt att tillhandahålla på ett modulärt vis 
eftersom designkraven är som viktigast här. Eftersom det är företagets ansikte utåt 
fästs stor vikt vid denna och det är också i praktiken det kunden betalar mest för.  
 
Control Center är i praktiken beställarens administrationsverktyg och det interface 
som kunden erbjuds för att hantera sin data. Detta ställer inte lika höga krav på 
design. Det är verktyg som endast används internt och tillåter därmed en högre 
inlärningströskel. Eftersom kunden inte kommer i kontakt med detta finns heller inga 
krav på att det ska vara unikt och ha en egen grafisk profil. I 
administrationsverktyget, som är tätt knutet till sidans funktionalitet, ställs det snarare 
krav på funktion och stabilitet och möjligheterna till att återanvända interfacet är 
betydligt högre 

2.2. Arbetets mål och nyhetsvärde 

2.2.1. Vad är önskat resultat? 
Det önskade resultatet för arbetet är att komma fram till en lämplig metod för att 
generera ett användarvänligt och funktionellt gränssnitt utifrån en enkel 
konfigurationsfil och en datamängd. Detta involverar även att utforska i vilken 
utsträckning denna generering är möjlig, med andra ord att ta reda på eventuella 
möjligheter och begränsningar för denna generering. Arbetet ämnar även att öka 
förståelsen för hur en generering av denna typ kan effektivisera utvecklingsarbetet 
och hur den eventuellt påverkar arbetsprocessen. 
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2.3. Vetenskaplig frågeställning 
Det övergripande temat som arbetet avser diskutera kan sammanfattas i följande 
frågeställning; 
 
Hur kan modularisering användas för att effektivisera mjukvaruutveckling? 
 
På grund av frågans heltäckande karaktär har den delats upp i ett antal mindre 
utvärderingspunkter som lättare kan överblickas: 

- Vilka data krävs för att kunna generera en användarvänlig, specialanpassad 
applikation? 

- Hur struktureras denna data på ett modulärt och lättförståeligt sätt? 
- Vilka är begränsningarna för genereringen av en applikation från en 

programspecifikation? 
- Kan en ökad modularitet leda till ökad återanvändningsbarhet och därmed 

öka effektiviteten och minska kostnaden? 
- Hur förändras utvecklingsarbetet vid ökad modularitet och återanvändning? 

2.3.1. Specificerad problemdefinition 

Uppgiften innebär att utveckla ett system för att möjliggöra en ökad automatisering 
av stora delar av programutvecklingen, i huvudsak projektens användargränssnitt. 
Systemet kan ses som en "svart låda" där indata är konfigurationsdata samt en 
eventuell övrig datamängd, och utdata är en applikation som kan användas för att 
studera och modifiera denna data på ett användarvänligt sätt. 
 
På grund av detta finns det hårda krav på hur mjukvarukomponenterna i Control 
Center utformas eftersom det måste vara möjligt att använda dem i olika 
sammanhang och på olika sätt utan att behöva ändra dem manuellt.  

2.3.2. Utmaningar 
Eftersom arbetet till stor del består av programutveckling är också utmaningarna av 
samma karaktär som för all programutveckling, exempelvis val av datastrukturer, 
klassindelning och generell struktur. 
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Arbetets omfång är en begränsande faktor eftersom det skulle vara önskvärt att 
genomföra tester och utvärderingar efter att systemet använts under en längre tid. 
Med de 20 veckor som stått till förfogande gjordes valet att bygga klart 
grundstrukturen och sedan skapa komponenter modellerade efter kraven från de två 
kunder som inkom till Tuzame under projektets gång. De två kunderna har olika 
behov som tillfredsställs med samma komponenter vilket ställer vissa krav på 
abstraktionsnivån. Dock krävs fler fall för att bedöma systemets användbarhet 
generellt. 
 
Utformningen och tolkningen av konfigurationsdatan innebär utmaningar av både 
programmeringsteknisk och designmässig karaktär, men rör även 
människa-datorinteraktion. Mängden information som ska specificeras i 
konfigurationsdatan är en avvägningsfråga där alltför mycket och specifik information 
gör konfigurationsfasen till ett större arbete och effektiviseringen blir inte lika 
påtaglig. Alltför lite information gör istället att applikationen blir svårare att anpassa 
till nya behov.  
 
Andra utmaningar är hur konfigurationsdatan struktureras där många beslut behöver 
tas, exempelvis huruvida konfigurationen ska använda en relationell databas eller 
trädstruktur, om den ska delas in i en visuell och funktionell del eller om dessa ska 
vävas samman. 
 

2.4 Avgränsningar 

Tidsramen för kandidatarbetet skapar en avgränsning till att endast utveckla 
plattformen som framtida projekt kan vila på. Faktiska kundprojekt med full 
funktionalitet ligger utanför vårt scope. 
De slutgiltiga projekten kommer behöva förses med komponenter och funktionalitet 
och varje nytt projekt kommer att behöva anpassas och skräddarsys i viss 
utsträckning men meningen är att behovet av nya komponenter och funktionalitet 
ska minska med tiden. Ju fler projekt som byggs baserade på Control Center, desto 
mindre arbete kommer det att krävas för varje nyanpassning eftersom alla 
nytillkomna komponenter kommer att kunna återanvändas. 
 
Arbetet aspirerar inte att optimera användargränssnitt eller automatiskt generera 
designen utifrån datan. Tanken är snarare att utvecklarna genom väl avvägda 
designval, som redan från början är tänkta att vara generellt applicerbara, och 
genom att använda komponenter som anpassar sig till mängden och typen av 
innehåll, ska kunna skapa en mall att utgå ifrån och utveckla vidare. Den slutgiltiga 
designen har som mål att vara lättbegriplig, tydlig och intuitiv snarare än snygg och 
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nyskapande. Applikationen kommer därför formges utifrån etablerade designmönster 
som slutanvändarna är vana vid.  

2.5. Förväntat vetenskapligt resultat 

2.5.1. Vetenskaplig relevans 
Det vetenskapliga syftet med detta arbete är att bidra med nya infallsvinklar om hur 
programutveckling av webbapplikationer kan automatiseras. Tanken är att försöka 
utröna i vilken utsträckning utvecklingsarbetet går att automatisera och utveckla ett 
designmönster som är generellt tillämpbart. Arbetet belyser även hur ett system av 
detta slag kan påverka ett företag ur ett organisatoriskt perspektiv. 

2.5.2. Hypotes 
Mycket av det repetitiva arbetet bör gå att återanvända mellan projekt genom väl 
avvägda designval och genomgående, tydliga riktlinjer under utvecklingsarbetet. 
Även om systemet görs för att vara så flexibelt och mångfacetterat som möjligt så 
går det inte att täcka alla typer av behov med en och samma plattform. Arbetsbördan 
för varje enskilt projekt borde gå att minska till stor del och därmed spara mycket av 
det tidsintensiva och repetitiva arbete som präglar front-end utveckling, men en 
fullkomlig automatisering ter sig inte möjligt i arbetets scope. 
 
Hypotesen är att man utifrån samma kodbas kan generera hemsidor med olika 
funktionalitet, data och utseende. Endast konfigurationsdatan och eventuell 
datamängd skiljer sig. 

2.5.3. Metod för att testa hypotesen 
Hypotesen kommer att testas genom att, efter att ha färdigställt ramverket, bygga två 
projekt/mockups med hjälp av ramverket som vilar på samma kodbas. Dessa båda 
projekt/mockups skiljer sig i funktionalitet och data men bygger på samma kod och 
genereras utifrån skilda konfigurationsfiler.  

2.6 Etiska aspekter 
Resultatet av arbetet kommer att användas som plattform för Tuzame AB och är av 
stor strategisk vikt. Koden som plattformen vilar på är att betrakta som en 
affärshemlighet och arbetet behöver därför vara restriktivt kring att explicit visa 
lösningar och kod. 
 
På samma sätt är de två kunder som plattformen anpassats efter under 
utvecklingsarbetet i ett tidigt stadium av utveckling, och för deras skull kommer 
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arbetet att i största möjliga utsträckning utelämna sådant som kan röja företagens 
produkt, affärsidé eller identitet.  

3. Teori 

3.1 Återanvändbara mjukvarukomponenter 
Återanvändbarhet är, inom datateknik, benämningen av återanvändandet av 
existerande mjukvara på flera platser eller för flera ändamål. Det finns många 
fördelar med detta. Genom återanvändning sparas programmeringstid och 
följaktligen kostnader. Vid en hög grad av återanvändning kan mängden buggar 
reduceras, då mängden kod blir mindre. Återanvändning möjliggör också för en 
större möjlighet för experter att specialisera sig på just sitt expertisområde och 
därmed skapa bättre mjukvara som andra kan återanvända. Nackdelarna med 
kraftig återanvändning är egentligen bara relevanta om mycket av återanvändningen 
görs av kod som är skriven av en tredje part. I detta fall riskerar komponenten att inte 
uppfylla vissa specifika krav. Detta kan t ex vara kompatibilitetskrav som inte stöds 
av komponenten (Code Reuse, inget datum). 
 
Enligt Bruce W. Weide, William F. Ogden, och Stuart H. Zweben finns det vissa 
kriterier för hur man bör specificera beteendet hos en komponent för att möjliggöra 
hög återanvändbarhet. Specifikationen bör vara tydlig, entydig och enkel att förstå 
för såväl kund som skapare. Dessutom bör specifikationen vara fri från detaljer som 
rör implementeringen av komponenten, för att bibehålla en konsekvens i hur dessa 
bör uppföra sig (Bruce W. Weide et al, 1991). 
 
För att Control Center ska fungera som det är tänkt krävs det att de komponenter 
som Control Center bygger på fungerar som återanvändbara mjukvarukomponenter. 
Det innebär att dessa komponenter kan användas i olika sammanhang och har en 
hög abstraktionsnivå som gör det möjligt för komponenterna att användas med olika 
indata och kan anpassas efter denna data. Det är således viktigt att komponenterna i 
Control Center följer dessa standarder för återanvändning av mjukvarukomponenter. 

