
Magisterarbete 
Sektionen för Teknik 
Arbete nr: MCS-2004:26 
10/2004 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
FRAMTAGANDE AV KRAVSPECIFIKATION  

FÖR STANDARDSYSTEM 
 
 
 
 
 
 
 

Samir Jahic, ia00sja@student.bth.se 
Selda Kocacenk, adb00sko@student.bth.se 

 
 
 
 

 
School of Engineering 
Blekinge Institute of Technology 
Box 520 
SE – 372 25 Ronneby 
Sweden  

 I 

mailto:ia00sja@student.bth.se
mailto:adb00sko@student.bth.se


Internet : www.tek.bth.se 
Phone : +46 457 38 50 00 
Fax : +46 457 271 25 

 
This thesis is submitted to the School of Engineering at Blekinge Institute of Technology in 
partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Software 
Engineering. The thesis is equivalent to 20 weeks of full time studies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact Information: 
Samir Jahic    Selda Kocacenk 
Markörgatan 10E   Eriksfältsg. 71D 
723 38 Västerås   214 55 Malmö 
ia00sja@student.bth.se   adb00sko@student.bth.se 
 
University advisor(s): 
Rune Gustavsson 
Section of  Technology 
 
School of Engineering 
Blekinge Institute of Technology 
Box 520 
SE – 372 25 Ronneby 
Sweden  

 II 

mailto:ia00sja@student.bth.se
mailto:adb00sko@student.bth.se


Förord 
 
Denna rapport handlar om problematiken kring att ta fram en klar kravspecifikation för 
standardsystem. Först förklaras hur man går tillväga för att utveckla ett informationssystem 
genom användning av en utvecklingsmodell och i den ta hjälp av olika metoder för att få fram 
de rätta kraven från slutanvändaren.  
 
Syftet med undersökningen är att skapa en förståelse hos läsaren för sambanden mellan de 
olika aspekterna i vanliga situationer och den komplexitet som kan uppstå i systemutveckling. 
Målsättningen är att ge exempel på en sådan komplexitet och analysera den utifrån några 
välkända teorier och tekniker.  
 
Avsikten är att undersökningen ska kunna användas av praktiserande systemutvecklare och 
personer som i sitt yrke behöver kunskaper om samspelet mellan systemutvecklingsmodeller 
och metoder.  
 
Vi vill tacka Ulrika för hennes medverkan och vägledning i början av arbetet. Dessutom riktas 
ett stort tack till professor Rune som hjälpt oss då vi stött på problem som vi inte kunnat lösa 
själva. Personalen på Infocenter (Ronneby) ska också ha ett tack för att ha visat oss hur vi får 
tag på relevant information i diverse databaser.  
 
 
Malmö, oktober 2004  
 
Samir Jahic, 
Selda Kocacenk 
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Abstract 
 
There are several methods and models within the areas of software engineering on how to 
proceed during a software development process. For each of these methods and models there 
are benefits and drawbacks, depending on how you choose to look at them. A difference of 
principle between the different models is that they either advocate iterative development or 
not.  
 
In parts of software engineering one makes use of different methods depending on which is 
most fitting in a specific situation. There are several methods on how to recieve more 
qualitative data from the end-users during the requirement collection, but the reappearing 
pattern is still user centric participation, which means that the user participates more actively 
in part of or the entire development process. The reason for this is that the user can steer and 
direct the development in such a way that the user can benefit from the system being 
developed. The end-user is in fact the one holding all the information on how the future 
system shall function, knows what has to be computerized and what functions that will 
facilitate the workload.  
 
What will then happen if one makes use of a modern solution, such as user-centric 
participation, and integrate it in a problem domain on an elder model such as the waterfall 
model? In this research, the problem domain has been the requirements collection, since the 
rest of the model only considers choises regarding what modelling- and programming tools to 
be used. When requirement collection is in focus one is faced with the choice of several 
methods to use in this purpose. In this research user-centric participation has been chosen as 
the requirement collection method. Furthermore, to get a larger perspective on the end-users 
requirements and wishes, additional four metohods (observation, interview, group-discussion 
and survey) has been chosen.  
 
The results of this research show that this combination of model and methods has been 
successful. A close cooperation with the end-users has, in this case, resulted in clear 
requirements and mutual understanding between system developer and end-user.  

 
Keywords: waterfall model, requirement collection, user-centric participation, 
standard systems.  
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Sammanfattning 
 
Inom ämnesområdet systemutveckling finns ett flertal teorier och modeller om hur man bör gå 
tillväga under en systemutvecklingsprocess. För var och en av dessa modeller tillkommer för- 
och nackdelar, beroende på hur man väljer att se på dem. En principiell skillnad mellan de 
olika modellerna är dock att de antingen förespråkar iterativ utveckling eller inte. 
 
I delar av systemutvecklingen använder man sig av olika metoder beroende på vilken som 
passar bäst i den situationen. Det finns många metoder för hur man erhåller mer kvalitativ 
data från slutanvändarna vid kravinsamlingen, men det återkommande mönstret är dock 
användarcentrerad medverkan, vilket innebär att användaren mer aktivt deltar i hela eller delar 
av utvecklingsprocessen. Anledningen till detta är att användaren själv kan styra och dirigera 
utvecklingen på ett sådant sätt att användaren i sitt arbete kan gynnas av det system som 
utvecklas. Slutanvändaren är ju den som i slutändan har all information om hur det framtida 
systemet ska fungera, vet vad som behöver datoriseras och vilka funktioner som underlättar 
arbetet för denna.  
 
Vad händer då om man använder en modern lösning, som användarcentrerad design, och 
integrerar denna i ett problemområde på en äldre modell som vattenfallsmodellen? I denna 
undersökning har problemområdet varit kravinsamlingen i vattenfallsmodellen, eftersom att 
resten av modellen endast anses beröra val av modellerings- och programmerings verktyg. 
När fokus är kravinsamling ställs man inför valet av flera metoder att använda i detta syfte. I 
denna undersökning har användarcentrerad medverkan valts som kravinsamlingsmetod. 
Vidare har det tagits hjälp av ytterligare fyra metoder (observation, intervju, gruppdiskussion 
och enkätundersökning) för att få olika perspektiv på slutanvändarnas krav och önskemål.  
 
Resultatet av undersökningen visar att denna kombination av modell och metoder varit 
framgångsrik. Ett nära samarbete med slutanvändarna har i, detta fall, resulterat i klara krav 
och ett samförstånd mellan systemutvecklare och slutanvändare.  
 
Keywords: vattenfallsmodellen, kravinsamling, användarcentrerad medverkan, 

standard system. 
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LÄSANVISNINGAR 
 
 
Kapitel 1 
Introduktion: Detta kapitel beskriver syftet med arbetet, vem 

målgruppen är, arbetets avgränsningar samt 
problemformulering. 

 
Kapitel 2 
Modell- och metodbeskrivning: Kapitel två tar upp vilka modeller och metoder som 

arbetet grundar på. Här behandlas även arbetets område, 
systemutveckling, som beskrivs mer ingående. Vidare 
förklaras modeller och metoder såsom användarcentrerad 
design, vattenfallsmodellen och hur dessa två förknippas i 
denna undersökning. 

 
Kapitel 3 
Beskrivning av Kapitel fyra redogör för vilket företag vi har valt att 
undersökningsobjekt: undersöka och lite om dennas verksamhetsområde. 
 
Kapitel 4 
Tillvägagångssätt: I detta kapitel förklaras hur det är tänkt att undersökningen 

ska genomföras, i vilken ordning metoderna ska 
genomföras och hur dessa i sin tur hänger ihop.  

 
Kapitel 5 
Resultat och analys  I kapitel sex framställs de erhållna resultaten från 
undersökning:  metodgenomgången, samt analys av dessa resultat. 
 
Kapitel 6 
Slutsatser: I kapitel sju redovisas de slutsatser som har dragits efter 

genomgången undersökning.  
 
Kapitel 7 
Slutdiskussion: Slutligen i kapitel åtta diskuteras faktorer som kan ha 

påverkat slutresultatet i arbetet, samt allmänna 
kommentarer på genomförandet av undersökningen.   

 Varför blev det som det blev? Vilka faktorer kan ha 
 påverkat resultatet? 
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1 Introduktion 
 
Inom ämnesområdet systemutveckling finns ett flertal teorier och modeller om hur man bör gå 
tillväga under en systemutvecklingsprocess. För var och en av dessa modeller tillkommer för- 
och nackdelar, beroende på hur man väljer att se på dem. En principiell skillnad mellan de 
olika modellerna är dock att de antingen förespråkar iterativ utveckling eller inte. 
 
I detta arbete kommer det att fokuseras på en modell vid namn vattenfallsmodellen, vilket är 
en av de äldsta sekventiella modeller och förespråkar ett arbetssätt som är strukturerat och 
även i viss mån förutbestämt. Med detta menas att om man föreställer sig ett problemområde 
som redan har undersökts och utvecklats så har man erhållit en ”mall” på tillvägagångssättet 
för den typen av problem och nästa gång liknande problem dyker upp kan man titta på mallen 
och därigenom få riktlinjer för utvecklingsprocessen. Däremot, vad som kan vara 
problematiskt är kravinsamlingen, där framtida användare av systemet, som inte har 
kompetens och kännedom om hur man arbetar med systemutveckling, ska ge krav och 
önskemål på hur det framtida systemet ska se ut och fungera. Viktigt är då att 
systemutvecklaren använder sig av rätt metoder för att erhålla så mycket data från användarna 
som möjligt. När man väl fått fram de krav och önskemål som slutanvändarna ställer på 
systemet, så är det resterande arbetet i princip redan utstakat. Om man föreställer sig 
exempelvis utveckling av ett lagersystem så skulle kravinsamlingen vara det besvärliga och 
de övriga delarna såsom vilken modellerings- och ritteknik, databas variant och vilket 
operativsystem som ska användas redan finns föreslagna.  
 
Det finns många metoder för hur man erhåller mer kvalitativ data från slutanvändarna vid 
kravinsamlingen, men det återkommande mönstret är dock användarcentrerad design, vilket 
innebär att användaren mer aktivt deltar i hela eller delar av utvecklingsprocessen. 
Anledningen till detta är att användaren själv kan styra och dirigera utvecklingen på ett sådant 
sätt att användaren i sitt arbete kan gynnas av det system som utvecklas. Slutanvändaren är ju 
den som i slutändan har all information om hur det framtida systemet ska fungera, vet vad 
som behöver datoriseras och vilka funktioner som underlättar arbetet för denna.  
 
Vad händer då om man använder en modern lösning, som användarcentrerad design, och 
integrerar denna i ett problemområde på en äldre modell som vattenfallsmodellen? Denna 
fråga ska försöka besvaras i detta arbete. 
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1.1 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att testa en systemutvecklingsmodell vid namn vattenfallsmodellen 
och se om användningen av användarcentrerad design som metod vid kravinsamlingen 
tillhandahåller utvecklarna med tillräckligt kvalitativa uppgifter att ett lösningförslag i form 
av ett bildspel kan byggas med dessa som grund. Detta lösningsförslag ska sedan utvärderas 
av slutanvändarna och en bedömning om bildspelet representerar användarnas krav och 
önskemål kommer att göras. Bedömningen reflekterar till huruvida framgångsrikt det är att 
använda användarcentrerad design vid kravinsamlingen. 
 

1.2 Avgränsning 
 
Trots att vattenfallsmodellen kommer att tas i bruk, ska inte en hel utvecklingsprocess 
genomföras, utan fokus kommer att ligga i att försöka ta fram kvalitativa krav under 
kravinsamlingen. Resten av utvecklingsprocessen utefter vattenfallsmodellen handlar om att 
ta beslut gällande exempelvis vilken typ av databas man ska använda och anses därför inte 
vara relevant i detta arbete.  
 
Arbetet behandlar endast ett företag, vid namn Annorlunden. Anledningen till detta val är att 
författarnas intresse för inredning gjorde att Annorlunden blev första butik att bli tillfrågad att 
delta i undersökningen.  
 

1.3 Målgrupp 
 
Arbetet riktas främst till systemutvecklare, IT-konsulter och datatekniker, men även andra 
företagsanställda inom liknande yrken kan ha nytta av arbetet. Innehållet i detta arbete kan 
även vara en grund till studerande inom systemvetenskapliga utbildningar.  
 
Arbetet är skrivet på ett sådant sätt att läsaren bör ha en grundläggande förståelse för 
systemutveckling och vara något familjär med termer inom systemutveckling. För att 
ytterligare förenkla förståelsen av innehållet i detta arbete finns det en ordlista på sidan 29, 
där ord och begrepp som kan tyckas vara svårförståeliga för läsaren kommer att förklaras lite 
närmare. Dessa ord är markerade med en stjärna (*). 
 

1.4 Problemformulering 
 
Frågorna nedan ska fungera som ett stöd vid genomförandet av denna undersökning och 
belyser olika delar av den kravinsamling som kommer att behandlas i detta arbete. När dessa 
frågor har besvarats blir det sammanlagda slutresultatet av frågorna svaret på om man lyckats 
erhålla relevant data under kravinsamlingen.  
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Frågor: 
 

 Har man erhållit tillräckligt med kvalitativ information (genom att 
använda de fyra metoderna observation, intervju, gruppdiskussion och 
enkätundersökning), för att kunna specificera kraven som representerar 
slutanvändarnas behov, krav och önskemål? 

 
 Är slutanvändaren, enligt resultatet av enkätundersökningen, nöjd med 

det lösningsförslag som systemutvecklarna tagit fram för lagersystemet 
med kraven som grund? 

