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ABSTRACT
System development has become more and more concentrated on development
for the Web and this has resulted in larger target groups. It will most surely
continue to be so considering that the Web will be the infrastructure of business
and services in the future. A big target group involves that the owner of a
system can earn a lot of money from the paying users, but that assumes that
the system can meet user needs. If a system on the Web does not satisfy the
user’s demands then they will use the competitor’s system instead because it is
only a mouse-click away. That is why the business, already during the
development process, has to take the role of the users seriously. Even if all
users cannot take part in the process at least some users can and it would be a
shame not to take advantages of this kind of expert knowledge. This report
describes how a system development project can be practised and how a
developer can do to satisfy each user’s requirements even though he or she are
not specified, and also why a useful system is classified as an investment in the
future.
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SAMMANFATTNING
Systemutveckling har den senaste tiden mer och mer inriktat sig på utveckling
för webben och det har medfört att målgruppen blivit större. Med stor
sannolikhet kommer det att fortsätta vara så eftersom webben är framtidens
infrastruktur för affärer och tjänster. En stor målgrupp innebär att ägaren av ett
system kan tjäna stora pengar eftersom systemet kan nå ut till så många
betalande användare, men det förutsätter att systemet klarar av de krav som
användarna ställer. Om ett system på webben inte tillgodoser användarnas
behov kan de genom en knapptryckning byta till ett konkurrerande system. Det
är därför hög tid att branschen tar användarnas roll i utvecklingsprocessen på
allvar. Även om inte alla användare kan medverka så kan åtminstone en del
göra det och det vore synd att inte ta tillvara på denna expertkunskap. Denna
rapport beskriver hur ett systemutvecklingsprojekt kan gå till i praktiken och
hur man som utvecklare kan gå tillväga för att kunna tillgodose den enskilde
användarens krav trots att denne många gånger inte går att specificera samt
varför ett användbart system kan klassas som en investering i framtiden.

Nyckelord
Systemutveckling, tjänsteportal, projektmodell, användare, future workshop

Madelene Andersson

Luleå 2002-05-27

Systemutveckling i praktiken

INTRODUKTION
Denna rapport riktar sig både till utvecklingsföretag och till deras kunder
eftersom den dels behandlar hur man ska gå tillväga för att användaren ska
kunna delta i utvecklingsprocessen trots att denne många gånger är okänd och
dels varför det är viktigt att investera i detta. Idag talas det mycket om hur
viktigt det är att användarna tycker att ett system är användbart och relevant
för deras ändamål. Med det menas att användaren tycker att systemet är lätt
att lära sig och att det fungerar som ett stöd. Att utveckla av ett sådant
användbart system handlar inte enbart om att låta användarna medverka i
utvecklingsprocessen,

utan

det

är

lika

viktigt

att

systemutvecklare,

projektledare och hela utvecklingsföretaget har rätt attityd. De måste arbeta på
ett sätt som gynnar användarnas medverkan och leder till att de kan motivera
varför användaren ska delta i utvecklingsprocessen. Detta kan delvis uppfyllas
om de tillsammans skapar en projektmodell där det framgår när användaren
ska delta i utvecklingsprocessen och vem som bär ansvaret för varje del i
projektet. Det är viktigt att tänka på vad det är som medför att användaren
bidrar till att systemet blir användbart eftersom det ibland är bättre att använda
sig av andra experter i utvecklingsprocessen eller rent av färdiga mallar och
standarder för vad som anses vara god design. Trots att alla system är unika
finns det vissa delar i systemen som återkommer och genom att dokumentera
hur

dessa utvecklats kan

utvecklingsteamet

återanvända sig

av

sina

erfarenheter. De kan även lära sig av andras erfarenheter inom branschen
genom att ta del av deras så kallade checklistor och testprotokoll och på så sätt
undvika att göra om samma misstag.

Beskrivning
Detta arbete beskriver hur ett verkligt systemutvecklingsprojekt går till och tar
upp ett exempel på hur en projektmodell kan tas fram med tanke på
användarnas medverkan. Den tar även upp hur utvecklingsteam kan använda
sig av checklistor och testprotokoll för att bidra till ett användbart system samt
hur användarens roll kan se ut i ett systemutvecklingsprojekt.
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Rapporten är uppdelad i fem delar, Inledning, Metoder och Material,

Systemutveckling i praktiken, Reflektioner samt en Slutsats. I inledningen
beskrivs syftet med detta arbete, min och företagets bakgrund samt varför jag
valt att inrikta mig på systemutvecklingsprojektet ALMUS. Efter inledningen
följer en beskrivning av de metoder och det material jag valt att arbeta med.
Systemutveckling i praktiken är den del som beskriver projektet ALMUS
bakgrund och syfte och hur det genomförts. Denna del tar även upp vad min,
användarna och projektets övriga roller har inneburit. Jag har medvetet valt att
samla all fakta angående min roll under en egen rubrik för att särskilja den från
det övriga som skrivs om projektet. Efter denna del följer mina reflektioner om
systemutveckling och användarens roll och slutligen en slutsats som behandlar
mina frågeställningar.
Eftersom projektet inte avslutas förrän till hösten har jag ingen möjlighet att
göra en utvärdering av det, men jag skriver ändå om de delar som hittills
genomförts och om utvärderingen av dessa. Jag har enbart varit i kontakt med
de företag som deltar i området affärsplan och beskriver därför endast hur
pilotprojektet genomförts i förhållande till detta område. Jag vill också passa på
att nämna att projektledaren för ALMUS oftast benämns som kunden i
rapporten.
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FÖRORD
Att genomföra ett kandidatarbete kräver hårt arbete, planering och framförallt
stöd. Det sistnämnda har jag fått mycket av och därför vill jag passa på att
tacka alla som bidragit till att mitt kandidatarbete genomförts. Först och främst
vill jag tacka alla på Exait AB för ett varmt mottagande och ett gott samarbete,
speciellt Pär Soini, Per Öhman och Niklas Oja för att de alltid lyssnat på mina
idéer och svarat på mina frågor. Jag vill även tacka alla övriga som varit
inblandade

i

projektet

ALMUS,

framförallt

Kenneth

Nilsson

på

ALMI

Företagspartner AB och pilotanvändarna Ann-Christin och Håkan. Jag vill även
rikta ett tack till mina handledare, Olle Lindeberg på BTH och Lennart Sandberg
på LTU som hjälpt mig med mina formuleringar. Slutligen vill jag tacka Tobias
och min dotter Tilde för att de alltid stöttar mig när det känts tungt och gläds åt
mina framsteg.

Madelene Andersson

Luleå 2002-05-27

Systemutveckling i praktiken

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
INLEDNING ............................................................................................................................................. 1
MIN BAKGRUND ........................................................................................................................................ 1
EXAIT AB................................................................................................................................................. 1
Exaits affärsidé ...................................................................................................................................... 2
EXAMENSARBETETS SYFTE ........................................................................................................................ 2
INLEDANDE ARBETE .................................................................................................................................. 3
ALLMÄN HISTORIK .................................................................................................................................... 3
METODER OCH MATERIAL ................................................................................................................ 6
METODER ................................................................................................................................................. 6
Informella intervjuer .............................................................................................................................. 6
Deltagande observation .......................................................................................................................... 6
Formella intervjuer ................................................................................................................................. 7
Presentation av pilotanvändarna ......................................................................................................................... 8

Future workshop .................................................................................................................................... 9
MATERIAL .............................................................................................................................................. 10
Projektmodell....................................................................................................................................... 10
Generellt testprotokoll .......................................................................................................................... 10
Dagbok ................................................................................................................................................ 10
Bildspel ............................................................................................................................................... 11
SYSTEMUTVECKLING I PRAKTIKEN.............................................................................................. 12
PROJEKTET ALMUS ............................................................................................................................... 12
Bakgrund ............................................................................................................................................. 12
Syftet med projektet ............................................................................................................................. 12
Pilotprojektet ....................................................................................................................................... 13
Ekonomistyrning ............................................................................................................................................... 13
Affärsplan ......................................................................................................................................................... 14

SYSTEMUTVECKLINGSPROJEKTET ALMUS .............................................................................................. 15
Upphandling ........................................................................................................................................ 15
Krav och analys ................................................................................................................................... 16
Generella krav .................................................................................................................................................. 16
Portal ............................................................................................................................................................... 17
Affärsplan ......................................................................................................................................................... 19

Utvecklingsarbetet tar form .................................................................................................................. 22
Acceptanstest ....................................................................................................................................... 24
Pilotprojektet ....................................................................................................................................... 24
Första seminariet .............................................................................................................................................. 24

MIN ROLL I ALMUS ............................................................................................................................... 26
Deltagande arbete................................................................................................................................. 26
Utveckling av projektmodell ................................................................................................................ 28
ANVÄNDARENS ROLL I SYSTEMUTVECKLINGSPROJEKTET ......................................................................... 31
Användarnas åsikter ............................................................................................................................. 33
REFLEKTIONER ................................................................................................................................... 35
MÅLGRUPP OCH ÄNDAMÅL...................................................................................................................... 35
REFERENSGRUPPER ................................................................................................................................. 35
STANDARDER OCH MALLAR .................................................................................................................... 37
FEL SKA FÖREBYGGAS TIDIGT .................................................................................................................. 38
MIN KONTAKT MED ANVÄNDARNA .......................................................................................................... 38
GEMENSAMMA MÅL ................................................................................................................................ 39
SLUTSATS .............................................................................................................................................. 40
REFERENSLITTERATUR .................................................................................................................... 42
TRYCKTA KÄLLOR .................................................................................................................................. 42
ALLMÄNNA WEBBPLATSER (URL) ........................................................................................................... 43
WEBBPLATSER RELATERADE TILL TESTPROTOKOLLET (URL) ................................................................... 43
Madelene Andersson

Luleå 2002-05-27

Systemutveckling i praktiken
BILAGOR ................................................................................................................................................ 43

Madelene Andersson

Luleå 2002-05-27

Systemutveckling i praktiken

INLEDNING
Min bakgrund
Vid Blekinge Tekniska Högskola ges ett utbildningsprogram vid namn MDA,
vilket står för Människor Datateknik och Arbetsliv 1. MDA-programmet inriktar sig
på hur datorer och informationsteknologi används och utvecklas i arbetslivet
och består av två ämnen; datavetenskap och arbetsvetenskap. Utbildningen ger
kunskap inom områden som användbarhet och interaktiv design mellan
människor

och

objektorienterad

teknik.

I

ämnet

datavetenskap

programmering

och

ingår

bland

databasteknik,

annat
där

programmeringsspråket Java och SQL ligger till grund för de olika kurserna.
Arbetsvetenskapen i sin tur består av studier av människor i arbetslivet och på
fritiden och tillämpas genom olika projekt. Vid varje nytt projekt studeras en ny
plats och därigenom även tilltänkta användare av ny informationsteknik.
Studierna ger vetskap om hur viktigt det är att ta reda på vad användaren
faktiskt gör och denna bidrar till att utvecklingen av teknik stödjer användarens
arbete.

Exait AB
Företaget jag samarbetar med heter Exait AB 2 och det är ett IT-konsultbolag
som grundades i oktober år 2000. Företaget har 30 anställda varav alla mer
eller mindre är delägare i företaget. De flesta som arbetar hos Exait har flera
års yrkeserfarenhet eftersom de tidigare arbetat på andra företag inom
branschen. Idag arbetar företaget främst inom två områden, infrastruktur och
systemutveckling, där verksamhetsfördelningen är lika emellan dessa. Till
infrastruktur hör arbete med mobilitet, säkerhet, drift och kommunikation.
Systemutvecklingen innebär bland annat utveckling av webbplatser, intranät
och företagsspecifika datasystem.

1
2

http://mda.bth.se
http://www.exait.se
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Exaits affärsidé
Exait AB ska själva eller i samarbete med andra företag erbjuda marknaden
sofistikerade IT-lösningar och tjänster, inom områden som konsultverksamhet,
mobilitet, effektiv drift och tjänsteportaler. Deras insatser skall alltid leda till en
utveckling av deras kunders verksamhet, vilket skapar långa och lönsamma
relationer. Exaits viktigaste resurs är deras engagerade och kompetenta
medarbetare vars ledstjärna är att alltid sätta kunden främst.