3.2 Modularisering 
Modularisering är ett begrepp som används inom många olika branscher, men 
koncepten är i princip de samma inom alla branscher. Det går ut på att skapa ett 
system (kan vara en mjukvaruapplikation, en bil, en fastighet eller något annat) 
uppbyggda av utbytbara komponenter. Tanken är att man utifrån ett relativt litet antal 
standardiserade komponenter kan generera väldigt många olika slutprodukter som 
kan kombineras enligt kundens önskemål. Detta innebär att utifrån kundens 
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perspektiv får man en stor produktbredd och specialanpassning medan 
producenterna kan massproducera komponenterna och sedan montera ihop dem 
enligt beställarens önskemål (Engwall et al, 2014, s.34). Dessa komponenter har 
många fördelar gentemot att producera varje system från grunden utifrån 
uppdragsgivarens krav.  
 
En fördel är att komponenterna kan testas mycket mer utförligt, eftersom man har ett 
mycket mindre antal komponenter än man har antal olika system som potentiellt kan 
byggas av dessa komponenter. Det är trots detta väldigt viktigt att man testar varje 
system som ska levereras till kund i sin helhet eftersom det alltid finns en viss risk att 
komponenterna inte samspelar som det var tänkt när de sätts ihop i en slutgiltig 
konfiguration. Utöver detta blir produktionskostnaden ofta betydligt lägre i och med 
att man kan massproducera komponenterna och därmed dra fördel av 
stordriftsfördelar. Det finns också verksamhetsflöden som massproducerar likadana 
enheter för att sedan göra utseendeförändringar strax innan de levereras till kunden. 
Ett sådant exempel är aluminiumburkar, där samtliga är identiska fram tills att tryck 
sätts på burkarna innan de levereras (Engwall et al, 2014, s.35). Det är tänkbart att 
man kombinera denna typ av arbetssätt tillsammans med en modulär produktion, för 
att i ännu högre grad kunna erbjuda skräddarsydda produkter. 
 
Vinsterna med modularitet är ännu större inom mjukvaruutveckling eftersom det inte 
föreligger några produktionskostnader vid återanvändning av kod. Kunden får en 
produkt levererad till sig som den upplever som unik på grund av att komponenterna 
har satts ihop på ett unikt sätt och upplever därför en illusion av att produkten 
skräddarsytts för denne. Samtidigt har mycket mindre kod skrivits för detta system 
än om det hade utvecklats från grunden. Ett exempel på att kombinera de ovan 
beskrivna verksamhetsflödena inom mjukvaruutveckling skulle kunna vara att på 
applikationen efter att komponenterna har satts samman lägga till till exempel 
färgteman för att ytterligare förstärka kundens upplevelse av att ha fått en 
skräddarsydd produkt.  

3.3 Interaktionsdesign 
När det talas om användarvänlighet så syftar det i detta arbete på hur väl utformad 
applikationen är ur en 'interaktionsdesign'-synvinkel. Idag använder de flesta 
människor i västvärlden en stor mängd olika interaktiva produkter och mjukvaror 
varje dag, som t ex mobiltelefon, smart-tv, webbläsare osv. En del produkter är 
lättanvända och en del är frustrerande, komplicerade och svåranvända. Detta beror 
ofta på vem eller vad som legat i fokus under designfasen. Interaktionsdesign 
kännetecknas av att användaren ligger i fokus vid designen, i kontrast mot att 
uteslutande fokusera på funktionalitet som rör delar av applikationen som inte 
användaren är i direkt kontakt med. Detta innebär att minimera negativa element 
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som irritation, förvirring, otydligheter, ineffektivitet och så vidare (Preece et al, 2015, 
s.584). 
 
När det gäller Control Center specifikt är det väldigt viktigt att varje enskild 
komponent har interaktionsdesign i åtanke. Det är extra viktigt eftersom man vid 
sammansättningen av komponenterna inte har möjlighet att ha detta i åtanke lika 
mycket (eftersom det sker via konfigurationsdatan). Därför kan man inte förlita sig 
lika mycket på att helheten känns intuitiv, utan måste istället fokusera på att varje 
komponent är tydlig och lättförståelig. För att åstadkomma detta använder sig 
Control Center av välbeprövade och igenkännliga designer som det är tänkt att de 
flesta användarna redan ska känna igen och vara bekväma med att använda. 

3.4. Access control 
Det främsta målet med access control är att skydda data (objekt) från operationer av 
någon (subjekt) som inte är auktoriserad att utföra dessa (R. Anderson, 2008, s.93). 
Operationer kan bestå av läsa, ändra eller skapa ny data.  Detta är en viktig del i alla 
data management systems, då förstörande eller felhantering av data kan leda till 
oanade och farliga konsekvenser (E. Ferrari, 2010). Access control används bland 
annat i operativsystem, och de olika operationerna som brukar kontrolleras, är 
läsning, skrivning, och exekvering av data i systemet. Ett access control system kan 
simplifierat uttryckas som en matris. 
 

 
 

Figur 1 (R. Anderson, 2008, s.97): Matrisen beskriver datan i övre raden och de 
vars åtkomst kontrolleras i den vänstra kolumnen. r representerar läsrättighet, w 
skrivrättighet och x exekveringsrättighet. Detta är en representation över hur 
discretionary access control fungerar. 
 
Exempelvis: Genom att ha ett system som kan kontrollera alla operationers 
legitimitet mot en matris av detta slag kan systemet se till att obehöriga operationer 
ej utförs. Det finns en mängd olika paradigm inom access control som Discretionary, 
Mandatory och Role-Based access control. 
 
I Control Center är access control essentiellt, då en stor mängd användare skall 
kunna hantera data från samma källa samtidigt. Access control medför ett bra sätt 
att kontrollera att modifiering av dessa data sker på ett säkert sätt, samt medför en 
större grad av kontroll av hur datan modifieras. 
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4. Tidigare studier 

4.1 Sammanställning av tidigare relevanta arbeten 
Artikeln “Designing code level reusable software components” av B.Jalender, Dr 
A.Govardahn och Dr P.Premchand beskriver hur man kan bygga återanvändbara 
mjukvarukomponenter på kodnivå och ger också riktlinjer, best practices och 
standarder för hur man kan skapa återanvändbara mjukvarukomponenter och 
dessutom hur man kan se till att de är konfigurerbara och enkla att använda. 
Jalender, Govardahn och Premchand menar att en återanvändbar 
mjukvarukomponent kan vara vad som helst som syns i ett användargränssnitt. Till 
exempel enkla saker såsom textfält, knappar, scrollbars och listor. Utöver detta 
menar de att även saker som arkitektur, design, källkod, specifikationer och 
dokumentation kan återanvändas. De menar att de främsta anledningarna till att 
återanvända mjukvarukomponenter är att öka produktiviteten, sänka kostnaden och 
öka kvaliteten. Konceptet att återanvända mjukvarukomponenter kommer 
ursprungligen från byggnads- och tillverkningsindustrin. 
 
Jalender, Govardahn och Premchand menar att det finns vissa tekniska svårigheter 
som förhindrar återanvändande av mjukvarukomponenter. En av dessa svårigheter 
är avsaknaden av formella specifikationer för hur komponenterna fungerar. De 
menar att en programmerare endast kan förväntas återanvända en komponent om 
denne vet exakt hur den fungerar på ett entydigt sätt. En sådan specifikation ska 
vara skriven på ett matematiskt rigoröst sätt, endast en informell beskrivning i ett 
naturligt språk räcker inte menar de. 
 
I sin slutsats konstaterar Jalender, Govardahn och Premchand att återanvändning av 
mjukvarukomponenter kan spara tid, pengar och öka tillförlitligheten i systemen som 
implementerar dem, men att om koden inte är anpassad för att vara återanvändbar 
kan det snarast få motsatt effekt. Det bästa sättet att återanvända kod är att dela 
gemensamma funktioner, klasser, ramverk och procedurer. Ett dåligt sätt menar de, 
är att kopiera kod från ett projekt och sedan modifiera koden, eftersom detta är 
väldigt svårt att underhålla (B. Jalender et al, 2012).  
 
Att generera HTML utifrån en specifikation är ingen ny tanke. I Piero Fraternali och 
Paolo Paolinis artikel från år 2000 behandlas två-stegs-generering genom HDM-lite, 
en konceptuell modell för att generera HTML. Här specificeras en konceptuell 
specifikation, (hyperbase schema) som genererar en logisk struktur (access 
schema) som i sin tur genererar fysiska sidor (presentation schema). Vid varje 
generering tolkas datan från det tidigare schemat för att exempelvis se hur många 
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bilder som ska visas, vilken data som ska ingå etc. innan deras programvara 
Autoweb genererar HTML/Java-kod (Artikeln skrevs 2000 när java fortfarande var 
det dominerande språket för dynamiska hemsidor). Genom att separera den logiska 
strukturen från presentationen möjliggörs att samma logiska struktur kan presenteras 
på flera olika sätt, eller att olika logiska strukturer kan visas på samma sätt. Detta gör 
det möjligt att anpassa webbapplikationerna för varje besökare om så önskas. 
 
Slutsatserna som dras i denna artikel är att det finns flera fördelar med detta 
tillvägagångssätt. Det ger skalbarhet eftersom man kan ändra informationsbasen 
utan att göra om hela applikationen. Applikationerna blir också mer dynamiska 
eftersom logiken och presentationen är uppdelade, vilket innebär att presentationen 
kan förändras under run-time, till exempel för att skräddarsy utseendet och känslan i 
applikationen baserat på en användares beteende. Enligt författarna går det inte att 
jämföra gränssnittet med ett som har skrivits manuellt, men flexibiliteten blir mycket 
större än andra generatorer på denna tiden genom det aktuella tillvägagångssättet. 
Fraternali och Paolini menar att utvecklingsarbetet blir generellt lägre än om koden 
skulle skrivas manuellt, men detta måste vägas mot att arbetet med modelleringen 
och konceptualiseringen blir betydligt större, varför det finns en gräns av komplexitet 
det kan vara värt att tillämpa detta tillvägagångssätt. Vid mindre komplexa 
applikationer kan det vara bättre att göra arbetet manuellt (P. Fraternali et al, 2000). 

5. Metod 

5.1. Val av arbetsmetod 
Frågan undersöks som en fallstudie genom att i samarbete med Tuzame AB skriva 
ett modulärt datahanteringsverktyg.  Denna plattform, kallad Control Center, 
utvecklas med agil programutvecklingsteknik eftersom kravspecifikationen kan 
komma att ändras i takt med nytt kundunderlag. Arbetet följer således de tolv 
grundprinciperna för agil programutvecklingsteknik (Agile Alliance, inget datum): 
 

1. Kundnöjdhet genom tidig och kontinuerlig leverans av användbar 
mjukvara. 

2. Välkomna förändrade kravspecifikationer, även sent i utvecklingen. 
3. Fungerande programvara levereras ofta (veckor istället för månader). 
4. Nära, dagliga samarbeten mellan utvecklare och ekonomer.  
5. Projekten byggs kring motiverade medarbetare som ska litas på. 
6. Fysiska möten är den bästa kommunikationsformen. 
7. Fungerande programvara är det huvudsakliga måttet på framsteg. 
8. Hållbar programutveckling; det är möjligt att upprätthålla en konstant 

takt. 
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9. Kontinuerlig uppmärksamhet för att upprätthålla teknisk förträfflighet 
samt god design. 