 
 Hur framgångsrikt tycker vi att det är att använda användarcentrerad 

design vid kravinsamlingen? 
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2 Modell- och metodbeskrivning 
 
I det här kapitlet förklaras vilka modeller respektive metoder* som författarna valt att använda 
för att genomföra undersökningen. Enligt författarna är litteratur och Internet viktigaste 
källorna. Användning av litteratur har prioriterats och då främst böcker som beskriver olika 
metoder och modeller inom systemutveckling. Först redovisas teoretisk fakta om valda 
utvecklingsmodeller samt den metod författarna bestämt sig för att använda för att samla in 
kraven. Därefter följer ytterligare fyra metoder som grundligt förklaras och kommer att 
behandlas i arbetet, dock berör dessa endast själva kravinsamlingen*. Metodernas anknytning 
till undersökningen klargörs under kapitel ”5. Tillvägagångssätt”.  
 

2.1 Systemutveckling 
 
Systemutveckling är enligt Flensburg, Friis (1999) ”den process i vilken ett datoriserat 
informationssystem framställs”. För att förstå detta måste begreppet informationssystem* 
definieras. Andersen (1994) förklarar att ”Ett informationssystem är ett system för insamling, 
bearbetning, lagring, överföring, och presentation av information”. För att det framtida 
informationssystemet ska motsvara slutanvändarnas* förväntningar är det framförallt viktigt 
att hela utvecklingsarbetet struktureras upp för att ge en överskådlig bild av vad som måste 
göras. De grundläggande delarna i systemutvecklingsmodellerna* för strukturering av arbetet 
är analys, design, implementation samt drift och underhåll. Varje modell har sedan olika 
definitioner och modifieringar på dessa olika delmoment i utvecklingsarbetet. Dessutom finns 
det i en del modeller även för- och efter faser, utöver de ovan nämnda, såsom t.ex. 
förändringsanalys i början av ett utvecklingsarbete oftast i samband med ett redan existerande 
informationssystem som ska vidareutvecklas.  
 
Förutom att en utvecklingsmodell skiljer sig från en annan beträffande antalet faser*, är en 
annan viktig skillnad om de är iterativa eller ej. De modeller som inte förespråkar iterativt 
arbetssätt menar att en fas, som t.ex. analys, måste vara avklarad innan nästa fas påbörjas, 
enligt Flensburg, Friis. Dessutom ska man enligt dessa modeller inte kunna gå tillbaka i 
arbetet, det vill säga att om man börjat programmera ett system och upptäcker att något 
saknas, går man inte tillbaka till analysfasen och lägger till det nyupptäckta kravet för att 
sedan återupprepa utvecklingsarbetet. Tvärtom, i de iterativa utvecklingsmodellerna 
förespråkas istället behovet av att gå tillbaka i faserna och omarbeta kraven kontinuerligt.  
 
När utvecklingsarbetet påbörjas måste man även fundera över hur man ska gå tillväga för att 
samla in relevant information inom varje fas. Dessa kallas för metoder och kan variera 
kraftigt, alltifrån telefonintervjuer till enkätundersökningar. Dessutom finns det moderna 
metoder som tillkommit på senare år, där fokus på användaren anses vara mer och mer 
essentiellt, tycker Flensburg, Friis. De nya metoderna ger en mer generell bild av hur det bör 
genomföras, utan specifika steg-för-steg instruktioner.  
 
För att ett system ska bli användbart är det lämpligt att utveckling sköts av flera personer som 
arbetar i team. Det är önskvärt att slutanvändaren är med vid framtagandet av krav, eftersom 
denne får möjlighet att framhäva sina behov och önskemål. Hur får man då slutanvändarna 
involverade och hur får man kraven så specificerade att det inte råder något missförstånd 
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IMPLEMENTERING 

TESTNING 

INTEGRERING 

mellan utvecklare och användare? Detta kapitel kommer att behandla den utvecklingsmodell 
och kravinsamlingsmetod som kommer att användas i denna undersökning.  
 

2.1.1 Vattenfallsmodellen 
 
Den första beskrivningen av vattenfallsmodellen gjordes 1970. Enligt Bruegge (2000), är 
modellen en aktivitetscentrerad livscykelmodell, där faserna genomgås sekventiellt. Som 
namnet syftar till ska en fas slutföras och ”rinna ner” till nästa och när man har lämnat en fas 
ska det inte finnas någon möjlighet att gå tillbaka till den. Därför anser Bruegge att en 
genomgång av fasen man befinner sig i måste göras innan man fortsätter till nästa fas. Figur 1 
illustrerar vattenfallsmodellen enligt det sekventiella arbetssättet (Christiansson, 2000).  
 
 
                                     ANALYS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1: Systemutveckling med ett sekventiellt arbetssätt, enligt 

Christiansson (2000). 
 
 
Fördelarna med vattenfallsmodellen, enligt Pfleeger (2001), är bland annat enkelheten i att 
förklara för slutanvändaren vad som behöver göras innan kommande fas påbörjas, även om 
användaren inte är familjär med systemutveckling. Han anser även att vattenfallsmodellen är 
grunden till många andra mer komplexa modeller, där man byggt ut vattenfallsmodellen med 
loopar*, iterationer* och andra extra aktiviteter.  
 
Pfleeger nämner även en del nackdelar med denna modell. Exempelvis så får 
systemutvecklare inte någon riktlinje att följa av modellen, då varje fas i utvecklingen 
avslutas med ett resultat, såsom krav efter kravinsamling, men ingen vidare förklaring ges om 
hur man går tillväga för att erhålla dessa krav. Dessutom ges ingen anvisning om hur man ska 
hantera uppkomst av ändringar.  
 
Om man föreställer sig att bygga ett standardsystem, det vill säga ett liknande system som 
redan tidigare har utvecklats av andra, som i detta fall till exempel ett lagersystem kan man 
dra lärdom av de tidigare utvecklade systemen. Då har man alternativa metoder att tillgå, till 
exempel så kan man titta på ett tidigare system och se vilken typ av databasmodell som 
använts, vilket program man valt att bygga databasen i osv. Svårigheten däremot ligger i att ta 
fram och specificera rätt krav från slutanvändarna (se Figur 2 på följande sida). Enligt Lunell 
(1991), vet oftast inte slutanvändarna själva vad deras behov är och systemutvecklaren måste 
här ingripa och försöka få fram det egentliga behovet som ibland inte ens kan hjälpas med ett 
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Databasmodellering 

Programmeringsverktyg (ex. Microsoft Access) 

 

datoriserat system som slutanvändaren tror sig behöva. När man väl fått fram de rätta kraven 
och därmed vet vad systemet ska kunna hantera, är resten av utvecklingsprocessen redan mer 
eller mindre utstakad.  
 
 
     ANALYS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2: Systemutveckling med ett sekventiellt arbetssätt, enligt Christiansson 
(2000). (Utökad med exempel i kursiv stil) 

 

2.1.2 Användarcentrerad design  
 
Systemutvecklarna väljer att komma i kontakt med slutanvändarna, beroende på hur 
omfattande och användarnära informationssystemet ska vara. Det finns i grova drag tre olika 
grader av användarmedverkan*, enligt Flensburg, Friis (1999). I sådana fall där det finns 
välutvecklade informationssystem från grunden krävs mindre användarkontakt, användaren 
tillfrågas om de ändringar som ska verkställas. För att undvika bristfälliga system kan 
systemutvecklarna ha en mer kontinuerlig kontakt med några av slutanvändarna. De 
medverkande representerar alla slutanvändarna och deras krav samt önskemål. Deras uppgift 
är att så tidigt som möjligt reagera på de problem och brister som kan uppkomma. Att 
användarna har nära kontakt med systemutvecklarna innebär att dessa i tid kan säga ifrån om 
det är något som inte mäter upp till de förväntningar och krav som slutanvändarna ställer på 
det framtida systemet. Sista graden av användarmedverkan går ut på att användarna får ett 
faktiskt inflytande i utvecklingsarbetet och den som representerar slutanvändarna i detta fall 
ska ha en chefsposition. Problemet med detta är att den utvalde kan lägga mer vikt i att se det 
ur arbetsgivarperspektiv, än ur slutanvändarperspektiv.  
 
Slutanvändarens deltagande i kravspecifikations- och utvärderingsarbete är av enorm 
betydelse för hela konstruktions- och systemutvecklingsarbetet. Som i tidigare nämnda 
vattenfallsmodellen påpekas vikten av användarmedverkan vid framtagande av 
kravspecifikation och utvärdering av denna, eftersom detta ligger till grund för resten av 
utvecklingsarbetet. Dessutom är resterande delar av vattenfallsmodellen inte lika beroende av 
användarmedverkan, då det i princip endast återstår att välja vilket modelleringsverktyg och 
programvara som ska användas vid programmering.  
 
Denna typ av metod gynnar vattenfallsmodellen, eftersom systemutvecklare tillsammans med 
slutanvändare hjälps åt att komma fram till kärnan av problemet som ska lösas med hjälp av 
ett datoriserat system. Därför är användningen av en metod som användarcentrerad 
medverkan väsentlig i början av en utveckling enligt vattenfallsmodellen. 
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2.2 Observation 
 
En observationsstudie innebär, enligt Lagerlöf (2003), att en forskare befinner sig i en miljö 
som denna vill undersöka utan att påverka det som observeras. Denna form av studie 
karakteriseras av att observatören håller ögon och öron öppna för att maximalt kunna lyssna, 
titta, lukta och eventuellt även smaka för att inte missa ett intryck. (Backman, 1998) 
 
Människor i en bestämd miljö hjälper observatören att lära sig om den kunskap de har i just 
sin miljö. Observatören försöker där lära sig om verkligenheten av verkligheten i den miljö 
som studeras, genom att undersöka denna. Syftet med en observationsstudie är att granska en 
bestämd miljö, upptäcka något nytt och att försöka uppfatta alla små detaljer som oftast 
automatiskt filtreras bort i vardagslivet. Uppfångningen av smådetaljerna ställer oftast stora 
krav på själva observatören, egenskaper som nyfiken attityd och en förhöjd uppmärksamhet är 
då väsentliga. (Kullberg, 1996) 
 
Utförandet av en observation kräver både träning och förberedelser för att kunna observera på 
ett sådant sätt att observatören klarar av att göra det främmande, oklara till tydligt, bekant och 
synligt. Förberedelserna inför en observation innebär bland annat att definiera det som ska 
observeras och problematiseringen kring dessa. Innan man träder in i den miljö som ska 
undersökas krävs ett planerat tillvägagångssätt och mål som ska uppnås, men det ska även 
lämnas plats att uppmärksamma saker som inte har planerats in. 
 
Observationsmetoden möjliggör även studerande av beteenden i ett naturligt sammanhang, 
vilket gör det tydligare att förstå vad, hur och varför saker händer. Faktum är att en del saker 
som man utför på arbetet inte kan berättas hur eller varför de utförs, men när man väl är på sitt 
arbete så går alla uppgifter på automatik. Därför kan man i vissa fall upptäcka saker under en 
observation som den observerade gör, men inte hade kunnat komma ihåg att berätta själv. 
Detta är väldigt väsentligt att tänka på som systemutvecklare då man löper stor risk att missa 
något om slutanvändarens arbete som kan visa sig vara väsentligt i ett senare skede. Den 
kunskap som erhålls av observationsstudien lägger grunden för vidare studier med andra 
metoder och tekniker. (Lagerlöf, 2003) 
 

2.2.1 Observationstekniker 
 
En observation kan ske på ett flertal olika sätt, men de typiska sätten är strukturerade eller 
ostrukturerade, sedan finns det en del varianter som ligger däremellan. Strukturerad 
observation innebär att problemet är så preciserat att det är givet vilka situationer och 
beteenden som ska undersökas. De situationer som man anser ska observeras kan skrivas ner 
och detta utgör då observationsschemat*. Ett ostrukturerat tillvägagångssätt betyder att man 
som observatör inte har förutbestämda händelser att titta efter, utan stiger in i miljön med ett 
utforskande syfte att erhålla så mycket kunskap om denna som möjligt. (Patel, Davidson, 
2003) 
 
Ett viktigt redskap att tillgå vid observationer är ett block och en penna som fungerar som en 
dagbok, där anteckningar om uppmärksammade situationer under observationens gång kan 
skrivas ner. Oberoende av vilken teknik som observatören väljer att använda sig utav så 
kommer det att resultera i ett antal nedtecknade situationer, som blir till underlag för en analys 
och tolkning, efter avslutad observation. (Kullberg, 2003) 
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2.3 Intervju 
 
Intervju innebär en kommunikation mellan tre personer, en intervjuare, en respondent och en 
åskådare. I speciella fall, där intervjun inte kommer att publiceras, behöver respondenten, 
eller den intervjuade aldrig att framträda för åskådaren. Sådana intervjuer är då ofta grund för 
andra typer av offentliggöranden, som exempelvis en artikel eller en vetenskaplig rapport. 
(Jacobsen, 1993) 
 
En intervju bör bestå av tre delar, en början, en mitt och ett slut. Intervjun skall inledas med 
något som både intervjuaren och den intervjuade är ense om, ett påstående eller liknande. 
Efter inledningen är det då naturligt att gå djupare in i samtalsämnet och ställa frågor som 
intervjuaren vill ha svar på. (Häger, 2001) 
 
Frågorna som ställs ska vara tydliga och accepteras av den intervjuade personen i fråga. Det 
finns två sorter av frågor som kan ställas i en intervju, så kallade slutna och öppna frågor. 
Med slutna frågor är intervjuaren oftast dominerande med pratet och den intervjuade personen 
kan då bara bekräfta eller förneka påståendet, det vill säga man får ett Ja-eller-Nej svar. 
Öppna frågor är däremot motsatsen. Dessa frågor kräver att den intervjuade förklarar eller 
utvecklar det diskuterade ämnet. Ibland ställs frågor som den intervjuade inte kan svaret på, 
men där man gärna vill få fram dennes åsikt. Det kan man göra genom att lägga till ”tror du” i 
slutet av frågan. Häger (2001) tycker att den intervjuade personen får möjlighet att svara, 
oavsett om personen i fråga är insatt i ämnet eller inte och det han eller hon svarar behöver 
inte heller vara vetenskapligt bevisat utan endast ge personens åsikter om situationen. Enligt 
Jacobsen (1993) är meningen med en intervju att den ska förmedla kunskap, upplevelser, 
erfarenheter, åsikter, attityder, värderingar och liknande.  
 