Examensarbetets syfte
Syftet med detta arbete är att försöka få en inblick i vad systemutveckling
innebär i praktiken, jämfört med den teoretiska bilden som MDA-utbildningen
förmedlar. Även om jag under utbildningens gång deltagit i ett flertal projekt
ute på arbetsplatser så har dessa pågått under kortare perioder samtidigt som
initiativtagaren varit vi studenter och inte företagen själva. Genom att delta i ett
systemutvecklingsprojekt

som

genomförs

av

ett

idag

verksamt

IT-

konsultföretag har jag fått en chans att på nära håll studera hur
systemutveckling går till när den tillämpas ute i yrkeslivet. Jag har valt att titta
på vilka faktorer det är som påverkar designens utformande och hur, samt vem
det är som bestämmer hur systemet ska se ut och vad det ska innehålla.
Systemutveckling handlar inte enbart om utveckling av system med en tydligt
specificerad målgrupp utan många gånger är målgruppen så stor att den
enskilde användaren i stort sett är okänd. Jag har därför valt att fokusera på
hur man som utvecklare ska gå tillväga för att tillgodose den enskilde
användarens krav trots att han eller hon tillhör en stor målgrupp, samt försökt
ta reda på varför det anses vara viktigt att användaren medverkar i
utvecklingsprocessen av ett system.
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Inledande arbete
I början var det tänkt att kandidatarbetet skulle inrikta sig på ett internt system
hos Exait AB som de själva utvecklat. Min uppgift skulle vara att undersöka
systemet, försöka förbättra det användarmässigt och slutligen att konvertera
över det i ett annat program. Under kandidatarbetets första vecka skedde det
dock en förändring. Det visade sig att Exait precis dragit igång ett nytt projekt,
vid namnet ALMUS, som innebar utveckling av en tjänsteportal. Enligt min
mentor på företaget verkade det passa mig och eftersom han även skulle vara
projektledare för det nya projektet uppstod det heller inga problem för honom
att handleda mig. Orsaken till förändringen var att ALMUS mer skulle likna ett
systemutvecklingsprojekt som jag i framtiden kommer att arbeta med. Med det
menar jag att det i projektet ingår ett utvecklingsteam med två till tre
utvecklare, en projektledare, en kund, ett antal tilltänkta användare samt jag
själv som ”MDA-are”. I vår utbildning studerar vi både hur systemutveckling går
till och hur den bör gå till för att ge ett bättre resultat och då med inriktning på
användarnas medverkan. I detta projekt skulle jag få en chans att jämföra
utbildningens teori med ett verkligt systemutvecklingsprojekt och genom att jag
har ett personligt intresse i detta ville jag inte gå miste om den chansen. Jag
valde därför att inrikta mitt arbete på att studera systemutveckling i praktiken
med projektet ALMUS som referens.

Allmän historik
För inte allt för många år sedan var användaren av ett datasystem eller en
teknisk produkt inte alls lika omtalad som idag. Fokus låg inte på användaren
utan på teknikens funktionalitet, med andra ord vad tekniken skulle klara av att
utföra. Idag anses det mer och mer viktigt att utvecklandet av ny teknik sker
med fokus på användaren. Den största orsaken till att interaktionen mellan
människor och maskin blivit så omtalad är att målgruppen för användare har
förändrats. Idag är det inte bara teknikkunniga som använder tekniken utan i
stort sett alla människor. Därför är det extra viktigt att tekniken är designad på
ett sätt som är lätt att förstå och lära sig. Om ett datasystem rent funktionellt
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klarar av vad det ska men användaren inte kan förstå hur det fungerar så
kommer det att uppstå stora problem.

” ‘As technology has penetrated the mainstream consumer market, the target audience has
changed and continues to change dramatically. … The original users of computers were
‘hackers’, possessing expert knowledge of computers and mechanical devices, a love of
technology, the desire to thinker, and pride in their ability to troubleshoot and repair any
problem. Developers of these products shared similar characteristics. In essence, users and
developers were one and the same.’ … Today, however, all that has changed dramatically.
Whereas before it was very unusual for a nontechnical person to use electronic or
computer-based equipment, today it is almost impossible for average person not to use such
a product either in the workplace or in private life. … Today’s user wants a tool, not
another hobby.” 3

Vi lever i ett konkurrenssatt samhälle där tid är pengar och för varje
missförstånd som uppstår blir det en onödig kostnad. Det finns ingen tid över
till att läsa tjocka manualer utan tekniken bör vara självlärande och logisk för
att den ska kunna upplevas som ett stöd eller överhuvudtaget användas.

“…any system designed for people to use should be easy to learn (and remember), useful,
that is contain functions people really need in their work, and be easy and pleasant to
use.”4

Internets framfart och möjligheten att i dag skaffa sig en snabb uppkoppling
har bedragit till att fler och fler så kallade webbplatser skapats. Eftersom
många människor idag har tillgång till Internet dagligen har det också blivit
vanligt att människor med liknande intressen söker sig till samma webbplats för
att finna information. Det har i sin tur lett till att det finns underlag för att
utveckla dessa webbplatser från att enbart visa information till att användaren
aktivt ska kunna delta. Denna typ av webbplats beskrivs oftast som en
tjänsteportal. I en tjänsteportal kan det finnas lösenordskyddad information
liknade ett intranät med möjlighet att ha individuella inställningar och personlig
information. Det kan exempelvis finnas tillgång till en öppen dialog i form av ett
3
4

Rubin, 1994, sid.5
Preece, 1994
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diskussionsforum eller möjligheten att ha sammanträden på distans, så kallade
E-meetings. Det skapas hela tiden nya tjänster och antalet användare på varje
webbplats ökar, vilket i sin tur bidrar till att det ställs högre krav på
systemutvecklarna. Det är därför viktigt att ta reda på hur man som utvecklare
ska gå tillväga för att göra dessa webbplatser relevanta för dess användare.

”Usability rules the Web. Simply stated, if the customer can’t find a product, then he or she
will not buy it. The Web is the ultimate customer-empowering environment. He or she who
clicks the mouse gets to decide everything. It is so easy to go elsewhere; all the competitors
in the world are but a mouseclick away.” 5

Genom att tillgodose användarens behov kan företagen ligga före sina
konkurrenter och det är speciellt viktigt eftersom Webben mest troligt kommer
att vara framtidens infrastruktur för affärer och tjänster.

5

Nielsen, 1999, sid.9
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METODER OCH MATERIAL
Metoder
Under MDA-utbildningens gång har vi studenter lärt oss att tillämpa olika
metoder för att få fram information. Även i detta arbete har jag insett nyttan
med att använda dessa och därför vill jag beskriva vilka metoder jag valt och
hur de tillämpats.

Informella intervjuer
”Denna typ av intervjuer utförs oftast ’på direkten’ under själva den deltagande
observationen. De har ofta sin upprinnelse i en situation… och sker vanligen med mindre
föregående planläggning än formella intervjuer.” 6

Jag har varit placerad hos Exait AB i drygt fyra månader och det innebär
självklart att det genomförts informella intervjuer under min vistelse på
företaget. Vad jag däremot vill påpeka är dess stora betydelse. Varje gång som
jag undrat över något har det alltid funnits någon där som kunde svara på mina
frågor. Eftersom mitt syfte är att försöka förstå hur systemutveckling går till i
praktiken så är det av stor betydelse att ha möjligheten att på nära håll studera
detta. Utan dessa informella intervjuer hade det i stort sett varit omöjligt att
skaffa en inifrån bild av företaget och då även problematiskt att förstå vad
systemutveckling innebär.

Deltagande observation
En deltagande observation är inte någon självklar metod som kan tillämpas hur
som helst och den är heller inte en metod jag reflekterat över under tiden den
utförts. Det är först i efterhand som jag märkt att den använts och förstått att
den inte går att undvika om du är placerad ute hos ett företag under en lång
tid. Metoden har för mig inneburit att jag har observerat Exaits medarbetare i
deras sätt att arbeta samtidigt som jag själv deltagit. Orsaken till att jag vill
skriva om metoden är att den i mitt fall hjälpt mig att samla in information om
olika samband som påverkar ett systemutvecklingsprojekt. Jag ville skaffa mig
6

Ely, 1993, sid. 65
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en helhetsbild av företaget och då var denna metod ett bra sätt att göra det på.
Som jag tidigare nämnde så har jag haft turen att kunna ha ett nära samarbete
med företagets medarbetare, vilket med stor sannolikhet beror på att jag varit
stationerad på Exait AB under en lång tid. Detta har medfört att jag blivit
behandlad som en av dem och inte som en utomstående. Under denna period
har jag åtskilliga gånger lagt märke till händelser eller samtal som på ett eller
annat sätt bidragit till mitt arbete. Det är svårt och framförallt tidskrävande att
lära sig hur ett företag fungerar endast genom att observera. Jag tror det krävs
deltagande för att få tillgång till de pusselbitar som gör bilden fullständig.

Formella intervjuer
Denna typ av intervjuer är mer planerade än de informella och görs vanligen på
en annan plats än där observerandet sker så man får möjlighet att tala i lugn
och ro och gå lite djupare. 7 Under arbetets gång har jag gjort ett flertal
formella intervjuer med olika personer. Dessa har genomförts för att ta reda på
Exaits arbetssätt och syn på användarnas medverkan men även för att fånga de
tilltänkta användarnas åsikter om deras roll i projektet och om systemets
uppbyggnad. Jag började med att intervjua projektledaren och de två
utvecklarna i projektet ALMUS men så småningom även två andra medarbetare
på företaget för att få en så rättvis bild av företagets arbetssätt som möjligt.
Alla intervjuer har utspelats sig i konferensrummet på Exait, vilket medförde att
de kunde genomföras i lugn och ro. 8
Förutom personerna på Exait har jag haft samarbete med två tilltänkta
användare av tjänsteportalen ALMUS. Kontakten med dessa har ALMI
Företagspartner AB bidragit med eftersom de har bestämt att det ska finnas ett
pilotprojekt och vilka som ska delta i detta. Tyvärr kunde endast två personer
delta på grund av långa avstånd och tidsbrist, men eftersom deras
datoranvändande skilde sig åt blev det ändå en spridning i deras svar och ett
bredare perspektiv på systemet. Båda användarna deltar i en utbildning i hur

7
8

Ely, 1993
Se intervjufrågorna i bilaga 2
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man skriver en affärsplan och därför är deras intervjusvar relaterade till delen
affärsplan i tjänsteportalen. 9

P resentation av pilotanvändarna
Den ena användaren heter Ann-Christin och hon arbetar på Fjellfrys AB 10, ett
företag som huvudsakligen sysslar med försäljning av bär. De köper in,
paketerar och säljer bär både utomlands och i hela Sverige.

Ann-Christin

använder datorer dagligen i sitt arbete samt ibland privat. Hon sköter företagets
bokföring i ett speciellt bokföringssystem och betalar dess räkningar via
Internet samt läser sin egen och företagets E-post. Själv anser hon sig vara en
ganska vanlig användare eftersom hon använder datorer i arbetet och lite nu
och då privat. Den andra användaren som intervjuats har betydligt större
datorvana. Han heter Håkan och är delägare i Jaxal AB 11 som vakuumformar
stora plastprodukter liknande släpvagnskåpor eller takboxar. Håkan använder
datorer flera gånger dagligen både i arbetet och privat och anser sig vara en
erfaren datoranvändare eftersom han till och med byggt datorer en gång i
tiden.
De första intervjuerna utspelade sig i samband med det första seminariet i
projektet ALMUS och pågick under cirka en halvtimme vardera. Syftet med den
denna intervju var att ta reda på deras bakgrund gällande datoranvändande
samt deras syn på rollen som användare. Den andra intervjun skilde sig från
den första både i form av plats och i form av frågornas utformande. AnnChristin fick svara på frågor vid ett till personligt möte medan Håkan svarade
via ett telefonsamtal. Båda fick svara på samma frågor och dessa handlade
denna gång om hur de upplevt systemet efter att ha testat det. Syftet med
frågorna var att ta reda på vad de tyckte var bra respektive dåligt med
systemet samt om de kände sig delaktiga i utvecklingen av tjänsteportalen.