10.Enkelhet - konsten att maximera mängden arbete som inte utförs - är 
grundläggande. 

11.De bästa arkitekturerna, kravspecifikationerna och designerna 
uppkommer från självorganiserande arbetslag.  

12. Arbetslaget reflekterar regelbundet över hur man ska bli mer effektiva 
och anpassar sig efter det. 

 
En stor skillnad mellan agil programutvecklingsteknik och den klassiska 
vattenfallsmetoden är att inom agil programutvecklingsteknik genomför man 
kontinuerligt tester istället för att ha en stor, separat testfas någonstans i slutet på 
projektet. Varje iteration i utvecklingsfasen ska leverera en användbar del av det 
slutgiltiga projektet och ska innehålla tester för att kunna validera varje del. Detta 
medför, enligt förespråkare för agila programutvecklingsmetoder, att man bättre kan 
planera framtiden för nästa del i utvecklingsfasen då man tidigt vet hur varje liten del 
fungerar. Att man inför varje iteration, med resultaten från de tidigare iterationerna i 
åtanke, planerar nästa iteration medför att man hela tiden kan arbeta med att 
utveckla de mest värdefulla och för projektet viktigaste delarna vilket i sin tur 
maximerar hela projektets värde. Detta ligger i linje med en av grundpelarna för agil 
programutvecklingsteknik, nämligen konsten att maximera mängden arbete som inte 
görs; det vill säga att man alltid ska arbeta på saker som tillför projektet värde. En 
agil arbetsmetod är en god idé när ett projekt startas trots att man inte vet hur 
lösningen ser ut (B. Tonnquist, 2012, s. 139). Då de exakta kraven och 
specifikationerna kan komma att förändras under arbetets gång så lämpar sig detta 
för projektet. Tonnquist menar även att ett agilt arbetssätt är lämpligt när en lovande 
idé eller en ny möjlighet ska prövas (B. Tonnquist, 2012, s. 139), något som 
definierar detta företag väl. 
 
Vanlig kritik som ges mot agil programutvecklingsteknik är att man ofta försakar 
utförlig dokumentation för att istället skriva mer kod, som det står Manifestet för Agil 
systemutveckling: ”Fungerande programvara framför omfattande dokumentation” 
(Agile Alliance, inget datum). Kritiker menar att detta har hittats på av 
programmerare för att de vill koda och slippa dokumentera. Försvarare av agila 
programutvecklingsmetoder däremot menar att manifestet misstolkas, och att vad 
som avses är att dokumentation ska försakas endast i de fall då de inte tillför något 
värde. Dessutom ska den vara precis lagom utförlig, eftersom en alltför utförlig 
dokumentation riskerar att utdateras väldigt fort när koden ändras. 
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5.2 Val av utvärderingsmetod 

5.2.1. Affärsnytta 
För att utvärdera affärsnyttan med projektet genomförs intervjuer med produktägare 
och anställda på Tuzame för att kartlägga hur arbetsprocessen ser ut på företaget 
och sedan jämföra med hur det ser ut efter projektet färdigställts. Optimalt hade varit 
att jämföra antalet arbetstimmar för projekt byggda på Control Center mot tidigare, 
likvärdiga projekt, och normera arbetstiden efter projektets omfång. 
 
Det kommer emellertid att dröja tills dess att Control Center har använts i ett antal 
projekt innan det går att utvärdera efter denna metod och det ligger därför utanför 
projektets scope.  
 
Eftersom det inte är möjligt att inom detta arbete kvantifiera de affärsmässiga 
effekterna görs utvärderingar av ett antal identifierade projektfaser. 

 
Projektens faser: 

● Kartläggning av kundens behov 
● Planering 
● Kravspecifikation 
● Design 
● Utveckling 
● Test och överlämning 
● Utvärdering 
● Underhåll  

 
För varje av dessa moment evalueras förändringen i följande faser kvalitativt. 
Förhoppningen är att många av dessa moment kommer bli enklare att genomföra 
samt kräva mindre arbetstid. Evalueringen rör huvudsakligen, men inte enbart, hur 
enkel och tidseffektiv fasen är, för att sedan jämföras med hur det såg ut tidigare. 

5.2.2. Användarvänlighet för slutanvändare 
För att säkerställa att plattformen kan återanvändas i flera projekt av varierande 
karaktär är det nödvändigt se till att använda intuitiva och beprövade komponenter 
och ikoner, men även se till att dessa hänger ihop på ett enkelt och intuitivt sätt för 
slutanvändaren. Det kommer därför att genomföras tester för detta med hjälp av 
etablerade metoder. 
 
Under arbetets gång genomförs cognitive walkthrough och heuristic evaluation 
kontinuerligt (Preece et al, 2015, s. 411 och 403). Field studies är inte aktuellt 
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eftersom applikationen inte utvecklas för en specifik miljö utan strävar efter att vara 
så generell som möjligt. (Preece et al, 2015, s. 494) 

5.3. Genomförande 
Utifrån den teoretiska bakgrunden samt den vetenskapliga frågeställningen kan 
metoden för arbetets utförande sammanfattas till ett antal punkter. Vid alla beslut där 
en mängd alternativ står till hands görs en avvägning av alternativens för- och 
nackdelar mot varandra. Arbetsmetoden är agil, då många beslut iterativt kommer 
behöva utvärderas och justeras: 
 

● Besluta om systemets övergripande system, innebärande: 
1. Syftet med konfigurationdatan. Beslut om vad konfigurationdatan 

bestämmer, samt på vilket sätt. 
2. Strukturen av konfigurationdatan Beslut om vilken datastruktur som 

bäst lämpar sig för att skriva och läsa denna data. 
3. Databasens struktur. Beslut om vilken datastruktur databasen i 

backend bör ha. 
4. Metod för att tillämpa access control i databasen. Beslut om vilket 

paradigm som bäst lämpar sig för att säkerställa att inga obehöriga 
operationer sker på datan. 

5. Strukturen för de modulära komponenterna. Beslut om hur de 
komponenter som utvecklas skall vara beskaffade. Hur de ska 
interagera med varandra samt med databasen. 

6. Lämpliga ramverk. Beslut om vilka ramverk och annat arbete som kan 
utnyttjas i utvecklingsprocessen för att systemet skall fungera. 

 
 

● Efter detta utvecklas en applikation iterativt utifrån denna grund. I och med 
den agila arbetsmetoden är dessa flexibla under projektets gång. 

 
● Applicera applikationen som en lösning på två fall för att vara säkra på att 

samma kodbas kan generera lösningar utifrån olika konfigurationsdata. 
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6. Utvecklingsprocessen 

 
Figur 2. Ungefär så här var det meningen att en av sidorna i Control Center skulle se ut. 
 

6.1 Kravspecifikationer 
Den huvudsakliga kravspecifikationen för Control Center är dess modularitet och 
generella tillämpbarhet. Moduler ska vara utbytbara och utbyggbara och kunna 
generera webbplatser utifrån konfigurationsfilen med de komponenter som ingår i 
kodbasen. 
 
1.  Control Center ska kunna genereras helt utifrån konfigurationsdata vilket ställer 
höga krav på entydighet i både moduler och konfiguration. Ingenting av det som i 
slutänden visas upp i det renderade gränssnittet får vara hårdkodat utan alla delar av 
projektet skall vara generiska och hämtas från konfigurationsdatan. 
 
2. Ett annat viktigt krav är att det ska gå att reglera rättigheter utifrån användarstatus 
genom Access Control. Användarna har tillgång till olika vyer och data från backend 
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beroende på deras användarstatus (exempelvis administratör, kund eller andra typer 
av användare). Användarstatusen ska kontrolleras vid inloggning och olika 
konfigurationer laddas beroende på vilken användarstatus den inloggade 
användaren har. Information om vilka användare som tillåts ladda in vad måste 
specificeras i konfigurationen och detta måste valideras i back-end när användaren 
loggar in. 
 
3. Applikationen måste kunna hantera olika typer av data som ska kunna visas upp 
på olika sätt och matas in från användare i back-end. All data måste valideras för att 
rätt datatyp ska hamna på rätt ställe i databasen. Detta ska göras genom att 
definiera de entiteter som får finnas i applikationen, t.ex. användare, företag, 
produkter etc. Sedan definieras vilken datatyp entiteterna tillåts innehålla 
tillsammans med eventuella restriktioner, exempelvis längden på en sträng eller 
storleken på ett heltal, och validerar sedan den inmatade datan mot dessa entiteter. 
 
4. Designmässiga krav finns i form av hur komponenterna ska visas upp. 
Konfigurationsdatan ska kunna specificera hur de förhåller sig till varandra, vilken 
data de kan och får innehålla samt hur de ska visas upp. Komponenternas utseende 
behöver ej justeras i konfigurationsfilen utan bestäms i koden och är samma för alla 
projekt. 
 
5. Hela poängen med Control Center är att kunna skapa en stor mängd projekt med 
möjlighet att stödja många parallella användare. Detta ställer krav på stabiliteten på 
Control Center. Det innebär dessutom att versionshantering av olika konfigurationer 
kommer krävas, eftersom olika kunder kan ha olika versioner av Control Center och 
potentiellt även ha olika versioner av strukturen på konfigurationsdatan. Sådana 
uppdateringar ska vara möjliga att genomföra utan att påverka existerande kunder.  

6.2 Grundläggande struktur 

6.2.1. Syftet med konfigurationsdatan 
För att kunna skapa ett system med både en databas samt en miljö som möjliggör 
hantering för denna, krävs två delar av konfigurationsdata. Den ena specificerar vad 
för typ av data som finns i databasen, hur denna är strukturerad, samt hur 
behörigheten för datan kontrolleras. 
 