2.4 Gruppdiskussion 
 
Efter genomförda intervjuer, finns det en annan metod att tillgå, nämligen gruppdiskussion. 
Enligt Preece, Rogers, Sharp (2002), ska deltagare under diskussionen lägga fram sina 
argument och diskutera igenom dessa tillsammans, för att se om det finns andra aspekter av 
ämnet som någon annan har tänkt på. Det som karakteriserar gruppdiskussioner är den 
gruppdynamik som skapas. Gruppdiskussionen bör ha en ledare som känner av när ett ämne 
är färdigdiskuterat och kan föra diskussionen framåt.  
 

2.5 Enkätundersökning 
 
Enkätundersökning är en teknik som påminner väldigt mycket om intervjutekniken, men den 
är noggrannast planerad och utförd av de intervjuformer som finns. Syftet är att fastställa en 
fast grund byggd på fakta och sedan av det kunna dra slutsatser, tolkningar och bestämma 
fortsatt tillvägagångssätt. (Patel, Davidson, 2003) 
  
Principiellt kan man förbereda en enkätundersökning på liknande sätt som man gör med en 
intervju. Först måste syftet med enkätunderökningen klargöras, detta fastställs med individens 
egna mål som riktlinjer. Centralt i detta sammanhang, enligt Patel, Davidson (2003), är att 
individen känner sig viktig, som att denna kan påverka en förändring och att dennas bidrag är 
viktig. Hur individens bidrag kommer att behandlas måste också tydliggöras, kommer 
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bidraget att vara anonymt eller konfidentiellt? Trots att dessa två begrepp kan verka snarlika 
så finns det en väsentlig skillnad, ett anonymt bidrag innebär att inga namn- eller 
nummeruppgifter krävs och därmed kan ingen identifiering göras. En konfidentiell enkät 
innebär att man som ledare av en enkätundersökning frågar efter namn- eller 
nummeruppgifter av de undersökta individerna och därmed har kännedom om vem som svarat 
på vilken enkät, men enbart ledarna ska ha tillgång till denna information. En anledning till 
varför man kan önska att ha konfidentiella enkäter är att kunna hålla reda på vilka som lämnat 
in sina enkäter och vilka man eventuellt måste påminna. 
 
När syftet konstaterats bör alla aspekter av problemet eller ämnet i fråga att undersökas. Då 
ämnet undersökts, menar Patel, Davidson (2003), att en grundlig insikt i problemet skapas och 
antaganden om mängden individer som bör undersökas klarnar. 
 
Vid utformningen av frågorna till enkäten är det två aspekter att beakta, nämligen graden av 
standardisering och strukturering. Standardisering i detta fall innebär att hur mycket ansvar 
som ska läggas på intervjuaren när det gäller hur utformningen av frågorna ska vara och även 
hur den inbördes ordning ska se ut. Vid låg standardisering formuleras frågorna under en 
intervju och frågorna ställs i den ordning som är lämplig för intervjupersonen. Vid hög 
standardisering ställs samma frågor till varje intervjuperson. En helt standardiserad intervju 
kan även skrivas ner, och då är det början till en enkät. Strukturering betyder i vilken 
utsträckning frågorna är fria, för personen som blir intervjuad, att tolka fritt beroende på egen 
ställning och eventuella tidigare erfarenheter. Vid hög strukturering får intervjupersonen ett 
litet utrymme att svara inom och svaren är ofta förutsägbara. När frågorna är ostrukturerade 
lämnas maximalt utrymme för intervjupersonen att svara, vilket oftast uppnås vid öppna 
frågor, det vill säga utan svarsalternativ. Graden av strukturering är starkt beroende på hur 
frågan ställs, de frågor där den undersökta kan svara Ja eller Nej är strukturerade. (Patel, 
Davidson, 2003) 
 
Upplägget på frågorna, anser Patel, Davidson (2003), bör vara på ett sådant sätt att man 
inleder enkäten med neutrala frågor, såsom till exempel bakgrundsuppgifter. Även 
avslutningen på enkäten ska vara så neutral som möjligt, eventuellt kan den avslutas med 
kommentarer på frågorna eller tillägg på saker som inte uppkom i enkäten. Däremellan 
kommer de egentliga frågorna som rör själva frågeställningen. Frågorna måste granskas 
noggrant innan undersökning, dels bör alla frågor beröra något delområde i det ämne som 
behandlas, och dels måste frågorna vara klara och tydliga så man undviker missförstånd. 
 

2.5.1 Kriterier 
 
Till utvärderingen har det valts några begrepp ur “Interaction design – beyond human - 
computer interaction” som författarna anser är relevanta vid en undersökning om hur 
slutanvändare uppfattar olika aspekter av systemet. Varje deltagare i enkätundersökningen ska 
svara på frågorna enskilt strax efter att bildspelet presenterats. Frågorna ska börja med en 
inledning, så att det inte leder till någon missuppfattning. Personalen får då lättare att svara på 
enkätfrågorna och på så sätt kommer relevanta svar att erhållas. På följande sida följer en 
utförlig beskrivning av de begrepp som ska användas (Preece, Rogers, Sharp, 2002): 
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- Functionality 
Denna egenskap innebär vad systemet ska kunna göra, det vill säga vilka funktioner 
som ska vara möjliga att utföra för användaren. Ett exempel på detta är att ett 
ordbehandlingsprogram* ska klara av olika textformateringar.  
 

- Visibility 
Begreppet används för att beskriva hur tydligt systemets alla funktioner presensteras 
för användaren. Slutanvändaren ska här bedöma om de förstår gränssnittet* och 
användningen av lagersystemet, exempelvis vad knapparna har för funktioner. 

 
- Consistency 

Med ”consistency” menas att systemets gränssnitt ska använda samma mönster, för att 
åstadkomma samma uppgift. Exempelvis om det finns en OK-knapp innebär det att 
den ska uppfylla samma funktion på alla delar i systemet och tvärtom. Alltså innebär 
denna egenskap att man skapar en viss standard för sitt system och följer sedan denna.  

 
- Constraints  

De funktioner som inte är möjliga att utföra vid ett givet ögonblick ska tydliggöras för 
användaren. Ett exempel på detta är användning av menyer, där vissa alternativ som 
inte är möjliga att använda avmarkeras och därmed inte kan väljas.  

 
- Structure 

Denna egenskap är ett samlingsnamn för layout, färg och struktur på systemet. Det 
första intrycket användaren får av utseendet är viktigt och pekar på hur tilltalande 
systemet är.  
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3 Beskrivning av undersökningsobjekt 
 
Undersökningen ska ske i samarbete med företaget Annorlunden KB i Ronneby. Företaget har 
ett behov av ett lagersystem för att hålla tillsyn på de varor som strömmar in och ut ur 
butiken. Författarna ska inleda en systemutvecklingsprocess* enligt vattenfallsmodellen med 
målet att ta fram ett lösningsförslag av ett lagersystem som bygger på insamlade krav och 
önskemål av slutanvändarna, det vill säga de anställda på Annorlunden. Nedan följer en 
presentation av företaget och dess verksamhet.  
 
Annorlunden grundades av Kristina Tedenlid i september 2003 och är ett företag som är 
verksam inom (hem-) inredningsbranschen. Butiken är belägen i centrala Ronneby och blickar 
ut mot gågatan. Sortimentet i Annorlunden är väldigt brett, man hittar allt från krukor, växter, 
ljus, ljusstakar till prydnader, dekorationer och kylskåpsmagneter med mera. Företagets styrka 
ligger i att inhandla varor från leverantörer som inte är representerade i denna region. 
Dessutom ska det helst vara roliga, fräcka och nya idéer med de varor som beställs till 
Annorlunden. Ytterligare en styrka är den lugna atmosfären i butiken, som är till för att 
kunderna ska känna sig avslappnade och som hemma.  
 
Företaget består av en ägare, en arbetsprövande samt en praktikant. Ägaren har själv hand om 
pappersarbete rörande företaget, såsom till exempel bokföringen. Utöver detta så hjälper hon 
även till med arbetsuppgifter i butiken, som till exempel dekorering av butiken med egna 
varor som ska vara tilltalande för kunden. Dessutom kombinerar hon och hennes anställda 
olika varor till en passande enhet och därmed underlättar för kunden, till exempel vid köp av 
presenter. Den arbetsprövande har i princip samma arbetsuppgifter som ägaren, förutom 
bokföring och företagsplanering. Praktikanten i sin tur lär sig att kunna hantera 
varuförsäljning, skyltning och kunna erbjuda kunden den service han eller hon behöver.  
 
Företagets affärsidé lyder som följande: 
 
”Affärsidén går ut på att hitta och köpa in det annorlunda och roliga. Saker i smide får gärna 
vara grova och rustika. Betong som kommit mer och mer i krukvarianter kan man idag hitta 
som skålar, hylldekorationer, fat, lampor etc. Väggdekorationer i nya material som plexi och 
glas.” (Annorlunden) 
 
Annorlunden har för närvarande inget datoriserat lagersystem. De sköter det administrativa 
manuellt, allt från att beställa varor från leverantör till att ta emot dessa och registrera dem 
som inkomna. Idag håller man inte reda på det som sålts, utan varorna beställs först när en 
viss produkt tagit slut.  
 
För tillfället har företaget inget större hot från konkurrenter med tanke på att det inte finns så 
många företag i Ronneby som erbjuder samma eller liknande varor och tjänster, förklarar 
Kristina1. De som redan existerar på marknaden utgör inte det allvarliga hotet då deras utbud 
avseende krukor, växter och liknande endast utgör en liten del av verksamheten. Deras service 
kan inte heller jämföras med Annorlundens, eftersom man i Annorlunden dels får 
färdigkomponerade presentförslag och dels får hjälp med att sätta ihop ett eget. 

1 Kristina Tedenlid ägare Annorlunden, intervju den 17 februari 2004 
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Utarbetad 
kravspecifikation 

Utvärdering av 
kravspec. 

Positiv 
utgång 

Dokument innehållande 
färdig kravspecifikation 
som leder in i 
vattenfallsmodellen. 

4 Tillvägagångssätt 
 
Genom användning av ett flertal olika metoder kan man få information om vilka 
slutanvändarens krav, behov och önskemål är. De metoder som arbetet kommer att behandla 
är observation samt användarcentrerad intervju, gruppdiskussion och enkätundersökning.  
 
Metoden observation används i undersökningen för att få en djupare insikt i hur verksamheten 
fungerar och hur lagerhantering sköts i butiken idag. Innan observationen äger rum måste 
förberedelser göras, det vill säga att ett observationsschema* måste utformas. Schemat 
innehåller de händelser som förutses bör äga rum på den undersökta platsen. När 
observationsschemat är bestämt kan allt som händer antecknas och sedan analyseras. För att 
inte förlora fokus på det som ska undersökas, kan man skriva upp frågor i förväg som ska 
fungera som ett stöd. På så vis undviker man risken med att gå ifrån det relevanta i 
undersökningen. 
 
Observationsresultatet ligger till grund för nästa metod, intervjuer. Med hjälp av det som har 
observerats har författarna fått inblick i företagets dagliga rutiner och kan då ställa detaljerade 
frågor till de anställda på företaget. Hur ska man då gå tillväga för att komma fram till vilka 
krav slutanvändarna ställer på systemet som de ska använda dagligen? Syftet med 
intervjuerna i undersökning är dels att ta reda på hur den nuvarande lagerhanteringen görs och 
fungerar, dels hur slutanvändarna föreställer sig att ett väl fungerande lagersystem har för 
egenskaper. Vidare ska framkommen information ur intervjuerna användas som underlag till 
gruppdiskussion, där de anställda får ta del av varandras svar i sammanfattad form. 
Slutanvändarna ska under gruppdiskussionen gemensamt diskutera igenom intervjusvaren och 
sedan enas om de krav som ställs på ett framtida lagersystem. Det är även viktigt att 
deltagarna funderar på krav som kan vara aktuella inom en snar framtid och inte enbart 
dagens behov och önskemål. 
 