9

Se intervjufrågorna i bilaga 3och 4
http://www.fjellfrys.se
11
http://www.jaxal.se
10
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Future workshop
”The technique is meant to shed light on a common problematic situation, to generate
visions about the future and to discuss how these visions can be realized. Those
participating should share the same problematic situation, they should share a desire to
change the situation according to their visions, and they should share a set of means for
that change.” 12

Eftersom svaren skilde sig åt i vissa frågor vid intervjuerna med Exaits
medarbetare så valde jag att samla ihop de inblandade personerna till ett möte
och att där genomföra en så kallad future workshop. 13 Deltagarna fick en
beskrivning av metoden och ett diskussionsämne att utgå ifrån. Under metoden
diskuterade vi deras arbetssätt och det var ALMUS som representerade hur
systemutvecklingsprojekt går till eftersom vi alla hade erfarenhet från det
projektet.
Denna metod går ut på att deltagarna ska gå igenom tre faser, kritikfasen,

fantasifasen samt implementationsfasen. Den första innebär att de fritt utan att
behöva förklara varför ska kritisera i detta fall deras sätt att arbeta med
systemutvecklingsprojekt. Nästa fas innebär att deltagarna fritt ska få fantisera
vad som skulle kunna göras om det inte fanns några begränsningar. I
implementationsfasen sammanställs de två tidigare faserna till konkreta förslag
på hur problemen ska lösas och helst av vem. Metoden är till för att snabbt
komma fram till vad som är fel och hur det ska lösas på ett konkret sätt. Det
visade sig att denna metod bidrog till att deltagarna öppet kunde tala om vad
var och en ansåg om deras arbetssätt och att de olika åsikterna som framgick i
intervjuerna även framfördes denna gång.

12
13

Bodker, Gronbaek och Kyng, 1993, s.164
Se bilaga 5
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Material
Projektmodell
Under arbetets gång kom det så småningom fram att det fanns ett behov av en
tydligare projektmodell. Detta tog jag fasta på och började skapa en sådan.
Under min utbildning har jag lärt mig hur viktigt det är att användaren av ett
system deltar i utvecklingen av systemet för att det ska bli användbart och
relevant för användaren. Om inte användarna skulle få en chans att medverka i
modellens uppbyggnad skulle den med stor säkerhet läggas åt sidan och så
småningom glömmas bort. För att inte göra misstaget att bortse från
användarnas medverkan valde jag att utveckla projektmodellen i samarbete
med dess användare som i det här fallet var projektgruppen. Utvecklingsarbetet
för denna modell beskrivs under rubriken Utveckling av projektmodell. 14

Generellt testprotokoll
Testprotokoll kan användas dels för att få svar på övergripande frågor gällande
exempelvis systemets struktur, navigering eller minnesanpassning (checklista),
och dels för att testa hur ett specifikt arbetsflöde fungerar (testprotokoll). Jag
har tagit fram ett generellt testprotokoll 15 bestående av en checklista och
eftersom jag aldrig tidigare gjort det tog jag hjälp av experter inom området 16.
För att täcka upp så stor del som möjligt samlade jag in åsikter från flera håll.
De punkter som återkom samt de som i mina ögon verkade vara viktiga bildade
en checklista. Jag valde vid tvekan att alltid låta en fråga stå kvar hellre än att
ta bort den för att undvika att missa någon fråga.

Dagbok
På grund av att jag ensam utfört mitt kandidatarbete ansåg jag det extra viktigt
att varje dag dokumentera mina tankar och vad som gjorts. Under min
utbildning har vi alltid arbetat i projektgrupper och när vi skrivit rapporter,
samlat in material och bearbetat detta har vi gjort det tillsammans. Det är först
nu när det inte finns några projektmedlemmar som jag insett hur viktigt det är
att klä sina tankar i ord för att de ska bli begripliga. Dagboken har fungerat som
14

Se bilaga 7
Se bilaga 6
16
Se vidare under rubriken Webbplatser relaterade till testprotokollet i Referenslistan.
15
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ett substitut för projektmedlemmar och varit en värdefull hjälp eftersom jag
hela tiden kunnat gå tillbaka och läsa vad som hänt och på så sätt uppdatera
mig på det förflutna. Utan denna hade det varit svårt att komma ihåg vad som
hänt och när.

Bildspel
Bildspelet gjordes för att få en tydligare bild över hur systemet skulle se ut i
färdigt skick och bestod av skärmdumpar över alla sidor i systemet som
användaren kan se. Bildspelet bidrog till att webbplatsens alla sidor kunde
skrivas ut i pappersform och det gav möjlighet att skriva ner frågor och
ändringar direkt i anslutning till varje sida under tiden som systemet
granskades. Det var sedan inga svårigheter med att lokalisera var felen fanns
och var ändringarna skulle göras. Detta material har hela projektgruppen i
systemutvecklingsprojektet ALMUS fått tillgång till samt kunden.

Madelene Andersson

11(62)

Luleå 2002-05-27

Systemutveckling i praktiken

SYSTEMUTVECKLING I PRAKTIKEN
Projektet ALMUS
Bakgrund
Projektet har sin början redan för några år sedan då IT-Norrbotten skapade ett
verksamhetsprojekt där kommuner och landsting var inblandade i att försöka
ordna en mötesplats för företagare i Norrbotten. De ordnade möten för
företagare för att se om det fanns något intresse för detta och det visade sig
att så var fallet. Tyvärr lades projektet på is på grund av att det istället
satsades på infrastrukturen, att skaffa bredband till Norrbottens län. Sommaren
2001 tog ALMI Företagspartner AB 17 vid och drog igång projektet på allvar. De
anlitade en projektledare som hade för avsikt att driva projektet ALMUS i ett år
innan det förhoppningsvis skulle driva sig självt på ett kommersiellt sätt. Under
hösten 2001 pågick upphandlingen av ALMUS och när den var färdig drog Exait
igång med utvecklingsarbetet.

Syftet med projektet
Projektet

ALMUS

har

som

övergripande syfte att väsentligt

förbättra

möjligheten till stöd för företagare i utvecklingsfrågor inom ett antal
processområden, bland annat affärsplan och ekonomistyrning. Detta ska
uppnås genom att företagarna i ett pilotprojekt använder sig av ett
Internetbaserat verktyg, så att de är oberoende av tid och plats, samt att de
som deltagande pilotföretag erbjuds utbildningar och praktiskt arbete i
kombination med detta. Verktyget kommer att utgöras av en tjänsteportal. I
samband med utbildningen ska projektet även erbjuda rådgivning både fysiskt
och virtuellt. Syftet är även att hjälpa dessa pilotföretag att utveckla sin
affärsidé och ge dem stöd i sin ekonomiska planering av företaget. Projektets
målgrupp är små- och medelstora företag som i första hand tillhör Norrbottens
Län.

17

http://www.almi.se
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Projektet har som målsättning att det efter projekttidens slut ska finnas en
plattform av tjänster som bidrar till länets utveckling. Förhoppningen är även
att dessa tjänster ska kunna erbjudas utanför vår region och att ALMUS ska
kunna leva på kommersiella villkor. Den förfrågan som ALMI Företagspartner
hade i sin anbudsförfrågan var en teknisk plattform, en tjänsteportal och
tjänster inom två av de fyra processområden som ingår i projektet. De områden
som var aktuella var affärsplan och ekonomistyrning. I projektet ALMUS ingår
det ett systemutvecklingsprojekt och det är där som tjänsteportalen håller på
att utvecklas.

Pilotprojektet
Inom processområdena affärsplan och ekonomistyrning kommer 3-4 företag
med 1-2 deltagare att väljas ut och dessa kommer att bli de pilotföretag och
pilotanvändare som deltar i detta projekt. Pilotanvändarna ska använda
verktygen i tjänsteportalen, utbildas och under en bestämd tid utveckla
grunden för sitt eget företags utveckling tillsammans med övriga deltagare i
projektet. Pilotprojektet kommer att delas in i två delar där några företag ska
delta i arbete med affärsplan och de andra med ekonomistyrning. Rådgivning
vid arbete i det egna företaget ska finnas tillgänglig fysiskt och virtuellt under
denna tid. Vid start av arbetet med pilotföretagen kommer en individuell plan
med angivna mål för respektive pilotföretag att upprättas. Vilken information
som ska finnas tillgänglig kommer till största delen att tas fram i samråd med
de pilotanvändare som valts ut för de olika områdena. Det kommer totalt att
vara 8-10 deltagare i pilotprojektet och tanken är att projektet ska genomföras
med hjälp av fyra gemensamma seminarier och utöver det eget arbete samt
rådgivning. Den fysiska rådgivningen kommer att ske vid seminarierna och den
virtuella med hjälp av tjänsteportalen. Deltagarna får en introduktion till
projektet vid det första seminariet och även tillgång till portalen.

Ekonom istyrning
Syftet med ekonomistyrning är att ge pilotföretagen en möjlighet till utveckling
och planering genom ekonomisk analys och simulering. Företaget ska erbjudas
kunskap och stöd för att utveckla verksamheten genom strategiskt arbete med
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ekonomisk planering. Arbetet ska ske i form av utbildning och rådgivning samt
med hjälp av ett Internetbaserat verktyg för analyser och simuleringar.
Verktyget ska bidra till att företaget snabbt och överskådligt kan simulera sin
tänkbara utveckling i företaget på 3-5 års sikt. Detta medför att de i ett tidigt
skede kan få svar på ekonomiska frågor, exempelvis om avkastningen är
tillräcklig eller hur framtida lånebehov ser ut. Deltagarna kommer att vid
seminarierna diskutera motiv, vinster, nyckeltal och ekonomiska samband.
Mellan seminarierna är det tänkt att företaget ska arbeta med sina egna
ekonomiska siffror i det Internetbaserade verktyget. Efter varje seminarietillfälle
får deltagarna individuell support och råd i form av en erfaren konsult, i arbetet
med den egna verksamhetens ekonomi. Varje genomfört moment ska ge
företaget ett överskådligt och bra ekonomiskt underlag för sin strategiska
planering.

Affärsplan
Detta processområde kommer att hjälpa företagen med framtagandet av en
användbar affärsplan. Även här ingår det seminarier och dessa tar upp motiv,
målgrupper och uppbyggnaden av en affärsplan. Det Internetbaserade
verktyget ska i detta fall hjälpa deltagarna att bygga upp och förändra
företagets affärsplan, bland annat genom möjligheten till hjälpinformation och
exempel. Det ska även gå att få ett professionellt utseende på den färdiga
affärsplanen som sedan ska gå att skriva ut i olika versioner och till olika
målgrupper. Möjligheten till hjälp online 18 ska finnas så att företagen kan
komma åt råd från speciella kompetensområden, exempelvis försäkringskassan
och skatteförvaltningen.

18

Online betyder att användarens dator är uppkopplad mot Internet
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Systemutvecklingsprojektet ALMUS
Detta projekt har som syfte att utveckla en tjänsteportal som ska verka som ett
Internetbaserat verktyg för företagarna som ingår i projektet ALMUS19. Nedan
beskrivs hur projektet genomförts och som bilaga finns även en grafisk
tidslinje 20 över systemutvecklingsprojektets olika delar.