Den andra specificerar sedan hur miljön ser ut där datan hanteras. Detta innefattar 
vilka vyer eller sidor som skall finnas tillgängliga, vilken typ av data som visas i de 
olika vyerna, om datan är redigerbar etc. Hur noggrant dessa miljöer kan 
specificeras är en avvägning mellan hur kundspecifik miljön är och hur mycket 
arbete det är att skriva konfigurationen. 
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6.2.2. Val av metod för att tillämpa access control 
De olika paradigm som vägts mot varandra är discretionary, mandatory samt 
role-based access control. De olika paradigmen skiljer sig stort i hur man bestämmer 
och strukturerar vem som har vilken rättighet till varje given del i systemet. 
 

 
Figur 3: Flödesschema över Mandatory Access Control (Paul Krzyzanowski, 2012) 

 
I discretionary access control bestäms dessa rättigheter på en individnivå, där varje 
subjekts egna rättigheter är lagrade i systemet. Detta kan skapa krav på underhåll 
och förändring av en stor mängd rättigheter om behov förändras eller ny 
funktionalitet krävs. 
 
I mandatory access control bestäms dessa rättigheter med hjälp av 
konfidentialitetsnivåer, som t ex top secret, secret, classified och unclassified. I detta 
system har all data en klassificeringsnivå, och rättighet beviljas beroende på 
subjektets dito. I detta system krävs inte samma nivå av underhåll och 
micromanagement, men i ett system där all data är klassificerad enligt strikt ordnade 
nivåer förloras flexibilitet. I fallet att en person ska komma åt top secret och 
classified, och en annan secret men inte classified kan detta systemet kräva arbete 
för att hantera på ett effektivt sätt. 
 
I role-based access control bestäms subjektets rättigheter beroende på vilken/vilka 
roller denne är medlem i. I många fall kan denna roll vara en position på företaget 
där systemet används, men kan vara precis vad som helst. Detta paradigm är 
speciellt effektivt för att effektivisera underhåll av komplexa strukturer av 
auktorisering. När antalet subjekt och objekt är många krävs det en stor mängd 
tillägg och borttagningar av rättigheter. Detta minimeras genom att istället låta varje 
roll vara tydligt definierad i dennas funktion, och att rättigheterna definieras utifrån 
denna roll istället för subjektets identitet. 
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Med bakgrund i att administration av subjektens rättigheter kommer vara stor och att 
det möjliggör för skapandet av en mall som baserar sig på rollens funktion i Control 
Center anses role-based access control paradigmet bäst tillfredsställa de behov som 
behöver tillgodoses för systemet. 

6.2.3. Val av konfigurationsdatans struktur 
Analysen av vilken datastruktur som bör användas gjordes utefter den 
kravspecifikation som redogjorts ovan. För att göra en applikation som uppfyller alla 
dessa krav så gott som möjligt, krävs det att datastrukturen kan samspela väl med 
applikationen, både för att applikationen i sig ska kunna hantera datan på ett bra 
sätt, men även för att datan i sig skall vara lätthanterlig och flexibel. 

1. Relationell datastruktur 
Relationsdatabasmodellen baserar sig i att databasen presenterar datan organiserat 
som tabeller eller relationer. Att hantera data enligt denna modell kan göras enkelt 
med ett högnivåspråk, SQL, som är mycket välutvecklat och väldokumenterat. Under 
90-talet var relationsbaserade databaser normen(H. Garcia-Molina et al, 2014, s. 3), 
men idag är många av de största databaserna strukturerade på andra sätt, ofta kallat 
NoSQL. En stor styrka med denna struktur är att den är simpel och lätt att förstå. 
Strukturen minimerar även duplicering av data, vilket minimerar inkonsekvens i 
datan och arbetet vid förändring av datan. 
 
Att låta konfigurationsdatan ligga i en relationell struktur har fördelarna att det finns 
standardiserade språk för att komma åt datan (SQL), med väl etablerade metoder för 
att komma åt önskad data. Det är svårt att omformatera och utveckla data till mer 
komplexa former i en relationell datastruktur, och mer komplexa datastrukturer kan 
bli svåra att representera. Eftersom konfigurationsdatan måste kunna vara många 
nivåer djup i sin struktur och att mycket av datan kan komma att vara 
semistrukturerad gör detta att en relationell datastruktur inte passar för ändamålet. 

2. Trädstruktur 
XML står för Extensible Markup Language och är ett markup language (som HTML) 
som definierar ett antal regler för att spara och sända data som är läsbart för både 
människor och maskiner. Designmålen som finns för XML fokuserar mycket på att 
det ska vara enkelt att använda och att det ska vara användbart över hela internet. 
Det ska vara enkelt att designa och skapa XML dokument. Det ska också vara enkelt 
att skriva program som processar XML-dokument (www.w3.org, inget datum). Ett 
viktigt faktum att inse när det gäller XML är dock att XML i sig inte gör någonting. Det 
beskriver bara regler för hur data ska struktureras. Vad man sedan vill göra med 
datan är upp till användaren, och tanken är att det ska kunna fungera både som 
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strukturerad lagring som läses direkt av människor och för att enkelt kunna 
användas i datorprogram. (H. Garcia-Molina et al, 2014, s. 20) 
 
En trädstrukturerad databas (av XML-typ) kan, till skillnad från den relationella, på ett 
bra sätt representera mer komplexa datastrukturer och representerar ett djup i datan 
på ett mer lämpligt sätt. XML stödjer även möjligheten för att använda sig av 
semistrukturerad data. Av dessa anledningar är trädstruktur lämpligt för projektet. 

3.JSON 
JavaScript Object Notation, förkortat JSON, är ett dataformat som strävar efter hög 
läsbarhet och snabb och entydig parsning av data. Det togs fram för att konvertera 
och skicka Javascript-objekt men har sedan dess anammats av en mängd olika 
programmeringsspråk och tillämpningar. JSON är idag tvärtemot vad namnet 
antyder helt språkagnostiskt och plattformsoberoende. De datatyper som stöds är 
numeriska värden, strängar, bool, arrayer och Null. JSON är jämfört med XML ett 
mer kompakt sätt att skriva vilket ger mindre data att skicka. (www.json.org, inget 
datum). 
 
Att använda JSON som datastruktur medför flera fördelar. JSON har fördelen att den 
stödjer flera typer av data såsom arrays, nummer och boolesk data, en flexibilitet 
som, om än inte nödvändig, är till JSONs fördel. Konfigurationsdatan kommer att 
skrivas unikt för varje nytt projekt och det är därför en stor fördel att JSON är fåordigt 
i jämförelse med XML. De stora fördelarna med XML jämfört med JSON (striktare 
schema-specifikationer och -kontroll) är mer tillämpbara i situationer där datan 
skickas och/eller modifieras mellan flera separata system, något som inte 
kännetecknar detta arbete. Enligt kravspecifikationen skall applikationen skrivas i 
javascript, och det kräver därmed minimal ansträngning och kod för att parsa datan. 
 
Genom att väga fördelar och nackdelar mellan de olika strukturerna mot varandra 
görs valet av datastruktur till JSON. 

6.2.4. Val av struktur för databasen som innehåller det data som 
hanteras 
Denna struktur väljs också som JSON, av samma anledningar som valet av 
konfigurationsdata. Eftersom de båda är av JSON-struktur kan mycket av 
databasens struktur definieras i konfigurationsdatan på ett smidigt sätt. 

6.2.5. Val av struktur för de komponenter som möjliggör hantering av 
datan 
Valet av strukturen för de komponenter som sköter uppvisning, redigering, tilläggning 
samt statistisk analys av datan baseras i användandet av modulära komponenter 
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med stor flexibilitet. Genom att skapa en "deck of cards" där varje kort representerar 
en komponent som en kund kommer kunna använda sig av kan man skapa ett 
komplext och skräddarsytt datahanteringsverktyg. För varje komponent definieras 
även hur dessa kan användas i samband med andra komponenter. Detta kan 
innefatta att en viss komponent (t ex textfält) kan befinna sig i en annan (t ex en 
tabell). Det definieras även hur dessa komponenter kan interagera med den 
bakomliggande databasen (backend) via olika metoder om detta är lämpligt för 
komponenten. 

6.3 Val av ramverk för utvecklingsprocessen 

6.3.1. React 
React JS lanserades 2011 av Facebook och är ett javascript-bibliotek för att skapa 
s.k. Single-page applications dvs en webbsida där all nödvändig kod hämtas in vid 
första inladdningen och som sedan uppdateras och renderas om utan att sidan 
behöver laddas om. React har en hierarkisk struktur och renderas i en rot-nod som 
skickar parametrar till komponenterna. Komponenterna kan inte förändra dessa 
värden men kan anropa en callback-funktion som kan hantera parametrarna. 
Dataflödet bygger på att en händelse i applikationen triggar en action och actions 
bara kan flöda uppåt i hierarkin medan parametrar flödar nedåt. 
 
React är relevant för dess struktur, och dess entydiga sätt att passa ner data etc. Det 
skapar en objektsstruktur som lätt speglar den tänkta komponentstrukturen. Det är 
också ett av de största ramverken på marknaden just nu och har stöd för en stor 
mängd externa bibliotek. 
 
React valdes för att dess utvecklingsmönster spelar väl med den tänka 
komponentstrukturen. Eftersom strukturen av komponenter skall vara atomära och 
modulära, och att designmönstret i React grundar sig i avgränsade objekt som 
minimerar interaktionen mellan olika objekt, är React ett rimligt val av ramverk. 

6.3.2. Material UI 
Material Design (material.io, 2017) är ett designspråk och en uppsättning riktlinjer för 
apputveckling som lanserades under 2014 av Google. Tanken bakom initiativet var 
att skapa en enkel, intuitiv och enhetlig upplevelse som går att använda i alla typer 
av applikationer och på alla typer av plattformar - från mobiltelefoner till tablets och 
datorskärmar.  
 
Designen bygger på en tydlig metafor och försöker skapa en taktil upplevelse på 
platta skärmar. Olika material, framförallt papper, läggs ovanpå varandra med 
skuggor som accentuerar komponenten från bakgrunden och därmed implicerar vad 
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som går att trycka på och inte. Starka och kontrasterande färger tillsammans med 
enkla geometriska mönster skapar tydliga ytor medan skarpa kanter, varierande 
skuggdjup och animationer förstärker vad som går att trycka på och inte. 
 
Material Design valdes som designspråk för Control Center eftersom det är väldigt 
utbrett, etablerat och känns igen av de flesta tänkbara slutkunder. Material Design är 
också väl anpassat för att fungera och upprätthålla ett logiskt flöde på alla 
skärmstorlekar.  
 