Efter metodgenomgången ska författarna specificera de krav som framkommit. Problem som 
enligt författarna kan uppstå vid upprättande av en kravspecifikation är att författarnas och 
slutanvändarnas syn på kraven kan vara olika. För att undvika detta problem har författarna 
valt att förmedla sin tolkning av kraven till slutanvändaren i form av ett bildspel. Då får 
slutanvändaren möjlighet att göra en utvärdering, i form av en enkätundersökning, vilket visar 
om deras krav och önskemål som ställs på lagersystemet är korrekt representerade. Om 
utvärderingen får en positiv utgång (se figur 2) betyder det att tillräckligt med information har 
samlats in för att kunna gå vidare i utvecklingsprocessen, det vill säga i detta fall vidare i 
vattenfallsmodellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Utvärdering - positiv utgång. 
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Om utvärderingen däremot skulle få en negativ utgång (se Figur 3), går man tillbaka till 
metodgenomgången och upprepar denna, i syfte att erhålla mer detaljerad information. Det 
som sker vid det här laget är att man itererar de redan genomgångna metoderna för att få en 
klarare kravspecifikation som ger systemutvecklarna möjlighet att bygga upp ett användbart 
system. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Utvärdering - negativ utgång. 
 
Så länge resultatet av enkätundersökningen visar att slutanvändarna inte är nöjda med det 
lösningsförslag som har framarbetats, innebär detta att iterationer på de redan genomgångna 
metoderna måste göras, för att ytterligare samla in små element som sedan ska komplettera 
kravspecifikationen. Om intervjuer genomförs i flera omgångar så kan man, om möjligt, byta 
ut de redan tillfrågade för att få en annorlunda synvinkel på krav och önskemål. 
Förutsättningarna här är att det finns rimligt antal slutanvändare för att kunna genomföra 
detta. I takt med arbetets gång förverkligas de synpunkter som har uppkommit och ett nytt 
lösningsförslag med de framkomna ändringarna presenteras, tills det att slutanvändaren är 
nöjd och godkänner kravspecifikationen. 

Utarbetad 
kravspecifikation 

Utvärdering 
av kravspec. 

Negativ 
utgång 

Metod-iteration 
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5 Resultat och analys av undersökning 
 
I detta kapitel presenteras resultat och analys av metoder i den ordning som de har genomförts 
i undersökningen. Resultat från varje metod är utgångspunkten för efterföljande metod.  
 
Innan observationen äger rum måste förberedelser göras, i detta fall observationsschemat med 
de händelser som förutses bör äga rum i butiken. Nedan följer dessa: 
 

- Inköp  
Vid inköp av varor skickas en beställning till leverantören. Vid leverans fås beställda 
varorna, en räkning samt en följesedel. Varorna räknas och kontrolleras mot 
följesedeln, så att antalet levererade varor stämmer. Vid kassan finns ett 
anteckningsblock med alla varor uppradade. För varje produkt som finns i butiken för 
försäljning står uppgifter som ”antal beställda”, ”sålda” och en beskrivning av 
produktegenskaper. Efter varje ny leverans skrivs de nya produkterna in i blocket, 
detta för att kunna reducera antalet på en specifik vara vid försäljning med -1 i 
anteckningsblocket.  

 
- Försäljning  

Kund kommer in i butik, väljer vara och fortsätter mot kassan. Den anställda slår in 
priset på varan i kassan, packar in varan fint och återlämnar kvitto samt eventuell 
växel. Vid kassan finns anteckningsblocket med alla varorna. När kund lämnar butik 
noteras den sålda varan som -1 i anteckningsblocket.  

 
När observationsschemat är bestämt kan allt som händer antecknas och sedan analyseras. 
Förutbestämda frågor kommer att fungera som ett stöd för det som ska uppmärksammas, 
dessa är:  
 

- Var registreras köpta/sålda varor? 
- Hur registreras köpta/sålda varor? 
- Vilka egenskaper om varje produkt noteras? 
- Hålls någon form av statuskoll på lagret? 
- Hur registreras och kontrolleras kundinköp? 

 
Svaren på dessa frågor ska fungera som grund till formuleringen av de intervjufrågor som 
kommer att genomföras därefter. Som dokumentationsredskap kommer anteckningsblock och 
penna att användas. 
 

5.1 Resultat av observation 
 
Observationen ägde rum i butiken Annorlunden måndagen den 5 april 2004 och varade i två 
timmar. Vid observationstillfället var Kristina ensam i butiken. Innan observationen 
påbörjades förbereddes dels ett observationsschema, dels ett antal stödpunkter som skulle 
hjälpa observatörerna att inte mista målet med undersökningen, se introduktion till detta 
kapitel. Allt som sades och uppmärksammades har dokumenterats på papper.  
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Noteringar under observation 
 
Det första som ägde rum under observationen var ett kundinköp. Under detta moment 
framträdde följande:  
 

- I kassan stod Kristina. Kundens inköp, ett dekorationssnöre med småstenar på, 
packades fint ner i en papperskasse, öglorna på kassen bands ihop med färgade snören 
och sedan fästes en logotyp med häftapparat på kassens övre kant. Vid betalning slogs 
varan in i kassan, under kategorin ”Presentartiklar” (vilket är en av de tre kategorier 
som finns att välja mellan i kassan), och därefter lades kvittot ner i kassen. Inga vidare 
anteckningar om sålda varorna noterades.  

 
Nästa moment som ägde rum var en leverans som kom till butiken vid 11.45. Här 
uppmärksammades följande:  
 

- När leverantören kommer med varorna till butiken, lastas allt in och ägaren får då en 
följesedel där hon kan se vad som beställts och sedan kontrollera om hon fått samma 
mängd som hon har beställt. Ibland kan det vara så att hon inte har tid att kontrollera 
detta med en gång, som till exempel idag då hon var ensam i butiken och måste 
prioritera kunderna i första hand. I detta fall valde hon att vänta med uppräkningen av 
inkomna varor tills hon kände att det var mindre kunder som strömmade in och att hon 
kunde ta sig tid till det.  

 
Inga vidare noteringar gjordes på leveransen, trots att hon tillade att hon mycket gärna 
skulle vilja ha lite större kontroll på vilka varor hon har inhandlat och hur mycket som 
sålts av varje vara. Så fort de nya varorna är uppackade och räknade så ställs en del av 
dem ut i butiken och resten hamnar i ett lagerutrymme tills man behöver fylla på 
hyllorna i butiken. Skulle det mot förmodan vara så att en vara är defekt kommer 
denna att reklameras hos leverantören och för att göra det så enkelt som möjligt för 
båda parter så dras den av vid nästa leverans.  

 
Vid ytterligare iakttagande märktes att man i butiken inte har någon uppsikt över vare sig 
sålda eller inköpta varor. Ägaren gör sällan beställningar förrän hon märker att någon vara är 
slutsåld. När nya beställningar görs är det i regel i mängder om 12 stycken per vara. Vid varor 
som går åt snabbare eller mer än vad ägaren har räknat med, kan det bli så att hon väljer att 
beställa fler som till exempel 24 eller 48 stycken av varan.  
 
I kassan finns tre valbara kategorier att använda sig utav vid försäljning. När man exempelvis 
säljer en växt, så ska man trycka på knappen ”Växter” i kassan. Det görs för att få en översikt 
över antalet sålda växter under en tidsperiod. Utöver denna knapp (växter) finns ytterligare 
två alternativ som används då en vara säljs, dessa är ”Presentartiklar” och ”Övrigt” (där 
småplock ingår). Observationen visade att man var mer noggrann med att registrering av 
växter blev rätt, men inte alls lika noggrann med resten. Förutom växterna, så registreras i 
princip all annan försäljning under kategorin ”Presentartiklar”.  
 
Vidare under observationens gång talade ägaren om att hon inte hade någon uppsyn över antal 
varor inom verksamheten. Därutöver framgick det också att anledningen till att man inte är så 
mån om att ha någon översikt över lagerstatusen är att varje månad skiljer sig så mycket från 
den innan och den efter. Detta är för att butiken inte har funnits så länge och därför inte har 
etablerat en fast kundkrets, detta beräknar Kristina att ha uppnått ett år efter öppningsdagen.  

 15 



5.1.1 Analys av observation 
 
Ägaren arbetade ensam i butiken denna dag, detta på grund av att den arbetsprövande hade 
sjukanmält sig och praktikanten hade påsklov. Observationen underlättades med tanke på att 
observatörerna endast behövde följa en anställd istället för tre.  
 
Observationen gav författarna en inblick i hur verksamheten på Annorlunden fungerar och 
vilken form av lagersystem som används för att underlätta deras vardagliga arbete. Inför 
observationen kartlades förväntade händelser i butiken i form av ett observationsschema, som 
nu ska jämföras med utfallet av observationen.  
 
Första scenariot som utspelades i butiken var försäljning av en vara. Enligt det planerade 
observationsschemat om hur en försäljning förväntades ske och det verkliga 
försäljningsscenariot fanns en del olikheter. Dessa anses dock inte vara väsentliga, då det 
endast handlar om hur själva försäljningen sker. Det viktiga för detta arbete är hur personen i 
kassan sköter noteringar gällande varan som sålts. Det som skiljer mellan det verkliga utfallet 
och det förväntade i detta scenario är att det inte fanns någon form av dokumenteringsverktyg 
till hands, vilket resulterar i att inga noteringar om den sålda varan gjordes.  

 
Nästa scenario berörde inköp av varor till butiken. Det förväntade scenariot i detta fall är att 
ägaren lägger en beställning till leverantören. När denna leverans sker får ägaren de beställda 
varorna samt en följesedel. Antalet inkomna varor jämförs sedan med följesedeln för att 
kontrollera att rätt antal varor har levererats. Så här långt motsvarar den förväntade händelsen 
det verkliga utfallet. Därefter bör, enligt det förväntade scenariot, någon form av registrering 
av de inkomna varorna äga rum. Det verkliga utfallet avviker från detta scenario, då man inte 
dokumenterar varorna som inkommit och därmed heller inte har möjlighet att ändra 
produktstatus vid försäljning av denna vara.  

 
Utöver observationsschemat hade författarna även fem stödfrågor till hjälp för att inte mista 
fokus i observationen. Frågorna skulle besvaras genom iakttagelser under observationens 
gång. Eftersom frågorna var utformade utefter det förväntade observationsschemat, antogs det 
att någon form av anteckning gjordes vid inköp och försäljning. Resultatet av observationen 
visade dock motsatsen, det vill säga att ingen notering av dessa gjordes. Detta innebär att de 
förberedda frågorna inte längre var relevanta och det faktum som kunde konstateras med hjälp 
av frågorna var att ingen dokumentering sker vid inköp och försäljning i butiken.  
 
Genom observationen har nu författarna fått kännedom om hur verksamheten på Annorlunden 
fungerar och hur lagerspecifika uppgifter behandlas. Med hjälp av den erhållna informationen 
kan frågor till intervjuerna konstrueras. Nedan följer de frågor som ska användas till 
intervjuerna samt motivering till varje fråga.  
 
Fråga 1: Ditt namn och din anställning på företaget? Får dessa uppgifter användas i vårt 

magisterarbete? 
 
Första frågan är inte relevant för själva undersökningen, dock var den tvungen att ställas, då 
intervjupersonernas namn kommer att förekomma i arbetet och enligt Personuppgiftslagen 
(SFS 1998:204) måste man ha någon form av godkännande av personen i fråga. 
Godkännandet kan göras muntligt eller skriftligt, och i det här fallet var det en muntlig 
överenskommelse.  
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Fråga 2: Hur ser det befintliga lagersystemet ut? Hur fungerar det? 
 
Syftet med andra frågan är att ta reda på hur det befintliga systemet ser ut och fungerar. På så 
sätt får man en bild av hur informationsflödet ser ut i butiken. 
 
Fråga 3: Tycker Ni att det finns några brister i systemet idag, i så fall, vilka? 
 
Tredje frågan ska ge svar på om det förekommer några brister i det nuvarande systemet, och i 
så fall vilka dessa är. Anledningen till varför frågan ställs är att inte upprepa samma misstag i 
det framtida datoriserade systemet.  
 
Fråga 4: Vilka funktioner bör ett lagersystem kunna hantera? 
 
Vidare vill man i fråga fyra undersöka vilka funktioner som de anställda anser är relevanta att 
ha med i ett lagersystem. Viktigt är att få slutanvändarnas synpunkter på detta, eftersom det är 
just de som kommer att arbeta med systemet.  
 
Fråga 5: Vilka andra krav ställer ni på systemet? 
 
Med femte frågan efterfrågas vilka andra krav användarna ställer på systemet. Syftet är att få 
fram ytterligare krav, utöver de funktionella, som kan förbättra det framtida lagersystemet. 
 
Fråga 6: Vilka egenskaper om produkterna tycker Ni är väsentligt att ha med i ett 

lagersystem? 
 
Den sjätte frågan behandlar specificering av produkternas egenskaper, det vill säga vilken 
detaljerad information som är väsentlig att känna till då man ska utföra olika operationer i 
lagersystemet.  
 
Fråga 7: Hur bör systemet se ut, grafiskt sett? 

a. Bakgrundsfärg? 
b. Knappar, hur många? 
c. Layout? 
d. Meny, i så fall placering på den? 
e. Vid till exempel ”Lägg till produkt” ska ett nytt fönster öppnas? 

 
Vid design av ett system krävs diverse detaljer, såsom (bakgrunds-)färg, utseende på menyn, 
om det ska finnas några funktionsknappar och allmän layoutbeskrivning. Viktigt är att 
systemet ska vara familjärt för slutanvändaren. Detta behandlas i fråga sju.  
 
Fråga 8: Vilka av de anställda skall ha behörighet till systemet? 

a. Inloggning? 
b. Uppdatering av produktstatus? 

 
Åttonde frågan undersöker säkerhetsaspekter i det tänkta systemet. Vilka ska ha behörighet 
till vad och om säkerhet gällande systemet är något som bör finnas i åtanke överhuvudtaget. 
 

 17 



Fråga 9: Vilken nivå anser du att dina datorkunskaper ligger på? 
a. Nybörjare? 
b. Medium? 
c. Avancerad? 