Upphandling
Efter att ALMI Företagspartner AB skickat ut en anbudsförfrågan gällande
ALMUS till olika utvecklingsföretag svarade Exait AB med en offert. När ALMI
Företagspartner valt Exait som samarbetsparter gjordes det en presentation av
Exait och Leif Billion, ansvarig för Start and Run AB, för att visa sitt koncept för
ALMI Företagspartner. Start and Run var inblandad på grund av att Exait redan
köpt rättigheterna till deras befintliga tjänsteportal på Internet 21. Denna portal
är inriktad på nyföretagare och innehåller många av de tjänster som ALMI
Företagspartner beskrev i sin anbudsförfrågan. Efter presentationen skrevs det
den 7 december 2001 ett avtal mellan Exait och ALMI Företagspartner samt
mellan ALMI Företagspartner och Start and Run. Det beslöts att företaget
Intellinet som tillhör Start and Run skulle stå för driften av tjänsteportalen samt
för en del av nyhetsuppdateringen på webbplatsen. Exaits uppgift blev att
utveckla

tjänsteportalen

och

vara

ALMI

Företagpartners

huvudsakliga

kontaktkälla. Start and Runs tjänsteportal används flitigt av ungefär 13000
användare därför valde Exait att till stor del använda sig av samma struktur
som i den befintliga tjänsteportalen vid utvecklingen av den nya. De delar som
ingick i avtalet men som inte fanns färdigt utvecklade Exait själva samt att de
anpassade de delar som redan fanns i källkoden efter ALMI Företagpartners
önskemål. Det innebar en hel del förändringar, bland annat förändrades
designen på webbplatsen utseendemässigt i form av färg, form och bilder för
att passa in i ALMUS.

19

http://www.almus.nu
Se bilaga 1
21
http://www.startandrun.se
20
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Krav och analys
Efter

att

alla

avtal

var

skrivna

tog

Exaits

projektledare

för

systemutvecklingsprojektet ALMUS fram en Kravspecifikation i samarbete med
projektledaren för ALMUS. Detta skedde i början på december och vid två till
tre tillfällen. De började med att gå igenom de delar som beskrevs i avtalet för
att så småningom komma fram till hur dessa funktionellt skulle lösas. När
kraven för affärsplanen dokumenterades deltog förutom projektledaren och
kunden två personer från ALMI Företagspartner på grund av deras
expertkunskap inom området affärsplan. Båda arbetar dagligen med att både
skriva och granska affärsplaner och kunde därför bidra med sina synpunkter om
vad som kännetecknar en bra affärsplan. För att inte endast projektledarens
och kundens personliga åsikter skulle styra hur portalen skulle se ut valde de
att ta hjälp av ALMI Företagspartners VD. Han fick representera användarna
och var framförallt med i specificeringen av startmenyns utformande.
Tillsammans bestämde de startmenyns utseende och i vilken ordning dess
underliggande funktioner skulle placeras. Både kunden och utvecklarna i
projektgruppen fick hela tiden den senaste versionen av projektledaren för att
kunna hålla sig uppdaterade på de krav som gällde. Kravspecifikationen var
under utveckling fram till slutet på januari då den slutligen fastställdes. De delar
som

beskrevs

i

kravspecifikationen

var

tänkt

att

färdigställas

innan

pilotprojektets början och bestod huvudsakligen av generella krav, krav för
portal, affärsplan samt acceptanstest.

Generella krav
Till generella krav hör att användargränssnittet följer MS Windows applikationer
när det gäller utseende, layout, benämning på knappar samt storlek på objekt
och komponenter. Funktionalitet följer där så är möjligt MS Windows 22 standard
för liknande funktionalitet. När det gäller innehållet är alla hjälptexter rörande
sakinnehåll levererade av ALMI och motsvarande rörande funktionsinnehåll
levererade av Start and Run och Exait. Det är ALMI Företagspartners krav på
hur de vill att portalen ska se ut, i samråd med Exait, som ligger till grund för
webbplatsens utseende och grafiska design. Inga framtida användare har
22

Microsofts operativsystem.
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deltagit i utformningen av kravspecifikationens detaljerade beskrivning utan
tanken är att de ska få ge synpunkter under deltagandet i pilotprojektet.

Här finns länkar för
att logga in och
registrera sig
Här visas
driftstatus

Bild 1

P ortal
När användaren kommer till webbplatsen möts han/hon av en startsida (se bild
1 ovan). På den går det att både logga in, registrera användare samt att hitta
information om portalens driftstatus. Varje företag ska utse en administratör
som i sin tur registrerar sig själv och övriga användare i företaget. Vid
registreringen kan administratören tilldela användaren en behörighetsgrad.
Behörigheten kontrolleras av systemet vid inloggning så att användaren endast
kan använda de funktioner och tjänster han/hon har rätt till. Efter inloggning
öppnas en välkomstsida med information om vad ALMUS är och vilka tjänster
som ingår samt information från ALMUS och det egna företaget (se bild 2 på
nästa sida). Om någon som inte är registrerad försöker logga in erbjuds
han/hon att göra det.
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Bild 2
Startmeny

På varje sida finns det enligt bilden ovan en meny under startknappen och det
är genom den användaren får tillgång till de olika tjänsterna. De tjänster som
ska kunna erbjudas är Avsluta, Inställningar, Favoriter, Bibliotek, Nyheter,

Tjänster, Verktyg och Om Almus. Genom att klicka på Avsluta loggas
användaren ut. Under Inställningar går det att ändra sin profil och som
administratör även företagets uppgifter. Administratören kan även administrera
användare, ändra typer och skriva in den företagsinformation som syns på
välkomstsidan. Via Favoriter går det att lägga till, redigera och ta bort sina egna
länkar. Administratören kan även utföra dessa moment på företagets länkar.

Biblioteket ger användaren en möjlighet att ta del av information om bland
annat frågor gällande arbetsgivare, finansiering och försäkringar. Genom

Nyheter får användaren tillgång till nyheter från Infobilis, veckans värd, tidigare
värdar samt ett kalendarium. De tjänster som erbjuds under länken Tjänster är
virtuell rådgivning och det är inom olika områden, exempelvis ekonomi eller
försäkringar. Om användaren vill arbeta med sin affärsplan finns den under
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Verktyg. Där går det även att komma åt användarens kalender, kontakter samt
ekonomi i form av blanketter, kalkyler och analyser. Information om portalen
finns i länken Om Almus. Slutligen finns det en aktivitetslist längst ned på varje
sida som ger den inloggade en möjlighet att logga ut, söka, få hjälp och att titta
på en webbkarta (se bild 3 nedan). Navigeringen är uppbyggd efter var
användaren befinner sig och visar eventuella underavsnitt till varje valt avsnitt.
Den virtuella rådgivningen ger möjlighet till att boka tid med rådgivare för att få
hjälp med olika tjänster som portalen erbjuder, bland annat affärsplan och
kalkyler. Med hjälp av rådgivarnas enskilda sida kan användaren se på en
kalender vilka tider som är bokningsbara.

Affärsplan
När användaren klickar på länken Affärsplan öppnas det en sida med
introduktionstext. Det finns även länkar på den sidan som ger användaren tips
och idéer om varför en affärsplan behöver göras, vad den innebär och hur det
går till att utforma den. Det går att fastställa affärsplanen, spara den i olika
versioner och format samt att läsa och skriva ut den.
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Användaren kan i en meny till höger i affärsplanen se vilka avsnitt som ingår
och denna är vara synlig på alla sidor (se bild 3). På den vänstra sidan på alla
sidor finns de inställningarna man kan göra på varje avsnitt samt länkar till
utkast och historik. Varje avsnitt har en egen kort introduktionstext och
hjälptexter där så är nödvändigt. Hjälptexterna har användaren möjlighet att
välja bort i sina personliga inställningar. Standard för varje avsnitt innebär att
det finns en textruta för att skriva in text samt att texten går att redigera.
Möjligheten finns att göra texten fet, kursiv, understruken eller att dela upp den
i punkter. Det går även att klippa ut, kopiera och klistra in den. De avsnitt som
ingår i affärsplanen visas i följande ordning:

 Inledning


Kortfattad verksamhetsbeskrivning



Syftet med affärsplanen

 Affärsidé


Vision

 Historik
 Ägare
 Styrelse och revisor
 Företagsledning
 Organisation
 Produkter och Tjänster


Nuvarande produkter



Pågående utveckling



Patent/Licenser

 Produktion
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Produktionsmetodik



Produktionsekonomi



Underleverantörer/Leverantörer

 Marknad och Marknadsföring


Nuläge



Framtid



Kunder



Konkurrenter

 Försäljning och Distribution


Säljorganisation



Försäljningsaktiviteter



Prissättning



Distribution

 Ekonomi


Resultaträkning och Balansräkning

 Nuvarande finansiering


Ägarkapital



Lån



Företagsinteckningar



Fastighetsinteckningar

 Investeringsbehov
 Kapitalbehov
 Probleminventering
 Exit och avyttringsmöjligheter
 Bilagor
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Behörighet ska kunna sättas för varje avsnitt och endast gå att utföra av
administratören. Utskrifter och läsning ska styras av behörigheten. Alla
användare ska kunna placeras i en grupp och där gruppens behörighet avgör
vad han/hon får tillgång till. Under rubriken Historik ska det visas föregående
års avsnitt och användaren ska ha möjligheten att öppna dessa och
återanvända valda delar i den skrivna texten.

Utvecklingsarbetet tar form
I mitten av december träffade projektledaren de övriga i projektgruppen för att
informera dem om vad som skulle utvecklas. Utvecklarna hade bara en allmän
uppfattning om systemutvecklingsprojektet ALMUS och behövde därför på allvar
sättas in i utvecklingsarbetet. Efter att kraven gällande affärsplanen var
dokumenterade samlades projektgruppen för att under två dagar bestämma
hur designen skulle se ut för portal och affärsplan. När designen var klar
började utvecklarna att skapa systemet. Den första delen som skulle levereras
var portalen och detta skedde i slutet på januari. Den sista januari hade
projektgruppen en avstämning tillsammans med kunden i form av en
presentation av portalen. En av utvecklarna visade portalen för kunden som
under tiden kunde ge synpunkter och ställa frågor. Utvecklarna kunde i sin tur
direkt ge kunden feedback och samtidigt få svar på deras frågor. Båda parter
fick i och med detta möte utrymme att tillsammans diskutera fram vad som
skulle ändras och hur, vilket i sin tur ledde till att eventuella missförstånd
klargjordes. Avstämningen för affärsplanen skedde i början på februari och vid
den deltog endast projektledare och kund. Projektledaren presenterade delen
affärsplan för kunden som i sin tur fick ge synpunkter.
Efter dessa avstämningsmöten följde ett flertal mindre avstämningar gällande
ändringar i delarna portal samt affärsplan. Dessa utspelade sig endast mellan
projektledare och kund samt skedde främst via telefonsamtal och e-post.
Projektledarens kontakt med kunden var konstant återkommande under hela
utvecklingsprocessen. De hade möten ungefär varannan vecka men de talades
vid i telefon och kontaktade varandra via e-post flera gånger per vecka. De
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skickade bland annat skärmdumpar mellan varandra för att gemensamt komma
fram till nya lösningar.
Utvecklingsarbetet av portal och affärsplan pågick fram till i början på februari
då dessa delar levererades till kunden.

Projektledaren tog tillsammans med

kunden fram designlösningar på de tillkommande optionerna som sedan
utvecklarna implementerade. Dessa var bland annat att det skulle gå att kunna
skriva ut i både word- och pdf-format samt ha möjligheten att utföra en så
kallad skuggning 23. Vid en av optionerna samlades hela projektgruppen och
kunden på utvecklarnas kontor för tillsammans ta fram optionens gränssnitt.
Projektledaren ritade upp sina förslag på en whiteboard och efter att kunden
och utvecklarna fått kommentera fastställde alla tillsammans en designlösning
för den optionen. Det har pågått en testperiod av systemet fram till dess att
pilotprojektet startade i början på april, där resterande ändringar har
genomförts efter beslut via telefon eller e-post.
Även efter pilotprojektets start har det pågått utveckling av tjänsteportalen
eftersom det hela tiden dykt upp nya optioner. En sådan var att delen
affärsplan skulle utökas med nya funktioner. Användaren ska i sin affärsplan
kunna dela upp texten i varje avsnitt i olika typer av mål för att skapa en
aktivitetsplan. I aktivitetsplanen ska det gå att se tidsperioden för alla
aktiviteter, vilka mål de tillhör och vem som är ansvarig för dessa. Alla dessa
aktiviteter ska sedan visas på en egen sida i tjänsteportalen och vara i
förbindelse med kalendern. För att ta reda på vad denna option skulle innehålla
hade projektledaren en workshop med kunden. Förutom kunden deltog en
annan medarbetare från ALMI Företagspartner eftersom hon hade stor
erfarenhet av arbete med aktivitetsplaner. I dagsläget håller utvecklarna på att
ta fram ett lösningsförslag på denna option och tanken är att projektgruppen
ska arbeta efter den nya projektmodellen vid utvecklingen av denna fristående
del.