Material UI valdes som ramverk för att på ett enkelt sätt kunna implementera 
Material Designs beprövade designkonventioner. Material UI är en samling 
komponenter med design i enlighet med material design och kan användas som 
byggstenar för att skapa våra tänkta specialskrivna komponenter för Control Center. 
Genom att använda sig av redan delvis färdigdesignade komponenter förenklas 
arbetet mycket. Utöver detta består Material UI av React-komponenter vilket är 
ytterligare en grund för detta val. 
 

 
Figur 4: Hur en tabell som implementerar material design kan se ut.  
 

6.3.3. Redux 
Redux är ett ramverk som lagrar ett applikationsbrett tillstånd (state), som enbart kan 
ändras genom tydligt definierade kanaler. Detta innebär att ingen komponent direkt 
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kommunicerar med databasen, utan att allt sker på ett kontrollerat sätt, centralt i 
applikationen. Detta förenklar processen att separera design och elementär 
funktionalitet från mer komplex funktionalitet, och skapar en säkerhet för eventuella 
buggar i enstaka komponenter. 

6.3.4. Sammanfattning av systemets struktur 
Systemet består i huvudsak av en databas och en applikation. Varje levererad 
kundlösning kommer bestå av en unik databas, men med samma applikation. 
Utseendet och funktionen, eller miljön, som användaren ser bestäms av 
konfigurationsdatan som är lagrat i databasen. Genom att identifiera olika typer av 
användare kommer olika konfigurationer kunna laddas in, trots att de är uppkopplade 
till samma databas. Till exempel skulle en beställare och en köpare hantera samma 
data (annonser), men de har olika möjligheter att påverka datan (en köpare kan 
lägga en köporder, men inte lägga upp en ny annons). Detta gör också att en 
role-based access control modell kan tillämpas på samma basis. I föregående 
exempel skulle det fördefinieras vilka rättigheter köpare respektive säljare respektive 
en eventuell administratör skulle ha när det kommer till att hantera datan. Detta 
möjliggör för komplexa men säkra samspel mellan olika typer av kunder som 
hanterar samma datamängd. 

7. Resultat 
Resultatet av detta arbete är produkten i sig, Control Center. Denna del beskriver 
den slutgiltiga strukturen av plattformen tillsammans med de affärsmässiga resultat 
som kunnat uppmätas alternativt estimerats. Detta ligger sedan till grund för analys 
och för att besvara frågeställningen.  
 

7.1 Applikationens struktur 
Bilden nedan illustrerar de tänkta dataflödena i Control Center. Control Center laddar 
in en konfiguration, ett eller flera schemas samt eventuell data som ska visas upp. 
Konfigurationen specificerar vilka komponenter Control Center ska använda (i bilden 
kallas komponenterna för “Cards”). Scheman används för datavalidering, se 6.1.8 
Validering. Detta medför att det enda som skiljer varje enskilt kundprojekt är 
konfigurationsfilen, och inte Control Center. 
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Figur 5: Schematisk bild över lösningens infrastruktur 

7.1.1. Backend-integration 
Ett av grundkraven för Control Center är att det måste fungera tillsammans med 
Tuzames existerande backend vilket görs genom metodanrop till ett API. Dessa 
metodanrop måste göras på rätt sätt och därför krävs validering av indatan till dessa 
metodanrop och utdatan som kommer från back end. Detta görs för att undvika att 
ett felmeddelande som fås som svar från back end skickas direkt in i 
komponenterna, vilket skulle vara svårare att hantera. Det som behöver hämtas från 
back end är användarinformation när man loggar in, konfigurationsdata för den 
användare som har loggat in, samt den data som ska visas upp i de olika delarna av 
applikationen.  
 
Om man skulle bygga applikationer direkt och inte göra dem modulära (med Control 
Center) skulle några av svårigheterna med backend-integrationen försvinna. Detta 
beror på att man då inte skulle behöva ladda in någon konfigurationsfil när 
användaren loggar in, utan applikationen skulle vara “färdigbyggd” redan innan 
användaren loggade in. Det är dock tänkbart att även en specialbyggd applikation 
behöver hämta olika data från back end beroende på vilken användare som loggade 
in, vilket då skulle kunna göras på ett liknande tillvägagångssätt som här. 

7.1.2. Components 
Components är plattformens minsta grafiska beståndsdelar. Här finns små grafiska 
element såsom check-boxes, listor, tabeller, date-input etc. Dessa komponenter står 
färdiga att importeras i ett nytt projekt och innehåller all nödvändig logik för att ta 
emot och exportera eller rendera data. Komponenterna laddas in från 
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konfigurationsfilen genom att specificera vilken komponent och eventuella 
underkomponenter som avses tillsammans med nödvändig data. Datan som kan 
hanteras är typad och specifik för komponenten.  
 
En komponent kan innehålla en eller flera underkomponenter och kan även innehålla 
sig själv. En list-komponent kan exempelvis innehålla en list-komponent som i sin tur 
innehåller checkboxes, tabeller eller något annat. 
 
Komponentstrukturen som används kommer från React och är inte ett resultat av 
projektets strävan efter modularitet. Det är i sig ett modulärt tankesätt och passar 
därför väl in i sammanhanget, men det hade likaväl kunnat figurera i en hårdkodad 
lösning. 
 

7.1.3 Deck of cards 
Den stora fördelen med Control Center är den “Deck of Cards” som samlar alla 
tidigare använda komponenter och deras funktionalitet i moduler. Ett Card kan vara 
alltifrån en hel sidvy till ett litet textfält, men ett Card kan också bestå av flera Cards. 
Ett Card innehåller förutom de grafiska komponenterna och funktionalitet även 
dokumentation och en bild på komponenten för förenkla arbetet både med 
utvecklingen och vid kommunikationen med kunden.  
 
Biblioteket av komponenter kommer att växa i takt med att Control Center används 
vid nya projekt och ju fler Cards som finns i biblioteket desto större kommer 
besparingen i utvecklingstid vara i nya projekt. 
 
Dessa komponenter återfinns sedan i källkoden i en samlad lista. Tidigare lösningar 
på problem kommer således inte att glömmas bort eller vara svåra att hitta. Eftersom 
de är skrivna med modularitet i åtanke är det trivialt att anpassa komponenterna 
efter nya omständigheter. 
 

7.1.3.1. Containers 
Containers är projektets nomenklatur för de Cards som återkommer ofta och kan ses 
som föräldrar till de olika sidtyper som finns i projektet.  

- Root-container 

React utgår alltid ifrån en root-container som i sin tur dynamiskt renderar de 
sidor som ska visas. I denna rot-nod kommer sedan projektets huvudsidor att 
renderas. 
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- Loginscreen  

Eftersom inloggningssidan är separerad från resten av webbsidan är också 
dess logik separerad i en egen container. Loginscreen tar endast emot 
användarnamn och lösenord och skickar användaren vidare till 
core-container. 

- Core 

Mallen för samtliga övriga sidor i projektet innehåller en övre header med titel, 
logo och några få knappar. Dessutom finns en sidomeny där användaren kan 
överblicka och navigera omkring i de vyer som användaren är berättigad till. 
Eftersom detta är genomgående genom hela webbplatsen kommer samtliga 
vyer, här kallat scenes, renderas som barn till containern Core. 

7.1.3.2. Scenes 
Scenes är de sidor som kunden efterfrågar och som ska ingå i varje enskilt projekt. 
Scenes är fördefinierade paket av komponenter och mappad data som sedan kan 
laddas från konfigurationsfilen. Komponenterna måste placeras ut i ett fördefinierat 
rutnät. 

7.1.4. Routes 
Länkningen mellan sidor i projektet sköts av react-router och är tätt knutet till sidans 
“tillstånd”. URL:en innehåller information om sidans tillstånd och varje route kommer 
att visas som en nivå i URL:en. Vad som visas på sidan bestäms alltså både av den 
aktuella routen och dess föräldrar. Om exempelvis en länk öppnas som är flera 
nivåer djup så kan den skilja sig från en länk som visar samma sida men med en 
annan URL. I Control Center så skapas alla routes efter att användaren har loggat 
in, eftersom Control Center innan dess inte kan känna till vilka routes som kommer 
att behövas, då det inte har tillgång till konfigurationen som anger detta innan 
användaren har loggat in. Det skulle inte finnas någon anledning att generera dessa 
routes under tiden applikationen körs om den inte var modulärt byggd på det sättet 
den är, utan man skulle kunna skapa alla direkt och bara länka användare vidare till 
olika delar av applikationen beroende på deras användarstatus. 
 
Det finns också stöd för dynamic routing dvs att nya routes skapas i samband med 
att användaren vidarebefordras dit. Detta kan exempelvis vara användbart när 
användaren klickar på ett namn och information associerad till namnet skall visas. 
Detta behöver då inte anges i konfigurationen utan genereras när användaren 
vidarebefordras. 
 

 
31 



URL:en anger alltså i praktiken vilken information som ska visas på sidan och det 
går således att komma åt sidan endast genom den, även om innehållet inte finns 
angiven någonstans i konfigurationen. 

7.1.5. Store 
Den mekanism som hanterar applikationens tillstånd kallas store. Den kopplas till ett 
antal olika funktioner vars uppgift är att uppdatera tillståndet när en viss händelse 
inträffar. Storen innehåller främst information som inte är kopplat till en specifik 
komponent, utan som kan behövas på flera platser i applikationen. Store är en av 
delarna i en applikation som troligtvis inte skulle blivit väsentligt annorlunda om 
appliklionen skrevs specifikt för en lösning istället för att använda en modulär lösning 
såsom Control Center. Endast små skillnader såsom att storen i Control Center 
innehåller konfigurationsdatan efter att den laddats in från back end. 

7.1.6. Styles 
Formgivningen av komponenterna sker, som i all webbdesign, genom att manipulera 
HTML-element med CSS. CSS-konfigurationen sker generellt lokalt i varje 
komponent, dels för att komponenterna ska vara modulära och enkelt kunna flyttas 
eller bytas ut, men även för att skapa en överblickbar struktur för projektet.  
 
Detta medför också att komponenterna kan ärva parametrar eller läsa in dessa från 
konfigurationen. Exempelvis en knapp där ingen färg angetts kommer att läsa in det 
aktuella temats primärfärg. Det går också att tilldela knappen sekundärfärgen från 
konfigurationen eller precisera vilken färg den ska ha via konfigurationsfilen för de 
komponenter som stödjer detta. 
 