 
Sista frågan anses vara relevant i undersökningen, då man som systemutvecklare vill veta hur 
vana datoranvändare deras kunder egentligen är. Bildspelet kan då anpassas till den 
datakompetensnivå att slutanvändarna kan arbeta med den.  
 

5.2 Resultat av intervjuer 
 
Intervjuerna ägde rum i butiken Annorlunden tisdagen den 13 april 2004 och varade i ca fyrtio 
minuter sammanlagt. Genom att förbereda ett antal relevanta frågor skulle vi, med hjälp av 
intervjuerna få en överblick i vad de anställda på Annorlunden anser om det befintliga 
lagersystemet, samt hur de vill att det framtida lagersystemet ska se ut, både grafiskt och 
funktionellt. Svaren på alla intervjufrågor dokumenterades, dessutom användes bandspelare 
som hjälp, för att inte missa något som kan vara av betydelse. Intervjupersonerna kommer att 
anges med sitt namn vid behov, då tillåtelse har erhållits. Anledningen till detta är att, om 
någon liknande undersökning vid senare tillfälle skulle genomföras, så vet man vilka personer 
som arbetade på företaget under denna period.  
 
Det var tre personer som intervjuades och nedan följer en sammanställning av alla svaren till 
varje fråga. 
 
Fråga 1: Ditt namn och din anställning på företaget? Får dessa uppgifter användas i vårt 

magisterarbete? 
Alla deltagande uppgav namn- och anställningsuppgifter och godkände användning 
av dessa i arbetet. 

 
Fråga 2: Hur ser det befintliga lagersystemet ut? Hur fungerar det? 

Samtliga intervjupersoner tyckte att det inte fanns någon sorts dokumentering av 
sålda och köpta produkter. De var också eniga om att det befintliga lagersystemet 
inte fungerar tillfredsställande. 
 

Fråga 3: Tycker Ni att det finns några brister i systemet idag, i så fall, vilka? 
Fördelar: Alla produkter som Annorlunden säljer finns inom samma lokal, vilket 
gör det lättillängligt för de anställda att ta fram produkterna.  
Nackdelar: Varken sortering eller registrering av produkterna i lagret. 

 
Fråga 4: Vilka funktioner bör ett lagersystem kunna hantera? 

- Produktstatus; denna funktion bör klara av att visa användaren hur många av en 
viss produkt finns i lagret för närvarande. 

- Lägg till produkt; en funktion som gör det möjligt att lägga till nyinkomna 
produkter i systemet.  

- Ta bort produkt; denna funktion ger användaren möjlighet att kunna ta bort en viss 
produkt ur lagersystemet, då till exempel en produkt inte längre är aktuell för 
försäljning.  
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- Uppdatera produkt; funktionen hanterar uppdatering av produkter som redan finns 
inlagda i systemet. Uppdateringen innebär ändring av olika produktegenskaper 
såsom färg, storlek eller pris.  

 
Fråga 5: Vilka andra krav ställer ni på systemet? 

De tillfrågade hade inga andra krav på lagersystemet utöver de funktionella. 
 
Fråga 6: Vilka egenskaper om produkterna tycker Ni är väsentligt att ha med i ett 

lagersystem? 
- Artikelnummer; med hjälp av streckkoder ska man kunna identifiera produkterna. 

Varje streckkod tillhör en viss produkt och därmed har alla av denna sort samma 
streckkod.  

- Antal sålda produkter; denna egenskap ska upplysa användaren om antalet 
produkter som har sålts.  

- Datum; datumet ska informera användaren om när en viss produkt levererats till 
lagret.  

- Färg; om flera färger av en och samma produkt förekommer, ska detta kunna anges.  
- Leverantörsnamn; varje produkt knyts till en viss leverantör för att till exempel 

underlätta vid nybeställningar.   
- Inköps- resp. försäljningspris; det är betydelsefullt att se produkternas inköpspris 

för att kunna beräkna försäljningspriset. Det är användbart att ha med 
försäljningspriset för att ha kännedom om denna vid nybeställning och därmed 
komma ifrån att behöva beräkna detta på nytt.  

- Kategori; att veta vilken kategori en viss produkt tillhör förenklar vid överblick på 
statistiken av vad som har sålt väl respektive dåligt. En kategori kan vara att en 
produkt tillhör, exempelvis växter eller presentartiklar. 

 
Fråga 7: Hur bör systemet se ut, grafiskt sett? 

a. Bakgrundsfärg; färgen anses inte särskilt viktig, dock föredras varma färger.  
b. Knappar, hur många; systemet bör ha så få knappar som möjligt för att underlätta 

förståelsen av systemet och dess funktioner.  
c. Layout; den ska vara lättöverskådlig eftersom att de anställda inte är datorvana.  
d. Meny, i så fall placering på den; på denna fråga var det skilda åsikter gällande 

menyutformningen. De två alternativ som nämndes var knappmeny och traditionell 
meny. 

e. Vid till exempel ”Lägg till produkt” ska ett nytt fönster öppnas; Alla tillfrågade 
var eniga om att när ändringar i systemet ska utföras, öppnas ett nytt fönster med den 
aktuella funktionen.  

 
Fråga 8: Vilka av de anställda skall ha behörighet till systemet? 

a. Inloggning; det var delade meningar beträffande inloggning till lagersystemet. Dels 
ansågs det inte vara nödvändigt eftersom det alltid är samma personal som arbetar 
och de inte är många, dels att det var viktigt för att obehöriga inte ska ha tillträde.  

b. Uppdatering av produktstatus; samtliga intervjuade var överens om att all 
personal ska ha samma rättigheter till systemet och dess funktioner. 
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Fråga 9: Vilken nivå anser du att dina datorkunskaper ligger på? 
a. Nybörjare; en av de tre anställda ansåg sig ha nybörjarkompetens inom data.  
b. Medium; resten, det vill säga de två övriga, tyckte att deras datorkunskaper låg på 

en medium-nivå.  
c. Avancerad;  

 

5.2.1 Analys av intervjuer 
 
Observationen låg, förutom att ge oss inblick i hur verksamheten fungerar, även som grund 
till frågorna som förbereddes inför intervjuerna. Frågorna besvarar hur det befintliga och 
önskade lagersystemet ser ut och fungerar enligt slutanvändarna, det vill säga personalen på 
Annorlunden. De intervjuade fick förklara i egna ord hur det befintliga systemet fungerar, för 
att bekräfta det som observerats tidigare. Flera av frågorna fungerade som underlag för hur det 
framtida lagersystemet ska se ut och vilka funktioner det ska kunna utföra. En del av frågorna 
misstolkades av de intervjuade och fick omformuleras på ett tydligare sätt. Anledningen till 
detta är att vissa frågor var svårbegripliga (exempelvis förekom tekniska termer) för de 
anställda då det framgick att de inte var vana datoranvändare.  
 
Vidare skulle intervjuerna mynna ut i krav och önskemål på hur det befintliga lagersystemet 
ska se ut, både grafiskt och funktionellt. Eftersom de intervjuade inte var vana datoranvändare 
fick frågorna dels omformuleras och dels relateras till något mindre abstrakt så det var mer 
välbekant. Detta visade sig vara ett effektivt sätt att erhålla svar på frågorna som ställdes.  
 
Öppna intervjufrågor kan med facit i hand ses ur två perspektiv, dels negativt, då 
intervjupersonerna inte förstod innebörden av den ställda frågan och därmed inte hade något 
svar, dels positivt, då man fick svara fritt när man väl förstod frågan. 
 
Resultatet av intervjuerna har gett författarna synpunkter och önskemål på det framtida 
lagersystemet från alla deltagande, det vill säga från tre olika aspekter. På en del av frågorna 
var deltagarna eniga om svaren och på en del skiljer sig åsikterna bland deltagarna. Dessa 
synpunkter ska sammanfattas och presenteras för deltagarna i en gruppdiskussion, så att alla 
kan ta del av de andras tankar och åsikter. Förslagen till krav ska på gruppdiskussionen 
argumenteras och samtliga deltagare ska gemensamt komma fram till krav som alla är eniga 
om.  
 

5.3 Resultat av gruppdiskussion 
 
Gruppdiskussionen genomfördes i butiken den 21 april 2004 och varade i tjugo minuter. 
Samtliga anställda var närvarande och mötet ägde rum innan butiken skulle öppna för dagen. 
Anledningen till detta är att all personal skulle delta i gruppdiskussionen och genom att lägga 
mötet innan butiken öppnar, undviks störmoment som annars skulle dyka upp i form att någon 
kund besöker butiken och önskar få hjälp angående ett köp. 
 
Innan diskussionen påbörjades delades sammanfattade intervjusvaren, se ”6.2 Sammanfattade 
intervjusvar”, ut till de berörda. De anställda fick ett par minuter att läsa igenom dessa och 
kunde där se hur de övriga på företaget har svarat på frågorna. Ledarna för diskussionen 
inledde denna genom att läsa upp svaren för var och en av frågorna och invänta respons från 
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deltagarna. Nedan följer en sammanfattning på de frågor där ändringar eller korrigeringar har 
önskats från de anställda:  
 

- Fråga 2: Kommentarer angående ett systems funktioner framkom och deltagarna 
tyckte att detta är något som man kommer i underfund med då systemet 
implementerats och har använts en tid.  

 
- Fråga 6: Under diskussionen om produktegenskaperna som ska listas fram i systemet 

hade de fler förslag såsom storlek på produkten (viktigt då man till exempel har 
samma sorts krukor i flera storlekar). Dessutom resonerades det kring hur 
produktstatusen ska presenteras, ska den med högst produktstatus vara först eller sist. 
Resultatet blev att den produkt som har minst antal i lagret ska presenteras först på 
listan, för att kunna nybeställas. Vidare önskas ett sorts larm som indikerar med färg 
eller ljud då en produkt har legat i lagret en längre tid.  

 
- Fråga 7: Angående utformningen av menyn var det skilda åsikter innan diskussionen, 

men när ämnet väl börjat debatteras ansågs det var enklare att ha en knappsats till 
meny, då man genast ser vilka alternativ som finns att tillgå.  

 
- Fråga 8: Även på denna fråga var de oeniga, vad gäller inloggning till systemet. 

Slutresultatet blev att en inloggning på ett par siffror skulle vara bra att ha ifall att man 
råkar komma åt tangentbordet och göra någon fel inmatning. Det ska bara finnas ett 
gemensamt lösenord utan något användarnamn, allt för att förenkla för användaren.  

 
När de anställda på Annorlunden har enats om vilka krav de ställer på det framtida 
lagersystemet har författarna fått underlag som behövs för att utarbeta ett lösningsförslag i 
form av ett bildspel. Denna ska alltså innehålla alla de egenskaper som de anställda har 
kommit fram till under intervjuerna och som sedan har bekräftats under gruppdiskussionen, 
det vill säga rörande struktur och regler, vilka funktioner den ska stödja och vilka färger som 
ska presenteras för slutanvändaren. 
 

5.3.1 Analys av gruppdiskussion 
 
Det visade sig vara en fördel att lägga mötet innan öppningsdags, då vi fick genomföra 
diskussionen ostört. Genomgången av svaren väckte flera intressanta idéer hos 
slutanvändarna, som ledde vidare till diskussion. Efter att ha erhållit resultat från 
gruppdiskussionen har man bekräftat krav och önskemål som de anställda ställer på det 
framtida lagersystemet. 
 
Vad vi kom fram till här var hur de anställda vill att det nya systemet ska se ut och fungera. 
Funktionellt sett, ska systemet kunna klara av att visa användaren produktstatusen, då man 
önskar att se hur många produkter av en viss vara som finns i lagret för tillfället. Förutom det 
ska systemet även kunna ha funktioner där man har möjlighet att lägga till, ta bort eller 
uppdatera en produkt.  
 
Under diskussionen förtydligade de anställda sina önskemål gällande vilka produktegenskaper 
som ska lagras och presenteras i lagersystemet. Förutom information om artikelnummer, 
antalet sålda produkter, datum på inkomna produkter, färg, namn på leverantör, inköps- 
respektive försäljningspris, vilken kategori en viss produkt tillhör, kom det även fram 
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önskemål om att användarna också ville ha vetskap om produkternas storlek, då det kan 
förekomma en och samma produkt, fast i olika storlekar. Beträffande presentation av 
produktstatus, enades diskussionsdeltagarna om att produkten som hade lägsta antalet 
produkter i lagret skulle presenteras längst upp för att kunna nybeställas. Om någon produkt 
har legat i lagret under oskälig tid, kanske på grund av dålig försäljning, ska även detta kunna 
presenteras.  
 
Beträffande designen på systemet gjordes bara en nämnvärd ändring jämfört med det som 
redan har kommits fram till av intervjuer. Utformningen av menyn var ett intressant tema, då 
det framkom olika åsikter under intervjuerna, men slutligen valdes varianten med knappsats, 
då det ansågs vara enklare att direkt se vilka alternativ som finns att välja mellan. Utformarna 
av bildspelet höll med om att det skulle vara betydligt lämpligare att använda sig av en 
knappsats, då det andra alternativet med standardmeny överst på skärmfönstret, tycktes vara 
besvärligare.  
 
Då systemet inte ska användas av någon annan än de anställda på företaget, anses det inte vara 
nödvändigt att varje anställd har ett unikt användarnamn och lösenord för att kunna 
identifieras. Man kom först fram till att det ska finnas någon sorts inloggning, och sedan att 
det skulle vara i form av ett gemensamt lösenord för samtliga användare för att underlätta 
användandet av systemet. Denna lösning betraktas som fullt acceptabel bland 
systemutvecklarna också, då det endast finns några enstaka användare och man inte behöver 
vara orolig för att informationen ska misskötas. 
 