23

. En skuggning innebär att två användare tillsammans kan arbeta med samma dokument på distans och vid två
olika datorer. Den ena användaren ”skuggar” den andres bild på skärmen..
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Acceptanstest
Samtidigt som pilotprojektet drog igång påbörjade utvecklarna att skapa det
testprotokoll som låg till grund för Acceptanstestet. Detta dokument byggde på
Kravspecifikationen och beskrev alla krav som systemet skulle klara av. Vid
Acceptanstestets

genomförande

deltog

endast

projektledare

och

kund.

Tillsammans gick de igenom varje krav i testprotokollet för att bedöma om den
var i behov av en åtgärd eller om den kunde godkännas direkt. För att kunna
göra denna bedömning jämförde de varje enskilt krav med den motsvarande
delen i systemet som under tiden var uppkopplat mot Internet. De delar som
bedömdes vara i behov av en ändring åtgärdades innan Acceptanstestet
slutligen undertecknades av kunden som därmed godkände tjänsteportalen.

Pilotprojektet
ALMI Företagspartner har ett stort antal företag knutna till sin verksamhet. När
det blev bestämt att ett pilotprojekt skulle genomföras kontaktade ALMI
Företagspartner själva några av dessa företag genom att skicka dem en
inbjudan. De hade inga krav på urvalet av företag förutom att dessa skulle
tillhöra Norrbottens län samt vara i behov av stöd gällande utvecklingen av
företaget. Stödet var främst inriktat på ekonomi och verksamhetsfrågor
eftersom de delarna är avgörande när det handlar om att öka tillväxten i ett
företag. Projektledaren för projektet ALMUS tog kontakt med de utvalda
företagen och informerade om det kommande pilotprojektet samtidigt som alla
företag fick information om deras valda område. Företagen visste knappt
någonting om det Internetbaserade verktyget innan seminarierna började och
det var ett medvetet beslut från ALMI företagspartners sida eftersom de ville
att fokus skulle ligga på utvecklandet av affärsplanen istället för på tekniken.

Första sem inariet
Vid detta tillfälle deltog sju personer från fyra olika företag, projektledaren för
ALMUS, två andra medarbetare på ALMI samt en representant från
Norrlandsfonden. Alla förutom personerna från företagen deltog på grund av att
de skulle hålla i utbildningen av affärsplanen och dess tillhörande rådgivning.
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Syftet med seminariet var att presentera tjänsteportalen och att ge en
introduktion i hur man skapar en affärsplan och vad den kan användas till.
Efter att samtliga fått presentera sig inledde projektledaren med att visa
tjänsteportalen ALMUS. Deltagarna fick tillgång till tjänsteportalens adress men
de hade ingen möjlighet att själva testa den på plats utan de fick tillsammans
titta på projektledarens dator när han visade portalen. För att alla skulle kunna
se datorns bild var denna uppförstorad med hjälp av en projektor.
Projektledaren visade vilka funktioner som fanns med inriktning på de delar
som berörde området affärsplan. En av deltagarna var speciellt intresserad av
hur skuggningen skulle gå till eftersom han och hans kollega inte befinner sig
på samma arbetsplats och därför visade projektledaren ett exempel på hur
detta kan utföras. När deltagarna fått en inblick i verktyget påbörjades
utbildningen i området affärsplan.
För att rådgivarna skulle vara förberedda inför sina personliga möten med
pilotanvändarna gav Exaits projektledare dem en utbildning i tjänsteportalen.
Utbildningen var främst inriktad på hur verktyget var tänkt att användas vid
arbete med en affärsplan. De fick också reda på hur inloggning och registrering
går till eftersom pilotanvändarna mest troligt skulle behöva hjälp med de
momenten. Det var två rådgivare som deltog och de hade var sin dator
uppkopplad

mot

Internet

för

att

kunna

testa

tjänsteportalen

under

utbildningstillfället.
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Min roll i ALMUS
När jag började mitt kandidatarbete hade som sagt utvecklingen av
tjänsteportalen redan dragit igång och därför valde jag att först och främst gå
igenom det material som fanns dokumenterat angående ALMUS, för att på så
sätt få en inblick i vad projektet innebar. För att min handledare på Exait skulle
veta vad syftet med mitt arbete var skrev jag en kort projektbeskrivning av mitt
kommande arbete. Efter två dagar fick jag tillgång till tjänsteportalen som då
fanns lokalt på Exaits server istället för publikt ute på Internet. Via Exaits lokala
nätverk kunde jag komma åt portalen samtidigt som utvecklingen av den pågick
och på sätt hålla mig uppdaterad på utvecklingsarbetet.

Deltagande arbete
Under min tid på Exait deltog jag i ett antal kundmöten. Det första var ett
avstämningsmöte 24 för portalen där jag ställde frågor och gav synpunkter på
portalens funktioner och grafiska utseende. Det var vid detta möte som min
första kontakt med kunden skapades. Jag insåg ganska tidigt att det var genom
honom jag skulle få kontakt med de tilltänkta användarna och valde därför att
redan då informera honom om mitt kommande arbete. Det fanns en hel del att
ta reda på både om projektet ALMUS, ALMI och kunden så därför bokade jag in
ett möte med honom. Mötet gav mig en chans att förklara orsaken till mitt
inblandande i ALMUS och möjliggjorde att jag kunde framföra mina åsikter
angående användarnas medverkan i systemutvecklingsprojektet. Vi hade
ytterligare ett möte för att diskutera vilken kontakt jag skulle ha med
användarna och i samband med detta fick jag detaljerad information om när
pilotprojektet skulle starta och hur det var tänkt att utföras. Efter detta möte
höll vi utöver kundmötena i systemutvecklingsprojektet kontakt via telefon och
e-post.
När jag hade fått kontakt med kunden och vi tillsammans kommit fram till
vilken kontakt jag skulle ha med användarna kollade han upp vilka pilotföretag
som kunde ställa upp på mina intervjuer. Jag fick en lista på företagen och tog
24

Se bilaga 1
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själv kontakt med dessa. Kontakten med användarna har skett via intervjuer i
form av personliga möten och telefonsamtal och jag har inte haft tillåtelse av
kunden att banda eller videofilma vare sig intervjuerna eller seminarietillfället.
För att undvika misstolkningar har jag via e-post skickat alla sammanställda
intervjusvar till användarna för granskning.
Det andra kundmötet utspelade sig på utvecklarnas kontor och det var då som
vi tillsammans tog fram designlösningen för den nya optionen. Jag hade innan
mötet gjort ett bildspel av systemet som jag lämnade till kunden. Vid nästa
kundmöte deltog inte utvecklarna utan presentationen av det som hittills
utvecklats utfördes av projektledaren. Min uppgift var att hjälpa projektledaren
med presentationen och att delge mig av mina synpunkter om systemet. Sista
gången jag deltog i ett möte med kunden var vid workshopen angående
optionen aktivitetsplan. Tillsammans gick vi igenom vilka funktioner som var
relevanta att ta med i utvecklingen och hur dessa skulle kunna lösas rent
funktionellt. Vi diskuterade även hur det grafiska utseendet skulle vara upplagt.
För att kunden skulle förstå varför vissa funktioner var tvungna att lösas på ett
speciellt sätt beskrev projektledaren tanken bakom databashantering. Genom
att jag har studerat hur databaser ska användas kunde jag bidra med
förklaringar till kunden. I slutet av detta möte avvek experten inom
aktivitetsplaner och vi andra började gå igenom Acceptanstestet. Tyvärr kunde
jag inte delta under hela testet men efter samtal med projektledaren fick jag
reda på hur det hade gått till.
Under hela min vistelse på Exait har jag haft en kontinuerlig kontakt med
projektgruppen och konstant uppdaterat mig på deras arbete samtidigt som de
fått information om mitt. Vid ett flertal tillfällen har utvecklarna frågat mig om
råd gällande den grafiska utformningen av gränssnittet och vi har hela tiden
haft en öppen dialog om projektet. Jag har bland annat tagit fram ett generellt
testprotokoll och det gjorde jag på begäran av projektledaren. Han tyckte att
det kunde vara intressant att få ta del av min erfarenhet om den typen av
dokument. Efter att jag skapat detta testade jag hela systemet efter protokollet

Madelene Andersson

27(62)

Luleå 2002-05-27

Systemutveckling i praktiken

och sammanställde mina resultat. Dessa gick jag senare igenom med
utvecklarna punkt för punkt och det medförde att en hel del ändringar gjordes.
Vissa av kraven i testprotokollet som inte uppfylldes valde utvecklarna att
bortse från eftersom dessa inte ingick i kravspecifikationen för systemet. Min
uppgift var att delge mig av mina resultat och att motivera dess existens medan
utvecklarna bestämde hur de skulle använda sig av dessa. Detta dokument
arkiverades senare i företagets interna dokumenthantering eftersom det även
var andra utvecklare som ansåg sig ha nytta av protokollet i sina kommande
systemutvecklingsprojekt.

Utveckling av projektmodell
Under min vistelse på företaget har jag intervjuat alla projektgruppens
medlemmar vid ett flertal tillfällen både formellt och informellt. För att få en
ökad förståelse för vad systemutveckling innebär har jag även frågat andra
medarbetare på företaget om detta. Vid intervjuerna med utvecklarna och
projektledaren framgick det att det fanns ett behov av en tydligare
projektmodell samt en annan fördelning av projektrollernas ansvar. Detta tog
jag fasta på och beslöt därför att ta fram ett förslag på en projektmodell som
de kunde arbeta efter. Metoden Future Workshop bidrog till att deltagarna
tillsammans kunde komma fram till vad de var i behov av och hur dessa behov
kunde tillfredställas.
Tillsammans kom deltagarna fram till att det i den nya projektmodellen skulle
ingå en ansvarsmatris 25 eftersom de ibland har haft svårt att veta vem som har
det yttersta ansvaret för vissa delmoment i projektet. Givetvis har alla
delmoment genomförts och avslutats trots det, men det vore bättre om alla
inblandade så tidigt som möjligt visste vem som bär det yttersta ansvaret för
varje moment i projektet. Projektgruppen beslutade att de tillsammans ska
skapa denna och att den ska uppdateras allt eftersom informationen om
projektet

ökar.