De CSS-egenskaper som är globala för projektet, exempelvis rutnätet flexbox-grid, 
återfinns i en egen katalog. I denna katalog finns även projektets färgtema där 
typsnitt, primära och sekundära färger etc. kan manipuleras globalt för hela projektet.  

7.1.7. Validering 
Validering krävs när användaren av applikationen själv ska skicka in data till back 
end. Denna validering görs med hjälp av förutbestämda scheman skrivna i 
JSON-format. All data som skickas till back end görs också om till JSON-format, 
vilket gör att validering av data kan göras enkelt med färdiga JavaScript-bibliotek för 
validering av JSON-objekt, som ser till att ett objekt som skickas in följer den struktur 
som motsvarande schema definierar. Validering av indata som kommer direkt från 
användaren är inte ett fenomen som är exklusivt för modulär programutveckling, 
utan det är något som alltid är nödvändigt att göra när utvecklaren eftersträvar en 
driftsäker applikation. 
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7.1.8. Config-integration 
Nästan varje komponent behöver ha information från konfigurationen. Detta görs när 
konfigurationen läses in första gången. Där kommer information om vilka scenes 
som ska finnas med i konfigurationen finnas, samt den nödvändiga informationen för 
varje komponent som ska finnas i den aktuella scenen skickas genom ett antal 
funktioner som skapar en route med rätt innehåll för varje scene.  

7.2 Affärsnytta 
Konkreta resultat är svåra att uppmäta så här kort inpå projektet färdigställande utan 
kommer att visa sig framgent. Resultaten kommer att utkristallisera sig under hela 
plattformens livslängd. 
 
Det inkom två nya projekt till Tuzame AB under utvecklingen av Control Center, båda 
vilka inkorporerades i utvecklingsprocessen och utgjorde konkreta exempel på vad 
plattformen skulle klara av att hantera. Enligt Tuzames VD Jonas Kac var Control 
Center en starkt bidragande faktor till att de fick uppdragen eftersom det både skar 
ned på kostnaderna för projekten men också för att det snabbt gick att leverera en 
interaktiv prototyp redan innan Control Center var färdigställt.  
 
Även om projektet fortfarande är i sin linda och resultaten kommer att dröja så 
uppskattar Tuzame att de kan skära ned slutpriset med ca 30% för de kunder som i 
hög utsträckning använder sig utav de komponenter som finns färdigställda för 
Control Center. Detta behandlas vidare under 8.1 Analys av affärsnyttan 

7.3 Test av hypotes 
Hypotesen skulle testas genom att rendera två sidor skilda i både utseende, data 
och funktionalitet utifrån samma kodbas. För att simulera två verklighetsanknutna 
exempel skrevs sidorna utifrån önskemålen från de två kunder som inkom till 
Tuzame under projektets gång.  
 
De flesta komponenterna skapades under den utveckligsfasen för att demonstrera 
möjligheterna med Control Center. Andra komponenter tillkom inför testfasen och 
modellerades efter kundernas behov. De minsta beståndsdelarna är generiska och 
figurerar i båda exemplena. Dessa sätts sedan ihop till förkonfigurerade "Cards". Av 
dessa "Cards" förekommer några i båda exemplena medan andra är unika för 
respektive beställare. 
 
Antalet undersidor varierar mellan de båda kunderna där den ena har ett större antal 
fasta undersidor med tillhörande route (dvs URL) medan det andra projektet 
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implementerar dynamic routing som skapas dynamiskt när man klickar sig in på en 
entitet. För denna bestod det i att det gick att klicka sig in på en användare vilket 
vidarebefordrade en till en ny undersida med en ny, dynamiskt genererad route, och 
hämtade in data utifrån vad som klickats. 
 
Även om det föreligger många designmässiga likheter mellan de olika 
applikationerna som har genererats är deras funktionalitet, den data de visar upp 
samt de komponenter som används för att visa upp denna data väldigt olika. Alla 
skillnader i applikationens funktionalitet samt utseende är ett resultat av att 
konfigurationsdatan ser olika ut för de olika applikationerna.  
 
 

7.3.1 Projekt 1 - Mötesplatsen 
Det första projektet som inkom, hädanefter kallat “mötesplatsen”, är 
en mötesplats för uppdragsgivare och uppdragstagare i en bransch som präglas av 
kortare arbeten. Plattformen kommer i praktiken bestå av två olika 
användargränssnitt som laddas in vid inloggning beroende på vilka rättigheter 
användaren har.  
 
Det ena gränssnittet är för uppdragstagarna och ska erbjuda profil-sidor där de kan 
visa upp sina tidigare arbeten, få recensioner, ange sin tillgänglighetsstatus osv. De 
kan också se en lista med tillgängliga uppdrag. 
 
Uppdragsgivarnas gränssnitt har en liknande struktur där de kan lägga ut uppdragen 
med en kort beskrivning, vilken ersättning som utgår, uppskattad arbetstid etc. De 
kan också se en lista med tillgängliga uppdragstagare. 
 
Detta ska göra att både uppdragsgivare och uppdragstagare kan söka aktivt efter 
varandra. Kunden är i uppstartsfasen och hade inget back-end eller data sedan 
tidigare. 
 
Uppdragstagargränssnittets komponenter 

1. Header  
2. Navbar 
3. Title 
4. Graph 
5. Table 
6. Dropdown 
7. Button 
8. SearchField 
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9. Textfield 
10.  List 
11.  ProfileCard 
12.  Review 
13.  tags 
14.  image 
15.  userStatus 
16.  expandableArea 
17.  Checkbox 
18.  dragAndDrop 

 
Uppdragsgivargränssnittets komponenter 

1. Header 
2. Navbar 
3. Title 
4. Graph 
5. Table 
6. dropdown 
7. Button 
8. List 
9. Image 
10.  progressBar 
11.  TextField 
12.  tags 
13.  userStatus 
14.  reviews 
15.  reviewBox 

 
Sidorna genererades utifrån olika konfigurationsdata, beroende på rättigheterna för 
den som loggade in, men hämtade all data från samma back-end. Tolv av 
komponenterna figurerar i båda konfigurationerna och de flesta förekommer på flera 
platser. 
 
Några av dessa komponenter fanns inte sedan tidigare, men nästan alla bygger på 
flera mindre komponenter som finns och är gemensamma för båda sidorna (till 
exempel innehåller de flesta komponenter någon form av textfält). Andra 
komponenter såsom header (meny längst upp på sidan som bland annat innehåller 
projektets/kundens namn), navbar (sidomeny för att navigera sig på sidan), textfield 
och table är så vanliga att de redan fanns att tillgå i Control Center och kunde 
implementeras direkt från konfigurationen genom att ange var de skulle ligga 
någonstans samt vilken data som skulle skickas till dem.  
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Även om det fanns vissa komponenter som var ganska specifika för detta projekt 
och som vara svåra att se återanvändbarheten i skrevs dessa komponenter på ett 
sätt som gör de möjligt att återanvända dem i en eller annan form i ett framtida 
projekt ifall det skulle vara nödvändigt.  

7.3.2 Projekt 2 - Chatthantering 
Det andra projektet som inkom var från ett redan etablerat företag som 
tillhandahåller ett spel för mobiltelefoner. De vände sig till Tuzame för 
att skapa en plattform som kan hantera anmälda chatt-meddelanden i spelets interna 
chatt. Det skulle också finnas möjlighet att markera spelare som blivit avstängda från 
spelet. Applikationen är mindre omfattande än mötesplatsen och företaget hade 
sedan tidigare både back-end och data som plattformen var tvungen att kunna 
hantera. 
 
Chatthanteringens komponenter: 

- Header 
- Navbar 
- Title 
- Textfield 
- Table 
- Button 

 
Detta projekt bestod mest av ganska simpla och generella komponenter som redan 
fanns tillgängliga i Control Center, varför det gick väldigt fort att få en visuell version 
av denna implementation. Mycket arbete i detta projekt lades däremot på att hantera 
funktionaliteten i existerande komponenter. Detta eftersom det kan vara visuellt 
samma komponent men att den ska fungera annorlunda. Exempelvis kan det skilja 
sig åt vad som ska hända när man trycker på ett element i en tabell. Detta 
hanterades genom att implementera funktioner som returnerar en funktion som 
motsvarar den funktionalitet som önskas. Den önskade funktionaliteten anges i 
konfigurationen. 
 
Slutligen kan det konstateras att stora delar av dessa båda projekt bygger på 
komponenter som redan fanns tillgängliga i Control Center, där det räckte att i 
konfigurationen ange vilken data som skulle skickas till de olika komponenterna 
(exempelvis i en tabell ange vilka olika kolumner som ska finnas, och vilken data 
som ska ligga i varje kolumn).  
 
Av de 20 komponenterna som utvecklades användes 12 st i mer än ett projekt, utan 
att modifieras. Det är inte fråga om några komplexa komponenter med avancerad 
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logik men det visar att det går att skriva komponenter så pass generellt att de går att 
använda i flera projekt där endast indatan skiljer sig.  
 
De båda projekten bygger på samma kodbas och uppvisar godtagbar funktionalitet 
för sina ändamål. Det enda som skiljer dessa projekt åt är konfigurationsdatan och 
databasen med tillhörande data, vilket styrker hypotesen. 

8. Analys och Diskussion  

8.1 Analys av affärsnyttan 

8.1.1 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen för ett klassiskt IT-projekt som följer vattenfallsmodellen innehåller 
följande punkter: Kravspecifikation för systemet som helhet, kravspecifikation för 
mjukvaran, analys av projektet, programdesign, kodning, testning, och underhåll.  

 
Fig 6: Flödesschema över Vattenfallsmodellen (Markus Rerych, 2002) 

 
Tuzame arbetar genom agil produktutveckling med veckolånga sprinter. Genom 
intervjuer med medarbetarna på företaget har en arbetsmetodik kartlagts med faser 
som är snarlika den mer traditionella vattenfallsmetoden. Dessa ska inte ses i 
kronologisk ordning utan de 6 första stegen arbetas igenom i en iterativ process. De 
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sista tre faserna är av naturliga skäl kopplade till projektets överlämnande och 
utvärdering/underhåll itereras över först efter produktens överlämnande 

8.1.2 Analys av Tuzames projektfaser 
 

1. Kartläggning av kundens behov 
2. Planering 
3. Kravspecifikation 
4. Design 
5. Utveckling 
6. Test 
7. Överlämning 
8. Utvärdering 
9. Underhåll  

 
Nedan följer en genomgång för var och en av dessa faser som beskriver hur de kan 
komma att se ut med respektive utan användningen av Control Center.  
 