Justeringarna som har gjorts ger utvecklarna en klar bild på kraven och önskemålen från 
användarens sida. Lösningsförslaget som ska utformas kommer att bestå av samtliga punkter 
som konstaterats under metodgenomgångarna. Systemets framsida ska vara ett 
inloggningsfönster, för att senare, om lösenordet är rätt, komma in i systemet och välja vilka 
funktioner man vill utföra. De tillgängliga funktionerna kommer att vara ”Lägg Till”, ”Ändra” 
och ”Ta Bort”. Färger på systemet ska verka tilltalande för användaren och starka kontraster 
bör undvikas.  
 

5.4 Framtagande av lösningsförslag  
 
Efter att ha fått bekräftelse på sammanställda svaren från intervjuerna, som kompletterades 
med gruppdiskussionen, då det förekom några delade åsikter i vissa frågor, konstrueras 
slutligen bildspelet. 
 
Det finns olika sätt att göra ett bildspel på, men i detta fall valdes programvaran Microsoft 
PowerPoint. Denna programvara anses av författarna vara ett lämpligt verktyg för att 
konstruera ett bildspel, då ingen programmering av exempelvis knappar är nödvändig. 
Bildspelet gjordes på sådant sätt att den illustrerar hur man går tillväga för att utföra en viss 
funktion och vad som händer då man trycker på önskad knapp. Figur 5 till vänster visar hur 
det framtida systemet ser ut när ännu inga varor har lagts till. När man trycker på knappen 
”Lägg Till” i figur 5, för att lägga till en produkt i lagersystemet, öppnas ett mindre fönster, se 
figur 6, där användaren får fylla i de egenskaper om produkten som efterfrågas. Därefter har 
användaren två alternativ, antingen att avbryta utan att spara det inlagda, eller att spara 
uppgifterna som sedan kommer att presenteras i listan bakom. Utförligare version av 
bildspelet återfinns som bilaga, se ”Lösningsförslag till Annorlundens lagersystem”. 
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Figur 5: Lösningsförslag till Annorlundens lagersystem (vänster bild). 
Figur 6: Lösningsförslag till Annorlundens lagersystem – Lägg Till (höger bild). 

 
 
När bildspelet har presenterats för de anställda på Annorlunden, ska var och en bedöma några 
frågor som återges i form av en enkät. Enkäten är till för att systemutvecklarna ska kunna 
granska om uppsättningen av ovannämnda metoder var tillräckliga för att få ett system (i detta 
fall ett lösningsförslag) som slutanvändaren är nöjd med. Denna enkät ska bestå av fem 
frågor, vilka har utformats på ett utförligt sätt, där författarna har valt att inleda varje fråga 
med att beskriva ett av kriterierna, se ”2.4.1 Kriterier”, för att avsluta kriteriet med en fråga 
där slutanvändaren får bedöma det på en skala från dåligt till bra.  Varje fråga ska värderas på 
en skala från dåligt till bra. I detta fall skulle skalan innebära följande: 
 

• Dåligt 
• Ganska dåligt 
• Varken bra eller dåligt 
• Ganska bra 
• Bra 

Skalan från dåligt till bra är ett mått på kundens tillfredsställelse av bildspelet. Efter 
genomgången undersökning kommer varje fråga från samtliga deltagare att bearbetas separat. 
För att kunna beräkna ett genomsnittsvärde på givna svarsalternativ kommer skalan dåligt till 
bra att ersättas med värden 1 till 5, där 1 är dåligt och 5 är bra.  
 
Om systemet ska anses vara godkänt av slutanvändarna innebär det att genomsnittsvärdet på 
var och en av frågorna ska vara minst 3,0. Om värdet på någon fråga skulle hamna under 
genomsnittet (3,0), anser författarna att slutanvändarna inte är nöjda med bildspelet och att det 
krävs en komplettering med iterativ systemutveckling.  
 

5.4.1 Analys av framtagande av lösningsförslag  
 
Användningen av programmet Microsoft PowerPoint till utformandet av bildspelet visade sig 
fungera utmärkt. Bildspelet visar de funktioner som är möjliga att utföra i det framtida 
lagersystemet. Dessutom åskådliggörs vad resultatet av varje utförd funktion blir, så att 
slutanvändarna får intrycket av att det är ett fungerande system och har därmed lättare att 
utvärdera denna.  
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Trots att lösningsförslaget konstruerades utifrån de krav som framkom ur intervjuer och 
gruppdiskussion, fick författarna använda egna idéer och förslag på de delar av utformningen 
där krav inte framkommit av slutanvändarna. Exempelvis diskuterades aldrig hur produkterna 
ska presenteras i lagersystemet, därför valde författarna att ha produkterna och dess 
egenskaper placerade i ett listsystem, där produkterna avläses horisontellt, se figur 5.   
 
Beträffande layouten har författarna valt att vara övertydliga, exempelvis storleken på 
knapparna, eftersom slutanvändarna inte är datorvana ska de inte behöva leta sig fram i 
bildspelet. Likaså vid utformningen av det fönster som framträder när en funktionsknapp 
tryckts har författarna bestämt att detta ska visa sig i mitten på skärmbilden för att ligga i 
fokus för användaren. På detta sätt vet användaren att allt som ligger i bakgrunden för det nya 
fönstret är oviktigt till dess att man utfört funktionen. Ytterligare har beslutet angående 
ordningen på produktegenskaper som efterfrågas i funktionen ”Lägg Till” tagits av 
författarna. För att modifiera produktegenskaper eller ta bort en produkt som finns inlagd i 
systemet, måste man först markera den rad där produkten finns. Orsaken till detta är att 
slutanvändaren av misstag inte ska råka radera någon produkt. När slutanvändaren väljer att ta 
bort en produkt ur lagersystemet fås en varning i form av ett meddelande på bildskärmen där 
användaren upplyses om att denne är på väg att ta bort en produkt. Även varningen är 
utformad av författarna, men tycktes vara viktig trots att slutanvändarna inte har ställt sådana 
krav.  
 
Bildspelet ska härefter utvärderas av slutanvändarna genom att dessa får deltaga i en 
enkätundersökning och därmed bedöma bildspelet utefter fem kriterier, se ”2.4.1 Kriterier”. 
Eftersom kriterierna kan vara svårförstådda för personer som inte är insatta i detta 
ämnesområde, har det valts att formulera frågor där svaret blir en bedömning av det kriteriet 
som efterfrågas. Varje fråga undersöker ett av kriterierna. Frågor och motivering till dessa 
presenteras nedan. 
 
Fråga 1: Varje system har ett antal funktioner som det ska utföra. Då dessa funktioner utgör 

en viktig del i systemet måste de fungera. Hur tycker du att funktioner i 
lagersystemet, såsom Lägg Till/Ta Bort/Ändra produkt fungerar?  

 
Denna fråga bygger på kriteriet ”functionality” och undersöker vad användarna anser om 
funktionaliteten i bildspelet som har skapats. Bland funktionaliteten i bildspelet finns ”Lägg 
Till”, ”Ändra” och ”Ta Bort” och användaren ska bedöma om funktionerna utför det 
förväntade, exempelvis att ”Lägg Till” innebär att man lägger till en ny produkt i 
lagersystemet samt ser ett resultat på det utförda.  
 
Fråga 2: Det är viktigt att det ska vara tydligt för användaren att förstå vad olika knappar 

har för funktion. Likaså är det väsentligt att användaren ska kunna koppla knapp-
texten till vad knappen ska utföra. Hur bedömer du att kopplingen mellan dessa 
fungerar i systemet?  

 
Fråga 2 behandlar kriteriet ”visibility” och efterfrågar tydligheten i bildspelet. Exempelvis bör 
texten på en knapp reflektera vilken funktion som utförs. Detta kriterium används för att 
utvecklarna ska kunna stämma av om slutanvändarna känner sig familjär med bildspelet. 
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Fråga 3: För att ett system ska vara lättöverskådligt bör det följa en viss standard eller ett 
visst strukturmönster. Det gör man för att användaren i något skede inte ska behöva 
fundera på var han eller hon hittar en viss knapp och om denna knapp utför samma 
funktion som knappen med samma namn på andra delar av systemet. Vad anser du 
om strukturen i detta lagersystem? 

 
Frågan undersöker om användarna tycker att bildspelet följer samma mönster i alla delar av 
systemet. Alltså efterfrågas kriteriet consistency, som exempelvis innebär att 
bakgrundsfärgen, knapp- och textstorleken är densamma på alla delar av systemet. 
 
Fråga 4: Ett välfungerande system innehåller vissa regler som man automatiskt måste följa. I 

vissa moment ska det inte vara möjligt att trycka på någon knapp om den inte 
behöver tillämpas. För att tydliggöra att en knapp inte kan användas, brukar man 
på något sätt, exempelvis genom att ändra färg på den och göra den otryckbar för 
att uppmärksamma användaren om detta. Hur ställer du dig till sådana 
begränsningar?  

 
”Constraints” har tillämpats i bildspelet till exempel genom att man som användare inte kan 
utföra ”Ändra” eller ”Ta Bort”-funktioner innan den önskade produkten markerats. I denna 
fråga undersöks om slutanvändarna anser att utvecklarna gjort nödvändiga begränsningar i 
bildspelet.  
 
Fråga 5: Då användaren kan komma att handskas med systemet regelbundet kan det vara av 

intresse att utveckla en sådan layout som användaren känner sig bekväm med. 
Struktur är ett samlingsnamn för layout och färg. Det första intrycket användaren 
får av utseendet är viktigt och pekar på hur tilltalande systemet är. Vad tycker du om 
systemet, utseendemässigt? 

 
Trots att utseendet inte har någon funktionell betydelse, anser författarna att strukturen på 
bildspelet är väsentlig då man handskas med ett lagersystem regelbundet. Denna fråga 
behandlar om slutanvändaren är nöjd med hur utformningen på bildspelet gjorts, gällande 
färg, knapp- och textstorlek och struktur.  
 

5.5 Resultat av enkätundersökning 
 
Enkätundersökningen ägde rum i Annorlunden den 5 maj 2004 och varade i cirka trettio 
minuter sammanlagt. Antalet deltagare som skulle besvara frågorna var två, ägaren och 
praktikanten. Den tredje som var arbetsprövande har vid denna tidpunkt avslutat sin 
anställning i butiken. Dock var inte författarna informerade om detta förrän undersökningen 
skulle genomföras.  
 
Enkätundersökningen påbörjades med att undersökarna öppnade bildspelet på en bärbar dator 
så att bildspelet kunde presenteras. Först att delta i enkätundersökningen var Kristina, ägaren. 
Innan denna inleddes fick Kristina läsa igenom enkätfrågorna och ställa eventuella frågor, 
men det förekom inga. Sedan fick hon bildspelet demonstrerad och förklarad under tiden som 
bildspelet fortlöpte. Kristina fick ytterligare en genomgång av bildspelet då hon skulle besvara 
enkätfrågorna. Hennes svar var ”bra” på alla frågor, vilket resulterar i att hennes svar i 
genomsnitt ligger över 3,0, som är gränsen för godkänt bildspel.  
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Susanna var nästa person att delta i undersökningen. Även hon fick ta del av enkäten innan 
själva undersökningen ägde rum och ställa eventuella frågor. Därefter presenterades bildspelet 
för henne och sedan svarade hon på frågorna i enkäten. Susannas svar var också ”bra” på alla 
frågor och därmed är även hennes genomsnitt i undersökningen över 3,0.  
 
En sammanställning av svaren presenteras nedan: 
 
 
 

 
Figur 7: Sammanställda enkätsvar. 

 
 
För att ett lagersystem ska vara godkänt krävs ett genomsnitt på minst 3,0 på varje fråga. 
Alltså kommer alla svar för varje fråga att beräknas och resultera i ett genomsnittsvärde, som 
ligger till grund för avgörandet om bildspelet för lagersystemet är godkänt eller ej av 
slutanvändarna.  
 

5.5.1 Analys av enkätundersökning  
 
Frågorna på enkätundersökningen visade sig vara tydliga, då deltagarna inte hade några 
frågor. En fördel med det sätt vi valt att utföra enkätundersökningen på är att varje fråga 
inleds med en förklarande text på de kriterier som efterfrågas. Svaren tyder på att de 
tillfrågade var nöjda med det lösningsförslag som demonstrerats, då båda deltagarna i 
enkätundersökningen angav bästa alternativ som svar på varje fråga.  
 
Bedömningsskalan som presenterades för deltagarna var från dålig till bra. Denna skala 
omformuleras nu till en sifferskala för att författarna ska kunna räkna ut ett genomsnittsvärde 
på de svar som har inkommit. Anledningen till valet av beräkningssätt är att man får ett 
genomsnittsvärde, vilket inte avslöjar om någon specifik deltagare är missnöjd med bildspelet. 
Detta kan vara fallet om exempelvis två av deltagarna svarar att de är ganska nöjda, medan 
den tredje svarar att denne är missnöjd. Resultatet blir ändå ett genomsnittsvärde över 3,0. 
Undantaget i detta beräkningssätt är att om någon skulle visa sig vara missnöjd, medan de två 
andra är varken nöjda eller missnöjda, då kommer det att utgås från vad majoriteten har svarat 
istället för genomsnittsvärdet. I denna undersökning blev genomsnittsvärdet 5, det vill säga 
det högsta möjliga utfallsvärdet, på varje ställd fråga i enkäten. 