När

implementationen

påbörjas

är

det

viktigt

att

ansvarsmatrisen beskriver vem som ska implementera vad och när momentet
25

Beskriver vilken instans eller person som har ansvaret för de olika arbetsuppgifterna i ett projekt. (Andersen,
Grude och haug, 1998.)
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ska vara färdigt. För att dessa krav skulle kunna uppfyllas ville de göra en
omfördelning av rollerna i en del av momenten. Bland annat ville utvecklarna i
fortsättningen ha mer kontakt med kunden liknande avstämningsmötet där de
presenterade portalen för kunden och projektledaren deltog. De ansåg att den
typen av möten bidrar till att många missförstånd kan förebyggas. En annan
viktig del i den nya projektmodellen är att utvecklarna i fortsättningen både ska
ansvara för att ta fram lösningsförslag och att presentera dessa för kunden
istället för att som idag enbart ta fram förslagen. Genom att utvecklarna själva
presenterar de lösningar som tas fram för kunden kan de direkt bemöta
kundens åsikter och önskemål med konkreta förslag.
Kravspecifikationen i ALMUS beskrev både vad som skulle utvecklas och
funktionellt hur det skulle lösas samt att den uppdaterades allt eftersom nya
ändringar eller tillägg dök upp. Projektgruppen ville istället dela upp den i en
kravspecifikation och en systemspecifikation för att undvika missförstånd.
Orsaken till detta är att det som står i Kravspecifikationen är kundens krav och
det är dessa som senare ska uppfyllas av Exait. Om detta dokument konstant är
under förändring blir det svårt att veta vilka krav som ingår i avtalet och inte.
De ansåg att en kravspecifikation endast bör beskriva vad som ska utföras och
inte hur det ska lösas, med undantags fall när kunden har specifika krav på
systemet exempelvis att det ska följa MS Windows standard eller liknande.
Systemspecifikationen däremot ska i detalj beskriva hur alla funktionerna ska
genomföras. De kom även fram till att en kravspecifikation i första hand bör
skrivas av kunden men att den vid behov kan skrivas i samarbete med
projektledaren.
En annan sak vi diskuterade var hur optioner och ändringar ska hanteras. Dessa
förekommer i varje projekt och därför bör det i projektmodellen framgå hur
dessa ska hanteras. En option är en fristående del i utvecklingsprocessen och
kan exempelvis vara en ny funktion liknande ett diskussionsforum eller en
kalender. Denna kan på grund av sin ringa koppling rent funktionellt till det
övriga systemet behandlas separat. Tillsammans kom vi fram till att en option
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ska dokumenteras och genomföras på samma sätt som det övriga systemet.
Det innebär att optionen först ska fastslås under en workshop för att sedan
sammanställas i en Kravspecifikation. Därefter ska ett lösningsförslag tas fram
efter att ansvaret fördelats ut i form en ansvarsmatris. Lösningsförslaget ska
efter dess godkännande resultera i en Systemspecifikation som i sin tur leder till
att ansvarsmatrisen uppdateras mer i detalj. Efter att optionen implementerats
ska eventuella tester genomföras och när dessa är godkända ska optionen
slutligen levereras. Det ska tydligt framgå att dokumentationen berör en option
och därför bör exempelvis Kravspecifikationen döpas till samma namn som
optionen. En ändring eller ett tillägg kan inte behandlas separat eftersom den
har för stor koppling till det övriga systemet, men trots det måste den ändå
dokumenteras på något sätt. Vi kom fram till att det endast ska ske en
uppdatering av de dokument som berör ändringen eller tillägget, vilket
sannolikt

betyder

Systemspecifikationen.

Det

viktiga

är

att

Systemspecifikationen i detta fall beskriver varför den uppdaterats och när,
samt att den sparas som en ny version. De var alla överens om att en
Ansvarsmatris och en tydligare projektmodell tillsammans skulle bidra till en klar
förbättring av deras interna arbetssätt och så småningom även till att de skulle
spara pengar i form av tid. De konkreta förslag som kom fram under denna
metod sammanställdes av mig och låg senare till grund för den slutliga
projektmodellen 26.
Eftersom jag och projektgruppen befann oss i samma byggnad kunde jag vid
åtskilliga tillfällen fråga om saker relaterade till deras nuvarande arbetssätt och
på så sätt öka min förståelse för hur de arbetade och varför. De frågor jag
ställde samt de kommentarer projektmedlemmarna hade resulterade båda till
ett flertal omstruktureringar av projektmodellen innan den ansågs vara färdig
för att tillämpas i ett verkligt systemutvecklingsprojekt. Jag märkte under denna
process skillnaden mellan teorins värld och verkligheten, med andra ord min
syn på systemutveckling jämfört med projektmedlemmarnas. Jag fick vid flera
av punkterna lägga till undantagsfall, exempelvis att användartester och

26
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acceptanstestet endast ska ingå om det finns specificerat i Kravspecifikationen.
Om testerna inte gör det kan Exait inte ta betalt för tiden det tar att utveckla
och genomföra dessa, vilket betyder att testerna uteblir. Jag påpekade dock att
det ligger i Exaits ansvar att få kunden att förstå att dessa tester behövs
eftersom de sitter inne med kunskapen om vad tester av detta slag kan tillföra
utvecklingen. Det finns argument som borde få kunden att förstå hur viktigt det
är med användbara system men även varför det är värt att lägga ned pengar
på detta. Exempel på argument som talar för detta är bland annat följande;

”More specific goals or benefits of testing are:
•

Creating a historical record of usability benchmarks for future releases.
By keeping track of test results, a company can ensure that future products either
improve or at least maintain current usability standards.

•

Minimizing the cost of service and hotline calls.
A more usable product will require fewer service calls and less support from the
company.

•

Increasing sales and the probability of repeat sales.
Usable products create happy customers who talk to other potential buyers or
users. Happy customers also tend to stick with future releases of the product,
rather then purchase a competitor’s product.

•

Acquiring a competitive edge since usability has become a market separator for
products.
Usability has become one of the main ways to separate ones product from a
competitor’s product in the customers mind.” 27

Användarens roll i systemutvecklingsprojektet
Under intervjuerna med projektgruppen kom det fram att alla tyckte att
användarna ska vara med och påverka hur ett system byggs upp, problemet är
bara hur det ska genomföras och vem som ska betala för detta. Projektgruppen
ansåg att det är tillräckligt svårt att övertyga kunden om att användaren ska
delta i utvecklingsprocessen av ett system och att dessutom få kunden att
betala för den tid deltagandet tar i stort sett är omöjligt. Givetvis beror det
mycket på vilket typ av system som ska utvecklas, ett företagsspecifikt eller ett

27

Rubin, 1994, sid. 26
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som är tänkt att rikta sig till en stor och relativt okänd målgrupp. I det
förstnämnda går det enligt projektgruppen oftast att övertala kunden eftersom
denne själv anser att systemet ska anpassas till dess användare men när det
gäller det senare är det mer problematiskt eftersom användaren är svår att
specificera.
I systemutvecklingsprojektet ALMUS har användarna inte deltagit i utvecklingen
förrän vid pilotprojektet och det beror på att kunden bestämt detta. I avtalet för
projektet var det beskrivet att det i slutet av utvecklingsprocessen skulle
genomföras

ett

pilotprojekt

och

att

systemet

där

skulle

testas

av

pilotanvändare. Det är viktigt att poängtera att systemet inte ansågs vara
färdigutvecklat vid pilotprojektets start utan var tänkt att utvecklas med hänsyn
till vad användarna skulle tycka. För att stödja detta valde kunden att det i
systemet skulle läggas till en länk för synpunkter. Länken går idag direkt till
kunden i form av ett e-post meddelande och han i sin tur sammanställer dessa
och ger dem till utvecklingsteamet på Exait. Kunden påpekade också vid det
inledande seminariet att deltagarnas åsikter är viktiga och avgörande för att
systemet ska kunna upplevas som ett stöd. Det är viktigt att de tilltänkta
användarna tycker att systemet är bra annars är risken stor att de inte vill
betala för de tjänster som systemet har och då faller hela idén med att ALMUS
ska kunna kommersialiseras.

“In product design and software design, customers pay first and experience usability later.
On the Web, users experience usability first and pay later.” 28

Användarna har ofta representerats av någon annan person fram till dess att
pilotprojektet startade. Bland annat har jag fått svara på frågor gällande
systemets funktion och grafiska utseende och ALMI har valt att ta hjälp av
experter när det gäller utformningen av affärsplan och aktivitetsplan. Förutom
experterna har olika medarbetare på ALMi och Exait tyckt till om systemet.
Kunden är den som tagit beslut om vad som ska vara med i systemet och hur

28

Nielsen, 1999, sid. 10
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det ska se ut men med hjälp av expertråd från projektgruppen och andra
inblandade personers åsikter.

Användarnas åsikter
Vid intervjuerna med Ann-Christin kom det fram att hon tyckte att flödet i
systemet var lätt att lära sig eftersom all information var samlad på samma
ställe. Hon upplevde det som positivt att det fanns bra exempel på hur vissa
avsnitt skulle skrivas samt att systemet var uppbyggt enligt MS Windows
standard.
”Det var bra att det liknade andra program i Windows för då kände man igen sig. Genom
att man känner igen sig blir det mycket lättare att veta var allt finns och hur det ska
användas.”

En annan sak som kom fram under intervjun med Ann-Christin var hennes syn
på användarnas medverkan i systemutveckling. Enligt henne skiljer det sig åt
hur mycket användaren ska delta beroende på vilket system som ska utvecklas.

”Idag finns det inget lagerhanteringssystem som passar in i vår verksamhet. Om vi skulle
köpa ett så skulle jag självklart vilja vara med och påverka hur det ska se ut eftersom det är
jag som vet hur vi hanterar vårt lager idag. I ALMUS däremot är det inte lika viktigt för
jag har inte samma kunskaper om hur en affärsplan fungerar.”

Hon tyckte ändå att det var viktigt att hon har en chans att påverka systemets
utseende och innehåll under pilotprojektet gång samt att hennes åsikter tas på
allvar. Vid den andra intervjun hade hon inte hunnit skicka några synpunkter
men det berodde enligt henne främst på att hon inte hunnit testa systemet
tillräckligt. Hon tyckte att den personliga kontakten med rådgivarna bidrog till
känslan av att hennes åsikter betyder något och berättade att hon skulle skicka
kommentarer i fortsättningen.
Båda användarna ansåg att systemet var bra men Håkan tyckte att det tog för
lång tid att lära sig hur systemet var upplagt. Han beskrev följande;

Madelene Andersson

33(62)

Luleå 2002-05-27

Systemutveckling i praktiken
”Jag tycker det skulle ha behövts en introduktionskurs i hur systemet är tänkt att fungera
samt vilken struktur det har, för den är inte helt självklar. Vi hade kunnat få testa systemet
vid seminariet och då passat på att fråga om saker Då hade vi kommit in i systemet mycket
fortare.”

Håkan hade heller inte hunnit skicka några synpunkter eftersom han istället valt
att fråga rådgivaren vid deras personliga möte. Han förklarade att kunden fått
honom att inse att hans åsikter betyder något och att det var en bidragande
orsak till att han i fortsättningen skulle delge sig av sina synpunkter.
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REFLEKTIONER
Målgrupp och ändamål
Genom att delta i de diskussioner som förekommit på fikaraster och i korridorer
så har jag fått svar på många av mina frågor, samtidigt som de har bidragit till
att ge mig nya infallsvinklar. Det var bland annat genom att delta som jag insåg
att utvecklingsarbetet av ett system skiljer sig åt beroende på vad systemet
utvecklas för. Ett system som utvecklas för webben har en annan förutsättning
än ett företagsspecifikt system när det gäller användarnas förmåga att delta i
utvecklingen av det. Vid utvecklingen av webbsystem vet man oftast inte vem
användaren är utan det handlar mer om att systemet ska rikta sig till en viss
målgrupp som exempelvis kan bestå av ungdomar eller idrottsintresserade. När
målgruppen är så pass omfattande är det omöjligt att låta alla tilltänkta
användare medverka i utvecklingsarbetet, men på något sätt ska användarna
ändå vara nöjda med systemet och tycka att det är användbart för deras
personliga ändamål. Det innebär att användarna på något sätt måste delta i
utvecklingen av systemet.

”Simply knowing in formal terms what the system has to do is not enough; the designer
must also know who will do the work and how they are likely to set about it.” 29

Referensgrupper
Att välja ut en referensgrupp som representerar användarna och testar
systemet är ett sätt att komma åt användarnas åsikter trots att dessa inte går
att specificera. Tyvärr finns det vissa nackdelar med att låta några användare
bestämma hur systemet ska se ut och vad det ska innehålla. Därför är det
viktigt att urvalet av användare är noga genomtänkt. Det svåraste är inte att
utföra tester och att låta de utvalda användarna delta i utvecklingsprocessen
utan att välja ut rätt användare som kan framföra en hel målgrupps önskemål
och krav.