● Kartläggning av kundens behov 
Control Center i sig innebär inte att man snabbare eller enklare kan 
införskaffa den information från kund som man behöver. Däremot kan man 
med Control Center snabbare och enklare skapa prototyper utifrån vad 
kunden har kommunicerat initialt. Control Center tillåter att konfigurationer kan 
köras även om alla komponenter som anges i konfigurationen inte ännu har 
skrivits. Detta görs genom att placeholders (i princip en grå ruta som kan 
innehålla valfri text) placeras ut där de okända komponenterna förekommer. 
Därför behöver man inte vänta med att göra en prototyp tills dess att alla 
komponenter finns implementerade, utan det kan göras med enbart de 
komponenter som finns. 
 
Control Center, och framförallt dess implementering av Material UI, gör också 
att det snabbt går att skapa klickbara komponenter utan att någon 
funktionalitet. Förutom att detta är av värde i prototypfasen är det också ett 
sätt att separera arbetet med front-end från arbetet med back-end för en 
tydligare arbetsfördelning.  
 
Allt detta gör att det går att skapa en bättre förståelse för vad kunden 
verkligen behöver, eftersom det är betydligt enklare att förstå vad den andra 
parten menar om man har en prototyp att titta på. Detta kan leda till att man 
snabbare förstår de verkliga behoven. Om kunden dessutom inte heller vet 
exakt vad den vill ha kan detta hjälpa dessa att förstå sina egna behov genom 
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att erbjuda något konkret att titta på. Lösningar som inte redan existerar 
kommer heller inte att presenteras för kunden vilket kortar ned diskussionen.  
 
Istället för att låta kunderna titta på tidigare exempel från andra kunder kan 
man nu med hjälp av de “cards” som finns färdiga att implementera i Control 
Center snabbt sätta ihop en fungerande prototyp tillsammans med data från 
kundens existerande backend, alternativt med test-data.  

 
● Planering 

Planeringsfasen snabbas upp betydligt genom användandet av Control 
Center eftersom man redan under planeringsfasen vet vilka av de nödvändiga 
komponenter som redan finns färdiga och tillgängliga att använda. Den så 
kallade “deck of cards” samlar alla komponenter tillsammans med 
dokumentation, beskrivning och bilder på ett och samma ställe. Det innebär 
att man slipper det tröttsamma arbetet att leta igenom tidigare projekt och 
gammal dokumentation för att hitta användbara komponenter och 
dokumentationer av dem. Istället för att lägga tid på att fundera på hur 
implementationen av komponenterna ska se ut kan man alltså fundera på hur 
den önskade datan kan presenteras med existerande komponenter. 
 
De komponenter som inte är färdiga kan snabbt delegeras ut att designas och 
implementeras av utvecklare. Dessutom så finns det i och med Control 
Centers struktur redan från början begränsningar som gör att allt inte är 
möjligt att göra med denna lösning. Dessa lösningar behöver då inte ens 
övervägas att implementeras med hjälp av Control Center. I och med 
konfigurationsdatan så finns det också redan från början en viss struktur för 
hela projektet som måste följas för att Control Center ska kunna användas. 
Detta innebär att man inte måste planera för denna struktur.  

 
● Kravspecifikation 

Kravspecifikation är i teorin upp till uppdragsgivaren att sätta på egen hand, 
och i ett sådant fall spelar det ingen roll vilken arbetsmetodik eller verktyg 
man använder för att jobba utifrån dessa specifikationer. I praktiken är det 
dock vanligt, i synnerhet inom IT-projekt, att kunderna inte är helt på det klara 
med vad de är ute efter eller att de saknar förståelse för vad som är möjligt 
eller rimligt att efterfråga. Kravspecifikationerna arbetas därför ofta fram i 
samarbete med leverantören 
 
Utifrån kundens grundidé kan man ge förslag på implementation, funktionalitet 
samt designen för projektet utifrån den existerande “deck of cards”. Med ett 
konkret exempel framför sig blir det mycket enklare för beställaren att avgöra 
vilka delar som är tillräckliga och vilka som inte var som de tänkte sig från 
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början. Detta kan således utgöra en grund för en mer precis kravspecifikation 
som vanligtvis uppkommer under arbetets gång. Det blir också tydligare vilka 
Cards som finns att tillgå och vilken funktionalitet som behöver läggas till och 
kommer att förlänga utvecklingsprocessen och öka kostnaderna. 
 

● Design 
Control Center erbjuder begränsade designval vilket är på både gott och ont. 
Å ena sidan snabbar det upp designfasen betydligt, å andra sidan innebär det 
kraftigt inskränkta valmöjligheter kring design. Kunden kan komma med krav 
på förändringar, vilket kan innebära helt nya komponenter eller smärre 
visuella förändringar av existerande komponenter. Detta innebär naturligtvis 
markanta tidsbesparingar i designfasen eftersom förhoppningen är att de allra 
flesta komponenter inte kommer att designas på nytt. De komponenter som 
finns tillgängliga har en redan given design som är kostsam att förändra. Är 
det frågan om större designförändringar så är Control Center förmodligen inte 
ett rimligt alternativ. 
 
Control Center innehåller också en “placeholder-komponent” som renderas 
varje gång en komponent inte känns igen från biblioteket av komponenter. 
Det innebär konkret att det går att lägga till nya komponentnamn som ännu 
inte är färdigutvecklade eller ens påbörjade och dessa kommer att renderas 
korrekt på sidan så att designarbetet kan fortgå utan att sidan kraschar.  

 
● Utveckling 

Utvecklingsfasen förändras markant i och med användandet av Control 
Center. Den mest uppenbara skillnaden är att man, istället för att skriva hela 
kodbasen på nytt, skriver en konfigurationsfil som genererar de komponenter 
som redan finns tillgängliga i Control Centers kodbas. Därefter blir arbetet en 
iterativ process. I denna iterativa process ingår både att skriva nya 
komponenter (om det inte finns någon existerande komponent som kan 
användas till den funktionalitet som kunden önskar uppnå), att anpassa 
existerande komponenter för att de ska kunna användas  
 
Den fas som förhoppningsvis besparar mest tid och resurser är 
utvecklingsfasen om man använder Control Center gentemot om man gör ett 
projekt utan Control Center. Detta beror på att utvecklingsfasen i mångt och 
mycket ligger i att skriva enkel konfigurationsdata istället för att skriva kod för 
hela projektet från början. Om kunden har specifika krav på komponenter som 
inte finns tillgängliga i Control Center från början kan dessa komma att 
behöva utvecklas, men detta är ett betydligt mindre arbete än att skriva ett 
helt projekt från grunden.  
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● Test och utvärdering 
Ju fler projekt byggda på Control Center som levereras desto mer rutin 
kommer man få på att testa applikationen. Varje testfas blottlägger buggar 
som sedan förhoppningsvis inte dyker upp igen. Detta medför en ökad 
förståelse för vilka delar av projektet som potentiellt kan generera buggar och 
fel.  
 
Utöver den tekniska aspekten genomförs även användartester för att ta reda 
på om design och flöde är intuitivt och förmedlar företagets grafiska profil. 
Först görs interna tester för att säkerställa kvaliteten på produkten. 
Utomstående som aldrig tidigare varit i kontakt med applikationen gör sedan 
övervakade användartester för att bedöma om applikationen är logisk och 
intuitiv att navigera. Denna process förväntas bli enklare och gå snabbare 
med tiden eftersom alla projekt bygger på beprövade komponenter och följa 
samma ungefärliga flöde och struktur.  
 
Innan produkten lanseras publikt får kunden möjlighet testköra applikationen 
och delge eventuella synpunkter. Kunden är generellt kontinuerligt involverad 
i utvecklingsarbetet och kravspecifikationen förändras under arbetets gång. I 
utvärderingsfasen hamnar detta i ett annat perspektiv och kunden gör en 
hårdare granskning av produkten och det är i denna fas det avgörs om 
produkten är redo för lansering eller behöver genomgå ytterligare 
vidareutveckling.  
 
Tuzame behöver gå igenom ett antal projekt innan det är möjligt att jämföra 
utvärderingsarbetet före och efter införandet av Control Center. Eftersom 
Control Center i viss mån begränsar valmöjligheterna för beställaren redan i 
planeringsfasen kommer det även vid utvärdering att finnas mindre 
möjligheter att påverka slutapplikationen. 

 
● Underhåll  

Underhåll av en hemsida kan bestå av alltifrån säkerhetsuppdateringar och 
buggfixar till serverbyten för att tillgodose ökad trafik. Allt underhåll går inte att 
undvika men eftersom denna fas fortgår kontinuerligt även efter att produkten 
har släppts och det är av yttersta vikt att minimera detta för att inte belasta 
leverantören vidare efter lanseringen.  
 
Underhåll är en av de faser som drar störst nytta av en modulär uppbyggnad. 
De buggar som identifieras i ett projekt kommer med största sannolikhet 
förekomma i samtliga projekt som bygger på Control Center. På samma sätt 
kommer även buggfixar att vara applicerbara på samtliga projekt vilket 
kommer att korta ned den tid som behöver läggas på underhåll. Buggar och 
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inkonsekvenser i användargränssnittet upptäcks snabbare eftersom 
exponeringsytan blir större för de enskilda komponenterna då samma 
komponent återanvänds i flera projekt. Även implementering av nya funktioner 
kommer att kunna återanvändas i övriga eller framtida projekt.  

 
 

8.2. Begränsningar för modulariteten 
● Det finns en gräns för hur specifik lösning/design kan vara och fortfarande 

vara modulär, detta kräver en designstandard.  
 
Designen av Control Center bedömdes vara viktig i avseendet att det skulle vara 
igenkännliga komponenter som följer etablerade standarder. Anpassningsbarheten 
var inte av samma vikt och har därför prioriterats ned. För att säkerställa att 
modulariteten bibehålls togs beslutet att använda designramverket Material-UI vilket 
implementerar designen från Googles Material Design i form av React-komponenter.  
 
Detta innebär att React konsekvent används genom projektet vilket förenklar 
integrationen komponenterna emellan. Mer specialdesignade komponenter som inte 
kommer från något betrott bibliotek hade kunnat orsaka oväntade fel när de ska 
användas tillsammans med andra komponenter. Därmed finns en risk att 
modulariteten skulle komprometteras. Detta är en svår avvägning eftersom det i 
många fall också kan finnas ett stort behov av specialdesignade komponenter, men 
eftersom ett av de huvudsakliga syftet med Control Center är modulariteten togs 
beslutet att använda de färdiga komponenterna från Material-UI. 
 