 Deltagare 1 Deltagare 2 
Fråga 1 (Functionality) 5 5 
Fråga 2 (Visibility) 5 5 
Fråga 3 (Consistency) 5 5 
Fråga 4 (Constraints) 5 5 
Fråga 5 (Structure) 5 5 
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6 Slutsatser 
 
Det sammanfattade resultatet från metodundersökningen gav konkreta krav från 
slutanvändarnas sida, som systemutvecklarna senare kunde jobba vidare med för att utforma 
ett lösningsförslag. Systemutvecklarnas tolkning av dessa krav sattes på prov genom att låta 
slutanvändarna ta del av ett interaktivt lösningsförslag, som byggts på insamlade krav, för att 
sedan bedöma detta i en enkätundersökning. Enkätresultatet visar att slutanvändarna är nöjda 
med, enligt de kriterier som valts, det lösningsförlag som presenterats. Detta i sin tur tyder på 
att metoderna som har valts för kravinsamlingen varit tillräckliga för att erhålla den 
information som varit nödvändig i detta fall. Även valet av antal metoder har varit av 
betydelse, då en del av kraven har reviderats under kravinsamlingens gång.  
 
Vidare kan slutsatser om att kravinsamlingen är den mest komplexa delen av 
vattenfallsmodellen att dras, eftersom det redan konstaterats att resten av modellens faser 
behandlar valet av verktyg, programmering och implementering. Användningen av 
användarcentrerad medverkan i utvecklingsprocessens kravinsamling anses av författarna ha 
tillfört en större förståelse för slutanvändarnas krav. Utan användarmedverkan hade 
författarna mist mycket av det som slutanvändarna försökt förklara men inte kunnat få fram i 
tydliga krav. Resultatet i detta arbete tyder på att nära och kontinuerligt samarbete mellan 
systemutvecklare och slutanvändare under kravinsamlingen är nyckeln till klara krav. Vilket 
vidare innebär att användningen av användarcentrerad medverkan i vattenfallsmodellens mest 
komplexa del, kravinsamlingen, har varit framgångsrikt i denna undersökning.  
 
 

 27 



7 Slutdiskussion 
 
Metoderna som vi har valt att använda är baserade på den information som vi önskat erhålla 
från slutanvändarna. Informationsinsamlingen har vi delat upp i olika omgångar där vi använt 
oss av olika metoder för att få kraven alltmer specificerade. Första metoden, observation, var 
till för att vi skulle få inblick i hur verksamheten fungerar och hur lagerhanteringen sköts i 
praktiken. Dessutom kunde vi bilda oss en uppfattning om ungefär vad vi tyckte att denna 
verksamhet skulle kunna ställa för krav på ett lagersystem. Vidare ville vi få fram vad 
slutanvändarna själva ansåg att de ville få ut av ett datoriserat lagersystem genom att intervjua 
undersökningsdeltagarna var för sig och därmed undvika att någons röst inte blev hörd. För att 
finslipa och belysa de väsentliga kraven samlades de förut intervjuade deltagarna till en 
gruppdiskussion. När alla krav var insamlade ville vi veta om vi hade uppfattat 
slutanvändarnas krav korrekt, därför valde vi att illustrera vår uppfattning om slutanvändarens 
krav i form av ett bildspel. Sättet att klargöra kraven i form av bilder visade sig vara en bra 
metod, då slutanvändaren fick en konkret bild som denna kunde diskutera och ha åsikter kring 
vid presentationen i samband med bedömningen under enkätundersökningen. Frågorna i 
enkätundersökningen formulerades tydligt med tanke på deltagarnas sedan tidigare kända 
bristande datakompetens. Dessutom var varje fråga utformad utefter ett av fem förutbestämda 
begrepp som enligt litteraturen anses väsentliga vid systemutveckling. Eftersom begreppen 
kan verka svårförstådda för en individ som inte är bekant med datalogiska termer, lindades 
frågorna in med en lättförståelig förklaring innan själva frågan ställdes.  
 
Utgången av metodundersökningen i detta arbete tros, enligt författarna, ha påverkats av flera 
olika faktorer som på ett eller annat sätt lett till resultatet. En av de viktigaste faktorerna som 
vi tror har påverkat vår hypotesprövning är att antalet deltagare i hela undersökningen var för 
få. För att dra en generell slutsats inser vi i efterhand att behovet av fler deltagande i 
undersökningen är nödvändig och därför bör en större verksamhet ha valts som 
undersökningsobjekt istället.  
 
Ytterligare en starkt bidragande faktor var slutanvändarnas bristande kompetens inom 
dataområdet. Att slutanvändarna inte har ett befintligt datoriserat lagersystem och dessutom 
har begränsad kunskap om datorer och datorprogram innebar i detta fall att deras föreställning 
om ett framtida system var limiterad. Som systemutvecklare fick vi försöka leda deltagarna in 
på tankar om utseende och funktionalitet som bör beaktas vid planering av ett nytt system av 
denna form. Trots att vi betraktar detta som en negativ faktor, anser vi också att det har en 
positiv effekt. Motiveringen till det är att slutanvändarna inte är familjära med hur ett system 
ska eller bör se ut och är därför inte låsta i sina tankar angående systemets utseende. Fokus 
kan på så vis lättare läggas på vad slutanvändaren behöver för datoriserat stöd i sitt dagliga 
arbete och kraven blir då förankrade i det som är väsentligt i ett utvecklingsarbete, det vill 
säga slutanvändarens behov. Detta innebär att man går ifrån det som oftast är problemet i 
utvecklingsarbeten, det vill säga att man inte anpassar slutanvändarna efter det färdiga 
systemet, tvärtom, att systemet anpassas efter verksamheten. 
  
Resultatet av denna undersökning är baserad på ett väldigt litet företag och därför kan man 
generellt inte säga att detta även blir resultatet om samma undersökning skulle genomföras på 
ett större företag. Vi tycker att en fortsättning av detta arbete bör göras och då bör man ha en 
större verksamhet som undersökningsobjekt. Det vore intressant att se om resultatet skulle 
skilja sig från den som framkommit här.   
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Ordlista 
 
Användarmedverkan –  innebär enligt Flensburg Friis (1999) att det finns olika grader av 

användarmedverkan i utvecklingsarbetet. Det finns tre former av 
användarmedverkan, nämligen mindre, nära och intensiv.  

 
Fas –  systemutvecklingsmodeller sägs bestå av olika faser, vilket innebär 

att man delat upp utvecklingsarbetet i olika områden för att få ett 
mer strukturerat arbete.  

 
Gränssnitt –  den användaren möts med vid öppnandet av ett program. 

Gränssnittet syftar till programmets utseende.  
 
Informationssystem –  Andersen (1994) förklarar att ”Ett informationssystem är ett system 

för insamling, bearbetning, lagring, överföring, och presentation av 
information”. 

 
Iteration – iteration är detsamma som upprepning och påminner mycket om 

loopar. Skillnaden är att iterationer är obestämt antal upprepningar. 
Jämför med Loop. 

 
Kravinsamling –  den aktivitet i vilken man samlar in de krav som slutanvändare 

ställer på det framtida systemet. Vanligtvis är detta den första 
aktiviteten vid systemutveckling. 

 
Loop – i detta sammanhang syftar loop till en aktivitet som upprepas ett 

bestämt antal gånger.  
 
Metod – metoder används inom systemutvecklingsmodellernas olika faser i 

syfte att besvara på hur man gör något.  
 
Observationsschema – en nedtecknad uppsättning beteenden eller företeelser som 

förväntas uppstå under en observation.  
 
Slutanvändare –  de som i slutändan direkt kommer att använda det färdiga systemet.  
 
Systemutvecklingsmodell – modell för hur ett utvecklingsarbete bör bedrivas. Det finns många 

olika former av systemutvecklingsmodeller som förespråkar olika 
sätt att bedriva detta arbete på.  

 
Systemutvecklingsprocess – den process som börjar från första delen av en systemutvecklings-

modell och slutar där modellen slutar. I kort innebär detta allt som 
görs från att idé föds för ett system, tills detta system är designat, 
programmerat och färdigimplementerat.  
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Bilagor 
 

Intervjufrågor 
 

1. Ditt namn och din anställning på företaget? Får dessa uppgifter användas i vårt 
magisterarbete? 

 
2. Hur ser det befintliga lagersystemet ut? Hur fungerar det? 

 
3. Tycker Ni att det finns några brister i systemet idag, i så fall, vilka? 

 
4. Vilka funktioner bör ett lagersystem kunna hantera? 

 
5. Vilka andra krav ställer ni på systemet? 

 
6. Vilka egenskaper om produkterna tycker Ni är väsentligt att ha med i ett 

lagersystem? 
 

7. Hur bör systemet se ut, grafiskt sett? 
a. Bakgrundsfärg? 
b. Knappar, hur många? 
c. Layout? 
d. Meny, i så fall placering på den? 
e. Vid till exempel ”Lägg till produkt” ska ett nytt fönster öppnas? 
 

8. Vilka av de anställda skall ha behörighet till systemet? 
a. Inloggning? 
b. Uppdatering av produktstatus? 

 
9. Vilken nivå anser du att dina datorkunskaper ligger på? 

a.   Nybörjare?  
b.   Medium? 
c.   Avancerad? 

 31 



Enskilda intervjusvar 

Intervjuperson 1 
 
Namn: Susanna Gylling  
Anställning: Praktikant, februari t.o.m. juni 2004 
Datum: 2004-04-07 
 
Intervjupersonen gav godkännande till användning av namnuppgifter i detta arbete och 
berättade om sin anställning på företaget. 
 
Susanna tyckte inte att Annorlunden hade något fungerande lagersystem för närvarande och 
sa att inga registreringar av sålda eller inköpta produkter görs. Vidare sa hon även att lagret i 
sig var ”huller om buller” och att ett lagersystem skulle medföra bättre översikt. Ett försök att 
hålla reda på produkterna i lager gjordes genom att pröva att sortera till exempel krukor för 
sig och ljusstakar för sig, men detta höll inte länge, enligt Susanna.  
 
Hon kunde inte komma på några fördelar med det befintliga systemet i butiken, men däremot 
en del nackdelar. Bland dessa påpekar hon återigen att det inte finns någon ordning på 
produkterna i lagret. Ytterligare en nackdel är att Susanna flyttar omkring produkterna mest i 
butiken och därmed är hon den enda som vet vart allt ligger.  
 
Viktigt angående funktioner i ett välfungerande lagersystem är att det ska visa antalet av en 
viss produkt som finns på lager. Vidare anser Susanna att det är av stor betydelse att systemet 
ska hålla reda på vilken hyllplats en produkt finns på. Dessutom tycker hon att 
leverantörsuppgifter bör framgå för att underlätta vid beställning då en viss produkt har tagit 
slut. Inga ytterligare krav på systemet ställdes. 
 
Följande egenskaper tycker hon behövs för varje produkt. Dessa är leverantörsnamn, 
artikelnummer och om samma produkt finns i flera färger ska även färgnamn anges.  
 
Det viktigaste för Susanna vad gäller systemet är att det fungerar överhuvudtaget och därför 
är inte utseendet så viktigt. Senare förklarar hon dock att varma färger skulle vara mer 
passande för ett lagersystem, då man kommer att använda det vardagligen. För att underlätta 
förståelsen av systemet och dess funktioner skulle hon föredra så få knappar som möjligt. 
Beträffande layouten hade hon inte några åsikter utöver att det inte skulle vara för ”plottrigt”. 
Istället för meny bör knappar användas och dessa ska vara placerade till vänster i layouten, 
detta förklarade hon med vanan vid de traditionella vänstermenyerna på Internet. Hon föredrar 
att en del funktioner som till exempel ”Lägg Till” ska öppnas i ett nytt fönster, så det är lättare 
att ha överblick på det som ska utföras och sedan återvända till startsidan. 
 
Susanna anser att behörighetsgraden till systemet ska vara lika för alla användare. För att göra 
systemet säkrare bör inloggning tillämpas. Då alla har samma rättigheter ska det vara möjligt 
för alla att kunna ändra på produktstatus.  
 
Susanna anser sig ha datorkunskaper på mediumnivå.  
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Intervjuperson 2 
 
Namn: Ing-Marie Johansson 
Anställning: Arbetsprövning, arbetar varannan dag. 
Datum: 2004-04-07 
 
Intervjupersonen gav godkännande till användning av namnuppgifter i detta arbete och 
berättade om sin anställning på företaget. 
 
Eftersom ingen dokumentation görs, märker man inte behovet av nybeställningar förrän en 
produkt tagit slut. Ett problem för Ing-Marie är att hon arbetar varannan dag och på så sätt har 
det mesta av varorna har hunnit omplacerats, vilket medför att det blir rörigt för henne.  
 
Den största fördelen med det nuvarande lagersystemet är att alla produkter finns i samma 
lokal som butiken och underlättar påfyllning av varorna från lagret in till butiken. Nackdelen 
ser hon i att det inte finns någon sortering av produkter i lagret. Detta hade kunnat lösas med 
fler hyllor anser hon. Färskvaror som växter bör dokumenteras främst för att finnas till grund 
inför nästa beställning av samma produkter.  
 
Enligt Ing-Marie ska man förvänta sig följande funktioner i ett lagersystem: lägga till, ta bort 
och uppdatera produkter. Inga ytterligare krav på systemet ställdes. 
  
Leverantörsuppgifter samt produktnamnet anses vara det viktigaste i lagersystemet.  
 