29

Gardiner, 1987, sid 32
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”…your test results will only be valid if the people you test are typical end users of the
product, or as close to that criteria as possible. If you test the ‘wrong’ people, it does not
matter how much effort you put into the rest of the test preparation. Your results will be
questionable and of limited value.” 30

ALMUS är tänkt att användas av företagare i största allmänhet men det säger
egentligen inte så mycket om vilka typer av användare dessa företagare är. Om
målgruppen istället hade varit företagare i en specifik bransch med liknande
arbetsuppgifter hade det förmodligen varit lättare att låta användarna delta i
utvecklingsarbetet men fortfarande hade det inte varit möjligt att ta hänsyn till
alla användares synpunkter. Precis som Ann-Christin påpekade är det lättare att
engagera sig och delta i ett utvecklingsprojekt om du som användarna känner
att du kan bidra med din expertis. Ibland är det andra personer som har den
expertiskunskapen som behövs. I ALMUS fall var det andra personer än
användarna som bidrog med sin kompetens och många gånger är det så det
går till. Detta behöver för den skull inte betyda att systemet inte blir användbart
för dess användare utan tvärtom. Det viktiga är att ta vara på rätt kompetens
vid rätt tillfälle.

”users may not always make the most appropriate design decisions. For example Grudin
and Barnard [1985] 31 compared command abbreviations they defined with abbreviations
defined by individual users, and found out that users made about twice as many errors
when using their own abbreviations. … users have other jobs and do not work as user
interface professionals.” 32

När det gällde utvecklingen av delen affärsplan i ALMUS var det en fördel att ta
hjälp av experter inom området eftersom användarna knappt visste vad en
affärsplan var och ännu mindre hur den skulle kunna struktureras upp. En
systemutvecklares viktigaste kunskap är förmågan att kunna veta vilken expert
som ska bestämma hur designen ska se ut och när han/hon ska delta i
designbesluten.

30

Rubin, 1994, sid. 119
Se referenslista
32
Nielsen, 1993, sid.13
31
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Standarder och Mallar
Att skriva testprotokollet var intressant på så sätt att det satte igång min
tankeverksamhet

kring

frågor

som

jag

inte

tänkt

på

innan.

Inom

systemutvecklingsbranschen skrivs det en hel del om vad jag klassar som regler
och mallar för vad som är bra respektive dålig design. Mallarna och reglerna
bygger givetvis på erfarenheter som författarna har och det finns vissa regler
för hur i detta fall en tjänsteportal ska se ut. Även om det inte är användarna
som talat om hur dessa mallar ska se ut så bygger de på erfarenheter från
systemutveckling och därför indirekt på vad användare tycker är bra respektive
dåligt. Vid utveckling där användaren inte är känd är det en fördel att ibland
använda sig av standarder när det inte går att ta reda på vad alla användare vill
ha. Vid samtal med projektgruppen framgick det att företag många gånger inte
vill betala för utvecklandet av till exempel ett nytt diskussionsforum när de för
en lägre kostnad kan få en färdig lösning som fungerar och accepteras just
därför att den används som standard.
Målgrupp och ändamål styr hur designen ska se ut och även i vilken
utsträckning som standarder ska användas. Det är skillnad mellan utvecklandet
av en webbplats jämfört med ett specifikt företagssystem. En webbplats har
både en större och en mer okänd målgrupp än vad ett företagssystem har. Att i
det fallet använda sig av helt nya strukturer skulle innebära en förvirring hos
användarna på grund av att de är vana att strukturen ska se ut på ett särskilt
sätt, ta till exempel Ann-Christins argument om att det går fortare att lära sig
ett system om man känner igen sig. När det däremot handlar om utvecklingen
av ett företagsspecifikt datasystem ska man försöka bortse från standarder
eftersom de ibland kan verka ologiska för användaren. Utvecklingsprocessen
ska helt klart styras av vad användarna tycker så att systemet blir relevant och
ett stöd i arbetsmomentet.
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Fel ska förebyggas tidigt
Det största argumentet för att användarna inte deltar i utvecklingsprocessen är
att det kostar för mycket pengar. I traditionell produktutveckling ute i industrin
har man lärt sig att fel kostar mindre om de görs tidigt i processen och det är
likadant med systemutvecklingen.

”Early decisions about system requirements and constraints will colour the whole
development process, and so can strongly influence how easily the final system can be
learned and used.” 33

Den extra tid det tar att i början ta reda på vad användaren vill ha och hur det
ska lösas tjänas in på slutet eftersom det uppstår mindre missförstånd när rätt
sak utvecklas.

”We fail more often because we solve the wrong problem than because we get the wrong
solution to the right problem.” 34

Min kontakt med användarna
I början av mitt arbete hade jag en förhoppning om att jag både skulle få
observera och videofilma under tiden som användarna testade systemet
eftersom det finns många fördelar med den typen av dokumentering.

”Ljudupptagningar lägger personernas röstnyanser till de ord som kan registreras i skrift.
Videoband visar visuella sammanhang och personer i verbal samverkan. Alltså sådana
ickeverbala element som röstlägen, gester, ansiktsuttryck, ljus, färger, aktiviteter, och liv
och rörelse eller avsaknad av det. Dessutom underlättar både ljud- och videoinspelningar
analys genom att man kan spela upp dem igen och jämföra med loggnoteringar och
utskrifter av händelser och intervjuer.” 35

Jag

tog

för

givet

att

användarna

skulle

få

testa

systemet

under

seminarietillfället på var sin dator under tiden som de utbildades i affärsplanen,

33

Gardiner, 1987, sid 32
Greenbaum och Kyng, 1991, sid. 9
35
Ely, 1993, sid. 92
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men så blev det inte. Min enda chans att få reda på vad användarna tyckte om
systemet var genom att utföra intervjuer och därför ställdes det höga krav på
dessa. Jag personligen ansåg till en början att användarna inte fick delta i den
utsträckningen de kunde ha gjort och det var svårt att inte låta dessa åsikter
styra användarnas svar. Under arbetets gång märkte jag hur mina förutfattade
åsikter successivt förändrades. I min utbildning har jag lärt mig att användarnas
deltagande är avgörande om designen ska bli användbar och därför kändes det
främmande att inse att det finns undantagsfall.

Gemensamma mål
En annan sak som jag har lärt mig under detta arbete är hur viktigt det är att
tydliggöra vem som ansvarar för vad i ett systemutvecklingsprojekt och att
utvecklingsteamet har ett gemensamt mål. Det senare tror jag kan uppnås om
alla i teamet vågar säga till när de tycker att något är fel. Genom att
medlemmarna i projektgruppen förde en gemensam diskussion om deras
nuvarande arbetssätt och samtidigt vågade stå för sina åsikter kom de
tillsammans fram till vad som var i behov av förändring och hur det skulle lösas.
Att på detta sätt öppet tala om problem och brister tror jag leder till en positiv
utveckling av projektgruppen, vilket i sin tur bidrar till att företagets utveckling
går framåt. Det hade varit intressant att fått utvärdera arbetssättet som bygger
på den nya projektmodellen och se om den i slutändan verkligen leder till en
förbättring.
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SLUTSATS
För att ett system ska kunna stödja de tilltänkta användarnas arbete och vara
lätt att lära sig måste användarna på något sätt vara inblandade i
utvecklingsprocessen av systemet. Det räcker inte med att ta reda på vad
systemet ska utföra utan fokus måste ligga på vem som ska använda det och
hur detta användande ska ske. Systemutveckling skiljer sig åt beroende på
vilken målgrupp systemet ska rikta sig till och vilket ändamål det har. System
som utvecklas för webben har en betydligt bredare och större målgrupp än ett
företagsspecifikt system och det leder till att den enskilde användaren kan
betraktas som okänd. Trots att användaren är okänd måste ändå systemet vara
användbart och relevant för alla användare och det medför att det är en stor
konst att utveckla ett system som ska passa för alla. Som systemutvecklare kan
du gå tillväga på tre olika sätt, du kan använda dig av en referensgrupp, du kan
ta hjälp av experter och du kan använda dig av dina och andras erfarenheter
inom systemutvecklingsbranchen.
När målgruppen är stor och inte går att specificera måste du plocka ut en
referensgrupp om du vill att användarna ska delta i utvecklingsarbetet. Tyvärr
kan denna grupp inte stå för vad alla tycker och det är därför viktigt att tänka
på varför du valt att plocka ut just dessa användare. Det är viktigt att du är
medveten om vilka typer av användare du valt och vilka konsekvenser det kan
medföra. Eftersom användaren inte alltid har rätt kan det ibland vara en fördel
att ta hjälp av andra experter. Det kan handla om personer som arbetar med
exempelvis en affärsplan, aktivitetsplan eller liknande. Dessa personer är inga
användare men de har med stor säkerhet erfarenhet om hur deras
expertområde brukar praktiseras och kan därför till viss del se systemet från ett
lärandeperspektiv. Ditt tredje alternativ innebär att du använder dig av de
standarder och mallar som finns. Dessa har kommit till därför att de anses vara
bra enligt tidigare användartester och används därför vid utveckling av många
andra system. Genom att använda mallar för vad som allmänt anses vara bra
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kan du lära dig av andras misstag och på så sätt undvika att upprepa
designbeslut som visats sig vara fel.
Eftersom alla tre alternativen både har fördelar och nackdelar är det viktigt att
veta när de kan bidra till att utvecklingen av ett system går framåt och leder till
att det blir användbart. Alla system och dess användare är unika och därför
finns det ingen färdig lösning på hur ett systemutvecklingsprojekt ska gå till,
utan konsten i att tillgodose den okände användarens krav ligger i förmågan att
veta när de olika alternativen kommer till sin rätt och kan bidra till ett
användbart system.
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Allmänna webbplatser (URL)
http://www.exait.se (Exait AB)
http://www.almus.nu (ALMUS verktyget)
http://www.almi.se/norrbotten (ALMI Företagspartner AB)
http://www.startandrun.se (Befintlig tjänsteportal)
http://www.nada.kth.se/cid/usor (Här finns intressanta metoder)
http://www.nngroup.com (The Nielsen Norman Group)
http://www.useit.com (Jakob Nielsens Webbplats)
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http://www.wienschenk.com/knowledge/online_checklist.asp
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http://www.srfriks.org/Snabbtipsen/SRFsnabbtips.html
http://www.webreview.com
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Intervju med Exaits medarbetare




Kan du beskriva hur Exait går tillväga när ett traditionellt projekt
genomförs? Exempel?
Vilken syn tycker du Exait har på användaren? Var kommer denne in i
bilden? Vad beror det på?
o Vad tycker du är bra? Varför?
o Vad tycker du är mindre bra? Varför?







Vilken roll tycker du att användaren ska ha i ett projekt där denne är känd?
Varför?
Vilken roll tycker du att användaren ska ha i ett projekt där denne är
okänd? Varför?

Finns det något som du skulle vilja förändra och i så fall hur?
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Intervju 1 med pilotanvändare


Vilken erfarenhet har du av datoranvändande?
o Använder du en dator på arbetet respektive i hemmet?
o Om ja, Hur ofta använder du dig av den?
o Använder du Internet och hur ofta?



Använder du något datasystem i ditt arbete?
o Om ja, Exempel?
o Om ja, Vad är bra med datasystemet?
o Om ja, Vad är dåligt med datasystemet?



Finns det några exempel på datasystem eller webbplatser som du
inte tycker är användarvänliga?
o Om ja, Exempel?







Vad tror du man kan göra för att undvika att dessa blir svåra att
använda?
Tror du att det hjälper med att använda standarder?
Tror du att det hjälper att den tilltänkta användaren får vara med
i utvecklingen?



Vad vet du om det verktyg ni ska använda i projektet?



Hur ofta tror du att du kommer att använda verktyget?



Med tanke på att projektet först och främst inriktar sig på
affärsutvecklingen och verktyget endast ska fungera som ett stöd
så har ni medvetet inte fått reda på så mycket om själva
verktyget. Vad tycker du om det?
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Hur mycket har du hunnit testa systemet?



Vad tycker du är bra med systemet och varför?