● Det finns begränsningar för vilken data som kan hanteras på ett bra och 
elegant vis. 

 
I och med valet att använda Material-UI finns vissa begränsningar på vilken data 
som kan hanteras och på vilken data som kan visas upp på ett snyggt sätt i 
gränssnittet.  
 

● Det finns en begränsning för hur komplexa samspel mellan de olika 
komponenterna kan vara. Alternativen för att göra detta är att skriva en 
mycket stor mängd samverkanskomponenter som sköter datahanteringen 
komponenter emellan eller att skriva “ny” kod som hanterar komplexa 
specialfall. 

 
Det finns en begränsning för hur komplexa samspelen mellan de olika 
komponenterna kan vara och samtidigt vara modulära. När datahanteringen 
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komponenterna emellan blir för komplex kommer man behöva införa specialregler 
för vilka komponenter som ska hålla koll på vilka referenser, vart data ska skickas 
och så vidare. Detta innebär att modulariteten frångås, eftersom specialregler 
innebär att det måste skrivas ny kod i form av specifika integrationskomponenter och 
liknande för varje sådant komplext fall. Ett annat alternativ är att man redan från 
början definierar komponenter som hanterar dessa komplexa dataflöden. Problemet 
då är att det är nödvändigt att skriva väldigt många komponenter som inte kommer 
användas speciellt många gånger. Detta går emot poängen med modulariteten 
eftersom tanken är att man ska bygga hela system utifrån ett relativt litet antal, helst 
simpla komponenter.  

9. Besvarande av frågeställningar 
Denna del innehåller kortfattade svar på de vetenskapliga frågeställningar som 
rapporten ämnat besvara. För vissa av dessa frågor finns en djupare analys att hitta i 
andra delar av arbetet. 
 

● Vilka data krävs för att kunna generera en användarvänlig, 
specialanpassad applikation? 

 
Det krävs data som kan specificera 3 huvudsakliga delar: Utseendet, 
funktionaliteten, samt datans struktur. Med dessa tre delar kan applikationen agera 
som ett kraftfullt datahanteringsverktyg. 
 

● Hur struktureras denna data på ett modulärt och lättförståeligt 
sätt? 

 
Genom att skapa en mängd komponenter med tydliga visuella och funktionella 
funktioner som kan samspela med varandra på ett mångfasetterat sätt blir 
konfigurationsdatan lätt att skriva, samtidigt som god funktionalitet uppnås. Det är 
viktigt att det finns både komplexa komponenter som kan utföra invecklade 
funktioner (T.ex. statistiska komponenter och komponenter som sköter samspelet 
mellan andra komponenter) men också enkla komponenter som vid behov kan 
utformas me noggrant (t.ex. textfält, rutnät och avgränsare). 
 

● Vilka är begränsningarna för genereringen av en applikation från 
en programspecifikation? 

 
Begränsningarna med att generera en applikationen utifrån en programspecifikation 
med tillhörande konfigurationsdata ligger till stor del i att de komponenter som 
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applikationen byggs utifrån måste vara tillräckligt generella för att kunna användas i 
flera olika projekt, men samtidigt tillräckligt specifika för att tillfredsställa varje kunds 
behov. Att strukturera konfigurationsdatan samt komponenterna på ett sådant vis att 
alla tänkbara komplexa samspel mellan alla komponenter tillåts är mycket svårt. 
Detta innebär att valet står emellan att skriva väldigt många specialkomponenter 
eller specialfunktioner som hanterar dessa komplexa samspel eller att helt enkelt 
inte erbjuda lösningar på projekt som kräver dessa komplexa samspel.  
 
Det finns även en risk att konfigurationsdatan blir allt för komplex om den tillåter att 
man kan konfigurera utseendet på alla komponenter. Detta gör valet står mellan att 
ha en väldigt komplex konfigurationsdata som kan ta lång tid och vara svår att 
skriva, eller helt enkelt bara erbjuda komponenter med en design som endast tillåter 
små förändringar. 
 

● Kan en ökad modularitet leda till ökad återanvändbarhet och 
därmed öka effektiviteten och minska kostnaden? 

 
De modulära komponenterna har designats med återanvändbarhet i åtanke och är 
skrivna för att vara “decoupled”, dvs frikopplade från varandra. Denna abstraktion 
gör att varje modul kan återanvändas i ett annat projekt med annan in- och utdata 
utan att behöva anpassas eller skrivas om. Genom att konstruera komponenterna 
med detta mönster i åtanke ökar man graden av återanvändbarhet och sparar in 
nästan hela arbetskostnaden med att återimplementera komponenten i ett nytt 
projekt.  
 
Att istället återanvända kod från tidigare projekt som inte anpassats för och 
designats med återanvändning i åtanke kommer kvaliteten att minska. Om detta 
dessutom sker upprepat finns risken för svårupptäckta följdfel. 
 
Förutom den uppenbara vinsten att minska tidsåtgången för återimplementering så 
finns det också synergieffekter med att återanvända kod. Nya funktioner som läggs 
till i plattformen kommer att finnas tillgängliga för alla de projekt som bygger på 
plattformen. De moduler som använts i tidigare projekt kommer att vara granskade 
och testade. Buggar som upptäcks kan sedan åtgärdas centralt i plattformen istället 
för att felsökas och åtgärdas i varje enskilt projekt. Se punkt 8.1.2  
 

● Hur förändras utvecklingsarbetet vid ökad modularitet och 
återanvändning? 

 
Eftersom tanken med modularitet är att man inte ska behöva skriva kod som redan 
har skrivits kommer utvecklingsarbetet att förändras markant. Det kommer att gå från 
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att skriva många liknande (men mer specifika) komponenter till olika kunder till att 
lägga mer tid på varje enskild komponent för att säkerställa dess generalitet och att 
den kan interagera med de andra komponenter som finns tillgängliga i applikationen.  

10. Slutsats 

10.1 Slutsats 
Projektets syfte var att utreda vilka implikationer modulär programvaruutveckling kan 
ha på arbetsprocessen, vilken affärsnytta det kan innebära, och visa hur 
modularisering kan se ut. 
 
Projektets syfte uppnåddes så till vida att ett system utvecklades, och kan användas 
med önskad funktion. Utvecklingsarbetet har dock präglats av de två kunder som 
anslöt under utvecklingens gång, så en stor del av funktionaliteten som är 
implementerad är sådant som de specifikt efterfrågat. Detta visar förvisso att 
plattformen fungerar och att komponenterna går att återanvända, men det går inte 
att med dessa två exempel visa att systemet fungerar på bred front. 
 
Det kommer att krävas vidare utvecklingsarbete för en rad projekt framöver, förutsatt 
att inte de kunderna efterfrågar en väldigt snarlik produkt. Varje ny kund kommer 
med all sannolikhet kräva nya komponenter och ny funktionalitet och plattformens 
fulla kraft kommer att visa sig först när det finns en uppsjö av komponenter och nya 
kunders behov börjar konvergera. 
 
Detta utgör en sorts avgränsning för utvärderingen av systemets möjlighet att 
tillgodose nya kunder och deras behov, men detta kan extrapoleras till en viss grad.  
 
Det finns inga konkreta bevis på att plattformen kommer att generera någon mätbar 
affärsnytta men det finns indicier som implicerar det. Tuzames bedömda 
prissänkning med 30% och de två kunder som anslöt tack vare plattformen är 
sådana exempel.  
 
Tidsvinsten med utvecklingsarbetet av nya projekt kommer med en brasklapp; så 
länge plattformen befinner sig i sin linda kommer utvecklingen av nya komponenter 
ta längre tid än tidigare eftersom utvecklingen måste ske generiskt med modularitet i 
åtanke. Det finns därför en överhängande risk att de första projekten som bygger på 
Control Center snarare tar längre tid att utveckla än de skulle gjort utan Control 
Center.  
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Ju fler projekt som görs med Control Center som grund desto mer kod kommer att 
kunna återanvändas. Utvecklings- och underhållsarbete kommer att minska i takt 
med att Control Centers funktionalitet utökas. Detta bygger dock på att nya projekt 
har likartad funktionalitet som de tidigare projekten.  

10.2 Vidare studier 
Vidare studier bör undersöka de affärsmässiga implikationerna på lång sikt som en 
modulär utvecklingslösning likt Control Center för med sig. De uppskattningar som 
gjorts i denna rapport tillsammans med Tuzame AB är just uppskattningar, och 
ytterligare studier som avser kvantifiera resultaten på längre sikt skulle bidra till 
kunskapen inom ämnet.  
 
Ytterligare studier inom ämnet bör också undersöka till vilken grad man kan erbjuda 
kundspecifika egenskaper för en lösning som bygger på en modulär plattform likt 
Control Center, samt i hur stor utsträckning man isåfall måste göra avkall på 
modulariteten. Ett exempel är designaspekter, som Control Center erbjuder ganska 
små möjligheter att skräddarsy. Det är till exempel tänkbart att i konfigurationen 
tillåta att man specificerar färg och storlek för varje enskild komponent utifrån 
kundens önskemål. Detta skulle ge resultera i en ökad komplexitet i 
konfigrationsdatan, men skulle inte nödvändigtvis minska möjligheterna att generera 
en användarmiljö generiskt utifrån konfigurationen. Studier som avser utröna 
möjligheterna till mer kundspecifika funktionaliteter eller designer skulle således 
bidra med intressanta kunskaper om modulär programutveckling.  
 
En analys av de problem som uppkommer när man tillåter specialanpassningar för 
varje kund hade varit väldigt intressant. Till exempel hur man ska gå tillväga för att 
på bästa sätt hantera nya specialanpassningar som man inte har tänkt på från början 
när koden implementerades för att minimera mängden kod som behöver skrivas om.  
 
Intressant hade också varit studier som analyserar modularitet i ett större perspektiv 
än att vara knutet till en specifik lösning eller en specifik uppdragsgivare. Vad hade 
exempelvis implikationerna kunnat bli om modularitet blev en grundbult i tankesättet 
för alla programmerare och alla mjukvaruprojekt? Om till exempel alla open-source 
projekt hade skrivits med modularitet i åtanke så hade det troligtvis inneburit enorma 
mängder kod som är tillgängligt för återanvändning av vem som helst.  
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