Ing-Marie säger att hon inte har större kunskap inom området och kan inte föreställa sig hur 
ett lagersystem ska, bör eller kan se ut. Därför ville hon inte yttra sig i frågan angående den 
grafiska designen på systemet.  
 
Precis som Susanna, tycker Ing-Marie att alla ska ha lika behörighet till lagersystemet. Hon 
håller även med gällande inloggningsdelen, det vill säga att det är lämpligt att varje enskild 
användare verifieras. Eftersom alla ska ha tillgång till systemet, oavsett anställning, medför 
detta att ändringar på produktstatusen kan göras av samtliga. 
 
Ing-Marie har tidigare haft ett intresse för datorer och gick därför en datakurs, men intresset 
svalnade ganska snart. Därför anser hon sig ha datorkunskaper på nybörjarnivå. 

 33 



Intervjuperson 3 
 
Namn: Kristina Tedenlid  
Anställning: butiksägare 
Datum: 2004-04-07 
 
Intervjupersonen gav godkännande till användning av namnuppgifter i detta arbete och 
berättade om sin anställning på företaget. 
 
Annorlundens ägare tycker att dagens lagersystem inte är särskilt genomtänkt. Detta anser hon 
beror på att företaget är ungt och att hon inte har någon tidigare erfarenhet av branschen. När 
hon är på jakt efter nya idéer besöker hon mässor, där hon dessutom gör stora uppköp då hon 
har hittat någon intressant produkt. Detta i sin tur medförde att butikens lager blev överfylld 
ganska fort. Så småningom blev hon upplyst om att beställningar från mässor kunde göras 
periodvis, vilket då eliminerade problem med lagerutrymme. Vid leverans av inköpta 
produkter placeras några för exponering i butik och resten går in på lagret. 
 
De produkter man har lagt in på lagret ligger ouppackade i kartonger, vilket i sin tur betyder 
att alla produkter av den sorten finnes på samma plats. Kristina ser det som en fördel att det är 
alltid samma personer som arbetar i butiken eftersom alla då vet var allt ligger. Bland de 
nackdelar hon kunde komma på var att det är svårt att veta vilka produkter som säljer bra, 
respektive dåligt, eftersom ingen dokumentation görs.  
 
Funktioner som det framtida systemet bör kunna hantera är information om när en viss 
produkt levererats till butiken, hur mycket som har sålts av denna produkt, vilket 
artikelnummer denne har och slutligen antalet kvarvarande av densamma i lagret. Inga 
ytterligare krav på systemet ställdes.  
 
Viktiga produktegenskaper som bör framgå i lagersystemet är kvantiteten, det vill säga antalet 
av en viss produkt. Detta kan sedan fungera som underlag för att besluta om tillräckligt många 
av denna produkt beställts in. Egenskaper såsom färg, leverantörsnamn, kategori, inköps- och 
försäljningspris är relevanta att ha med.  
 
Kristina har en ganska tydlig bild på hur lagersystemet bör se ut. Hon vill att produkterna ska 
presenteras i ett listsystem, för att göra det överskådligt och lättare att se. Användning av 
meny lämpar sig bättre än knappar och de viktigaste funktionerna bör därför ligga som 
menyalternativ. Vid val av funktioner som ”lägg till”, ”ta bort” och ”uppdatera” föredrar hon 
att ett nytt fönster öppnas, då allt oväsentligt i bakgrund försvinner ur fokus. 
 
Även ägaren håller med de andra anställda om att alla ska ha samma rättigheter vad det gäller 
användning av lagersystemet. Däremot vill hon inte ha med inloggningsfunktion för att få 
tillträde till systemet. Hon tycker inte att detta är nödvändigt då det i detta fall enbart handlar 
om tre personer som använder systemet och därför inte utgör någon säkerhetsrisk. Återigen 
instämmer hon med de övriga intervjupersonerna angående ändring av produktstatus, där det 
ska finnas möjlighet för alla anställda att utföra detta. 
 
Hon anser sig ha datorkunskaper på mediumnivå. 
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Enkätundersökning  

Svar på enkätfrågor 
 
Fråga 1:  
Varje system har ett antal funktioner som det ska utföra. Då dessa funktioner utgör en viktig 
del i systemet måste de fungera. Hur tycker du att funktioner i lagersystemet, såsom Lägg 
Till/Ta Bort/Ändra produkt fungerar?  

 
Fråga 2:  
Det är viktigt att det ska vara tydligt för användaren att förstå vad olika knappar har för 
funktion. Likaså är det väsentligt att användaren ska kunna koppla knapp-texten till vad 
knappen ska utföra. Hur bedömer du att kopplingen mellan dessa fungerar i systemet?  
 
Fråga 3:  
För att ett system ska vara lättöverskådligt bör det följa en viss standard eller ett visst 
strukturmönster. Det gör man för att användaren i något skede inte ska behöva fundera på var 
han eller hon hittar en viss knapp och om denna knapp utför samma funktion som knappen 
med samma namn på andra delar av systemet. Vad anser du om strukturen i detta 
lagersystem? 
 
Fråga 4:  
Ett välfungerande system innehåller vissa regler som man automatiskt måste följa. I vissa 
moment ska det inte vara möjligt att trycka på någon knapp om den inte behöver tillämpas. 
För att tydliggöra att en knapp inte kan användas, brukar man på något sätt, exempelvis 
genom att ändra färg på den och göra den otryckbar för att uppmärksamma användaren om 
detta. Hur ställer du dig till sådana begränsningar?  
 
Fråga 5:  
Då användaren kan komma att handskas med systemet regelbundet kan det vara av intresse att 
utveckla en sådan layout som användaren känner sig bekväm med. Struktur är ett 
samlingsnamn för layout och färg. Det första intrycket användaren får av utseendet är viktigt 
och pekar på hur tilltalande systemet är. Vad tycker du om systemet, utseendemässigt? 
 
Väljbara alternativ: 
 
 Dåligt Ganska dåligt 

 
Varken bra eller 

dåligt 
Ganska bra Bra 

Fråga 1     X 
Fråga 2     X 
Fråga 3     X 
Fråga 4     X 
Fråga 5     X 
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Svar på enkätfrågor 
 
Fråga 1:  
Varje system har ett antal funktioner som det ska utföra. Då dessa funktioner utgör en viktig 
del i systemet måste de fungera. Hur tycker du att funktioner i lagersystemet, såsom Lägg 
Till/Ta Bort/Ändra produkt fungerar?  

 
Fråga 2:  
Det är viktigt att det ska vara tydligt för användaren att förstå vad olika knappar har för 
funktion. Likaså är det väsentligt att användaren ska kunna koppla knapp-texten till vad 
knappen ska utföra. Hur bedömer du att kopplingen mellan dessa fungerar i systemet?  
 
Fråga 3:  
För att ett system ska vara lättöverskådligt bör det följa en viss standard eller ett visst 
strukturmönster. Det gör man för att användaren i något skede inte ska behöva fundera på var 
han eller hon hittar en viss knapp och om denna knapp utför samma funktion som knappen 
med samma namn på andra delar av systemet. Vad anser du om strukturen i detta 
lagersystem? 
 
Fråga 4:  
Ett välfungerande system innehåller vissa regler som man automatiskt måste följa. I vissa 
moment ska det inte vara möjligt att trycka på någon knapp om den inte behöver tillämpas. 
För att tydliggöra att en knapp inte kan användas, brukar man på något sätt, exempelvis 
genom att ändra färg på den och göra den otryckbar för att uppmärksamma användaren om 
detta. Hur ställer du dig till sådana begränsningar?  
 
Fråga 5:  
Då användaren kan komma att handskas med systemet regelbundet kan det vara av intresse att 
utveckla en sådan layout som användaren känner sig bekväm med. Struktur är ett 
samlingsnamn för layout och färg. Det första intrycket användaren får av utseendet är viktigt 
och pekar på hur tilltalande systemet är. Vad tycker du om systemet, utseendemässigt? 
 
Väljbara alternativ: 
 
 Dåligt Ganska dåligt 

 
Varken bra eller 

dåligt 
Ganska bra Bra 

Fråga 1     X 
Fråga 2     X 
Fråga 3     X 
Fråga 4     X 
Fråga 5     X 
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Lösningsförslag till Annorlundens lagersystem 
 

ANNORLUNDENS LAGERSYSTEM

****

Ange lösenord:

Logga In

      

Lägg till Ta bort Ändra

Antal 
sålda

KategoriDatumProdukt-
status

SäljprisInköps-
pris

FärgStorlek 
i cm

LeverantörProdukt-
namn

Art.nr.

ANNORLUNDENS LAGERSYSTEM

För att lägga till en produkt i systemet, tryck på  knappen ”Lägg till”.
Logga ut

 
 

Lägg till Ta bort Ändra

Antal 
sålda

DatumProdukt
-status

Produkt-
status

SäljprisInköps-
pris

FärgStorlek 
i cm

LeverantörProdukt-
namn

Art.nr.

ANNORLUNDENS LAGERSYSTEM

För att lägga till en produkt i systemet, tryck på  knappen ”Lägg till”.
Logga ut

5

Kruka

Krukmakaren 20

blå

04-04-2004

12949

kruka

0001

Lägg till produkt 
Artikelnr: Produktnamn:

Leverantör: Storlek [cm]:

Kategori:Färg:

Säljpris:Inköpspris:

Datum:Produktstatus:

Spara Avbryt

      

Lägg till Ta bort Ändra

Antal 
sålda

DatumProdukt
-status

SäljprisInköps-
pris

KategoriFärgStorlek 
i cm

LeverantörProdukt-
namn

Art.nr.

204-04-
2004

512949krukablå20KrukmakarenKruka0001

ANNORLUNDENS LAGERSYSTEM

För att kunna ta bort eller ändra en produkt markera den 
önskade raden och tryck därefter på funktionen du vill utföra.
För att lägga till en produkt i systemet, tryck på  knappen ”Lägg till”.

Logga ut

 
 

Lägg till Ta bort Ändra

Antal 
sålda

DatumProdukt
-status

SäljprisInköps-
pris

KategoriFärgStorlek 
i cm

LeverantörProdukt-
namn

Art.nr.

204-04-
2004

512949krukablå20KrukmakarenKruka0001

ANNORLUNDENS LAGERSYSTEM

För att kunna ta bort eller ändra en produkt markera den 
önskade raden och tryck därefter på funktionen du vill utföra.
För att lägga till en produkt i systemet, tryck på  knappen ”Lägg till”.

Logga ut

      

Lägg till Ta bort Ändra

204-04-
2004

5512949Blå20KrukmakarenKruka0001

Antal 
sålda

DatumProdukt
-status

Produkt-
status

SäljprisInköps-
pris

FärgStorlek 
i cm

LeverantörProdukt-
namn

Art.nr.

ANNORLUNDENS LAGERSYSTEM

För att lägga till en produkt i systemet, tryck på  knappen ”Lägg till”.
Logga ut

5

Kruka

Krukmakaren 20

röd

04-04-2004

9949

kruka

0001

Ändra produkt 
Artikelnr: Produktnamn:

Leverantör: Storlek [cm]:

Kategori:Färg:

Säljpris:Inköpspris:

Datum:Produktstatus:

Spara Avbryt
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Lägg till Ta bort Ändra

Antal 
sålda

DatumProdukt
-status

SäljprisInköps-
pris

KategoriFärgStorlek 
i cm

LeverantörProdukt-
namn

Art.nr.

204-04-
2004

59949krukaRöd20KrukmakarenKruka0001

ANNORLUNDENS LAGERSYSTEM

För att kunna ta bort eller ändra en produkt markera den 
önskade raden och tryck därefter på funktionen du vill utföra.
För att lägga till en produkt i systemet, tryck på  knappen ”Lägg till”.

Logga ut

      

För att kunna ta bort eller ändra en produkt markera den 
önskade raden och tryck därefter på funktionen du vill utföra.
För att lägga till en produkt i systemet, tryck på  knappen ”Lägg till”.

Lägg till Ta bort Ändra

Antal 
sålda

DatumProdukt
-status

SäljprisInköps-
pris

KategoriFärgStorlek 
i cm

LeverantörProdukt-
namn

Art.nr.

204-04-
2004

59949krukaröd20KrukmakarenKruka0001

ANNORLUNDENS LAGERSYSTEM

Logga ut

 
 

Lägg till Ta bort Ändra

Antal 
sålda

KategoriDatumProdukt-
status

SäljprisInköps-
pris

FärgStorlek 
i cm

LeverantörProdukt-
namn

Art.nr.

2kruka04-04-
2004

59949Röd20KrukmakarenKruka0001

ANNORLUNDENS LAGERSYSTEM

För att kunna ta bort eller ändra en produkt markera den 
önskade raden och tryck därefter på funktionen du vill utföra.
För att lägga till en produkt i systemet, tryck på  knappen ”Lägg till”.

Logga ut

Ta bort produkt 

Bekräfta Avbryt

Är du säker på att du vill ta bort 
följande produkt ur lagersystemet?

      

Lägg till Ta bort Ändra

Antal 
sålda

DatumProdukt
-status

SäljprisInköps-
pris

KategoriFärgStorlek 
i cm

LeverantörProdukt-
namn

Art.nr.

ANNORLUNDENS LAGERSYSTEM

För att kunna ta bort eller ändra en produkt markera den 
önskade raden och tryck därefter på funktionen du vill utföra.
För att lägga till en produkt i systemet, tryck på  knappen ”Lägg till”.

Logga ut

 
 

ANNORLUNDENS LAGERSYSTEM

Ange lösenord:

Logga In
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