Vad tycker du är mindre bra med systemet och varför?



Hade dessa problem kunnat undvikas?
•
•



Ni har blivit uppmanade att ge synpunkter på systemet. Har du
gjort det?


Om ja, vilken respons fick du då?



Om ja, tror du att du kommer att fortsätta göra det?
•
•



Om ja, varför?
Om nej, varför inte?



Om nej, varför inte?



Om nej, kommer du att göra det i fortsättningen?
•
•



Om ja, på vilket sätt?
Om nej, varför inte?

Om ja, varför?
Om nej, varför inte?

Känns det som att du får vara med och påverka hur systemet ska
se ut och vad det ska innehålla?


Om ja, vad är det som får dig att känna så?



Om nej, vad tror du det beror på?

Hade du velat träffa någon som lärde dig systemet?


Om ja, varför?



Om nej, varför inte?



Hur ofta tror du att du kommer att använda verktyget och varför?



Är det något du vill tillägga?
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Future Workshop
Diskussionsfrågor
Vi ska diskutera hur Exait arbetar idag när det gäller att strukturera upp ett
projekt och vad de olika rollerna i projektet ska ansvara för. Vem är det som
ansvarar för vad? När ska användaren komma in i bilden och hur? Vilken
projektmodell ska Exait arbeta efter?

********************************************************
1. Kritikfasen (15 minuter)
Alla deltagare har rätt att fritt kritisera utan att behöva komma på en lösning.
2. Fantasifasen (15 minuter)
Alla har rätt att fritt fantisera om vad som skulle kunna förändras utan att
tänka på de begränsningar som finns. Det är också viktigt att tänka på varför
förändringen ska genomföras.
3. Implementationsfasen (30 minuter)
I denna fas ska deltagarna tillsammans försöka hitta de viktigaste punkterna
som kommit fram i de tidigare faserna och sedan bestämma hur de ska
genomföras och av vem.
************************************************************************
Idag arbetar Exait efter följande modell:









Krav/Analys
Design
Utveckling
Test
Implementation
Acceptanstest
Förvaltning

Vem är det som ansvarar för de olika delarna och varför?
När kommer användaren in i bilden i dessa olika delar?
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Generellt testprotokoll






Position
• Vet användaren var i systemet han/hon är vid alla tillfällen?
Överblick
• Får användaren snabbt en god överblick över innehållet i systemet?
• Visas helhet och detalj samtidigt?
• Undviks horisontell ”scrollning”?
Struktur
• Är strukturen på systemet tydlig för användaren?
• Används format och teckensnitt på ett konsekvent sätt?
• Är texten på knappar konsekvent och tydlig/logisk?
• Används standardsymboler för att undvika missförstånd och
feltolkningar? (Exempelvis hus för hem, pilar för fram och bak, i för
•

information eller liknande)

Följer texterna webbläsningens behov – anpassat för skumläsning?

(Kort, avslöjande rubriker, används punkter, sammanfattande
mellanrubriker, möjlighet till fördjupning med mera)
• Är bilder webbmässigt effektiva? (små, beskurna till viktigaste
innehållet, skärmskarpa, anpassade till modemanvändning etc.)
•


Går det att på ett snabbt sätt lära sig systemets struktur?

Navigation
• Är navigationsverktygen tydliga och konsekventa?
• Finns verktygen med på samma sätt på alla sidor?
• Tillåts användaren att växla mellan olika arbetsuppgifter?
• Tänk på att navigationen bör vara designad för vad 80 % av

användarna behöver utföra 80 % av tiden.



Allmän information
• Får man kontaktinformation på första sidan?
• Fortsätter den att finnas tillgänglig på alla sidor?
• Är den viktigaste informationen högst upp på sidan/sidorna?
• Har varje sida en titel?
• Är logga och/eller namn placerade högst upp till vänster?
• Går det att se när information och övriga texter är skrivna och
uppdaterade samt vem som är ansvarig för dessa?
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Länkning
• Ser användaren tydligt vad som är länkar?
• Är länkningen konsekvent?
• Länkas rätt ord i textlänkar?
• Används det tillräckligt med text för att beskriva en länk?
• Går det att urskilja vilka länkar som är inom systemet, utomstående
och som hänvisar till olika funktioner?
• Ges användaren rätt klickimpuls – går det att klicka på det som ser
klickbart ut?
• Ser det som är länkat klickbart ut?
Läs- och skrivordning
• Lockas läsaren att börja leta och läsa på rätt ställe?
• Är tabordningen rätt?
• Kommer fälten i en logisk ordning?
• Finns det ”labels” till vänster om alla fält?
• Går det att se vilka fält som är obligatoriska och inte?
• Är ”checkboxar” placerade under varandra?
• Visas informationen ii ”drop-down-menyerna” i rätt ordning?
Prioritet av ytan
• Prioriteras sidans (främst förstasidans) yta rätt?
• Ges det som används mest och är viktigast för användaren störst
uppmärksamhet?
• Visas rätt informationsmängd samtidigt på skärmen? (För att fungera

effektivt, och för att minimera ”kognitivt tunnelseende” och onödiga
belastningar på korttidsminnet är det viktigt att all den information som
användaren behöver för en viss arbetsuppgift finns tillgänglig samtidigt
på bildskärmen. Detta leder ofta till behov av att visa mycket stora
informationsmängder samtidigt. Därvid blir sättet att kompakt
presentera informationen viktig.)





Gruppering
• Grupperas informationen så att det är lätt för ögat och hjärnan att
sortera informationen (plattor, luft, linjer, rutor)?
• Är grupperingen konsekvent genom hela systemet?
Funktionell text
• Är funktionell text effektivt och tydligt formulerad?
• Motsvarar formuleringarna användarnas ordval?
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Minnesanpassning
• Finns det färg, symbolik eller placeringar som underlättar för minnet
och därmed även användningen?
• Används det på ett konsekvent sätt?
• Ges det bra feedback till användarens inmatningar? (Exempelvis ”Du

har sökt på X och vi fann Y svar” eller ”Tack för din beställning, vi
skickar…” etc.)

•

Finns det störande effekter som leder bort användaren från det
viktiga?
Är pekfunktioner anpassade till den tillhörande uppgiften? (dvs. krävs

•

Är pekytorna tillräckligt stora och lätta att identifiera?

•



det för många växlingar mellan tangentbord och pekdon ”mus”)

När fel uppstår
•
•
•
•
•
•
•



Är det högst ett klick bort till sök och hjälp?
Visas felmeddelanden vid rätt tillfälle?
Är informationen i felmeddelandena korrekt?
Ges användaren en chans att lätt ändra/ångra sina misstag?
Är hjälptexterna tydliga för användaren när den visas i form av
exempel och text?
Kommer innehållet i hjälptexterna i rätt ordning?
Går det snabbt att hitta en väg ut om användaren hamnat på fel
sida eller uppgift?

Handikappanpassning
• Används alternativtexter?
• Är kontrasten tillräcklig mellan text och bakgrund?
• Har man undvikit att ha rött och blått tillsammans? (Svårt för
•

färgblinda att se skillnaden)

Talar alla länkar om vart de leder i form av text? (Det är inte att

rekommendera att skriva ”klicka här” eftersom synskadade då inte
vet vilken länk den texten tillhör.)
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Projektmodell
1. Presentation av Exait AB hos kunden där så är möjligt




Så här arbetar vi…
Försöka ta reda på mer fakta om anbudsförfrågan
Skapa en personlig kontakt

2. Offert levereras



En tidsbedömning ska anges där det framgår om faktureringen ska ske löpande eller
fast samt hur lång tid arbetet tar. Tiden är en uppskattad tid eftersom det inte går att
i förväg veta exakt hur lång tid arbetet tar.
Ansvarig: Exait AB (projektledaren)

3. Avtal skrivs


Ansvarig: Exait AB (projektledaren) och Kunden.

4. Workshop med kund och användare där så är möjligt






Exaits projektgrupp deltar samt kund och tilltänkta användare
Användarna/Kunden talar om vad de vill ha
Projektgruppen kan tala om vad som är möjligt att utföra.
Tillsammans diskutera fram vad som ska ingå i kravspecifikationen
Ansvarig: Exait AB (Projektgruppen)

5. Kravspecifikation skrivs av kunden i samråd med projektledaren




Ska endast beskriva vad som ska ingå och inte hur det ska lösas.
Undantagsfall där kunden har speciella hur- krav exempelvis att systemet ska följa MS
Windows standard.
Ansvarig: Kunden

6. Fastställande av kravspecifikation



En utvärdering av kravspecifikationen sker för att undvika missförstånd och problem.
Ansvarig: Kund och Exait AB (projektledaren)

7. Ansvarsmatrisen dokumenteras






Alla roller specificeras och dessa kan exempelvis vara projektledare, utvecklare1,
utvecklare2, kund, användare1, användare2.
Denna bestämmer vilken del i projektet varje roll ansvarar för och deltar i.
Det ska finnas en tidslinje över projektet där det även finns specificerat vilka
förändringar som eventuellt kan förekomma och vem som i så fall ska ha ansvaret för
dessa. Exempelvis om en förändring berör databashantering så är det personen X
som har ansvaret och om det handlar om layout så är det personen Y och så vidare.
Ansvarig: Exait AB (Projektgruppen)
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8. Fastställande av ansvarsmatrisen



Alla roller ska godkänna denna.
Ansvarig: Exait AB (Projektledaren)

9. Lösningsförslag tas fram vilket innebär att utvecklingsarbetet påbörjas




Lösningsförslagen varierar beroende på kundens önskemål och projektets omfattning.
Det kan vara allt från att visa användarnas vy grafiskt till att göra flödesscheman över
alla delar i systemet.
Lösningsförslagen fördelas på de utvecklare som finns tillgängliga i projektet i samråd
med projektledaren.
Ansvarig: Exait AB (utvecklarna)

10. Presentation av lösningsförslag



Kunden, de tilltänkta användarna, utvecklarna och projektledaren deltar.
Ansvarig: Exait AB (Utvecklarna)

11. Godkännande av lösningsförslag



Godkännandet ska ligga till grund för systemspecifikationen.
Ansvarig: Kund och Exait AB (projektledaren)

12. Systemspecifikation skrivs
Alla detaljer om hur systemet ska utvecklas dokumenteras.
Systemet delas upp i olika delfunktioner.
Ansvarig: Exait AB (projektgruppen)





13. Godkännande av systemspecifikation


Ansvarig: Kund och Exait AB (projektgruppen)

14. Ansvarsmatrisen uppdateras



Detaljer om vem som ansvarar för varje delfunktion dokumenteras.
Delfunktionerna fördelas på utvecklarna.
Ansvarig: Exait AB (Projektgruppen)

15. Implementationen påbörjas



Systemet byggs efter systemspecifikationens beskrivning.
Ansvarig: Exait AB (Utvecklarna)

16. Användartest genomförs förutsatt att det är
specificerat i kravspecifikationen


Ett testprotokoll har gjorts innan för att eventuellt testa ett speciellt arbetsflöde.
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Ansvarig: Kund och/eller Exait AB (projektledaren)

17. Acceptanstest skrivs förutsatt att det är specificerat i
kravspecifikationen



Detta ska täcka upp de delar som beskrivs i systemspecifikationen,
kravspecifikationen och avtalet.
Ansvarig: Exait AB (projektledaren)

18. Acceptanstest utförs förutsatt att det är specificerat i
kravspecifikationen


Ansvarig: Kund och Exait AB (projektledaren)

19. Leverans


Ansvarig: Exait AB (Projektgruppen)

Optioner
Vid varje option utförs punkterna 4-19 igen men behandlas separat. Det innebär att det skrivs
egna dokument för varje option så därför bör en option vara av ganska stor omfattning och
relativt fristående.
Ändringar och Tillägg
Mindre ändringar eller tillägg ska endast innebära att de dokument som berörs uppdateras i en
ny version, vilket oftast blir systemspecifikationen. Den nya versionen bör tala om varför den
uppdaterats och när.
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