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Sammanfattning 

Genom att föra samman människor med olika bakgrund och utbildning kan 

åtskilliga idéer skapas, nya metoder utvecklas och mer kreativa och originella 

designlösningar produceras. Baksidan är, att ju fler olika människor med olika 

bakgrund som är involverade i ett projekt desto svårare blir det att 

kommunicera inom gruppen av olika individer och svårare att komma vidare i 

en design- och utvecklingsprocess. Vi har under våren deltagit som en del i ett 

större programvaruutvecklingsprojekt och skapat och använt oss av flera olika 

designartefakter som medel för att främja samarbete, kommunikation och 

designarbetet av den produkt vi utvecklade. I denna uppsats beskriver vi hur 

dessa designartefakter har kommit till, förändrats och hur de har påverkat oss 

och vårt designarbete. Syftet med uppsatsen är att visa på vilket sätt man kan 

integrera metoder från olika discipliner i ett programvaruutvecklingsprojekt 

och framförallt hur arbetet med, och kring designartefakter spelar en viktig 

roll i utvecklingen av en produkt. 

Nyckelord 

Designartefakt, gränssnittsspecifikation, programvaruutvecklingsprojekt, 

utvecklingsprocess, användarorienterad design. 
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Abstract 
Bringing together people with different backgrounds and education in a 

project can mean many ideas being generated, new methods being developed, 

and more creative and original designs being produced. However, the more 

people there are with different backgrounds in a design team, the more 

difficult it can be to communicate and progress forward with the design being 

generated. During the spring we have been involved in a large software 

engineering project and been creating and using different design artefacts as 

means for communication, co-operation and the work of designing the product 

we were to develop. In this bachelor thesis we describe how these design 

artefacts have bean generated, developed and how the use of them has 

influenced us and our work. The main purpose of the thesis is to show how 

one can combine methods from different disciplines in a software engineering 

project and what is more important, how the work with and around design 

artefacts plays an important role in the development of a product. 

Keywords 

Design artefact, user interface specification, software engineering project, 

development process, user-oriented design. 
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1. Inledning 

Genom att föra samman människor med olika bakgrund och utbildning kan 

åtskilliga idéer skapas, nya metoder utvecklas och mer kreativa och originella 

designlösningar produceras. Baksidan är, att ju fler olika människor med olika 

bakgrunder som är involverade i ett projekt, desto svårare blir det att 

kommunicera inom projektgruppen och att komma vidare i en design- och 

utvecklingsprocess. Människor med olika bakgrund har olika perspektiv och 

olika sätt att se på och tala om världen. Vad en person bedömer som viktigt 

kanske en annan person inte lägger märke till. På samma sätt kan förståelsen 

och upplevelser av specifika representationer eller händelser skilja sig mellan 

en programmerare, designer och en användare som tillsammans arbetar i ett 

projekt. (Preece m.fl. 2002, s.9) 

 

Inom programvaruutveckling idag blandas ofta människor från flera olika 

discipliner, där människor från olika praktiker arbetar tillsammans för att 

skapa mjukvara (Nusebeih & Easterbrook 2000). En stor hjälp i sådana 

programvaruutvecklingsprojekt är designartefakter som kommunikativa och 

koordinerande medel. Dessa designartefakter kan användas för att 

kommunicera mellan gruppens olika deltagare, förkroppsliga idéer och stödja 

skapandet av nya koncept (Bødker 1999, s.39). Designartefakter kan fungera 

som riktlinjer och hörnstenar för hur arbete ska bedrivas och är, vad vi har 

erfarit, en mycket viktig del för att komma vidare i en 

mjukvaruutvecklingsprocess. Designartefakterna kan vara allt ifrån strikt 

formella projektrelaterade dokument som kravspecifikation till mer informella 

designdokument som mock-uper och prototyper av det tilltänkta systemet.  
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1.1 Om oss och vårt arbete 

Som studenter på Blekinge Tekniska Högskola och MDA-programmet 

(Människor, Datateknik, Arbetsliv), gör vi under vår sjätte termin ett 

kandidatarbete. Kandidatarbetet omfattar totalt 20 poäng och görs på 

vårterminen. Utbildningen är tvärvetenskapligt inriktad med tyngdpunkt på 

hur människor använder informationsteknik samt på design och utveckling av 

informationsteknik. 

 

”MDA-programmet har en tvärvetenskaplig uppläggning där 

studenterna läser ämnena arbetsvetenskap och datavetenskap till 

lika stora delar. Uppläggningen av undervisningen kännetecknas 

av integration av ämnena och en problembaserad, 

projektorienterad pedagogisk ansats. Utbildningsprogrammet 

MDA samspelar nära med den forskning och forskarutbildning 

som utförs i Arbetsvetenskap.”  

 (http://www.iam.bth.se) 

 

Vi har valt att göra vårt kandidatarbete som en del i ett större 

programvaruutvecklingsprojekt. Projektet ingår som kandidatarbete i den 

programvarutekniska utbildningens tredje år och innebär att studenter från 

programmet i programvaruteknik (PT), gör ett större projekt om 20 poäng där 

man på uppdrag av en kund utför en större uppgift. Uppgiften för vårt projekt 

bestod i att utveckla ett systemutvecklingsverktyg åt telekomföretaget 

Symbian i Ronneby. I projektet deltog vi på samma villkor och utförde samma 

arbetsuppgifter på samma sätt som de andra projektdeltagarna. Vi fokuserade 

vårt arbete på gränssnitt och användbarheten i den produkt som vi tillsammans 

tog fram och detta med hjälp av de metoder som vi kommer att beskriva i 

denna uppsats. 
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Syftet med vår uppsats är att visa på vilket sätt man kan integrera metoder från 

olika discipliner i ett programvaruutvecklingsprojekt och framförallt hur 

arbetet med och kring designartefakter spelar en viktig roll i utvecklingen av 

en produkt. Vi beskriver också hur vissa av dessa designartefakter som mock-

uper, gränssnittsspecifikation och kravspecifikation har skapats och efterhand 

förändrats under projektets gång. Hur de har fungerat som medel för 

kommunikation och samarbete inom gruppen, med kund och gentemot 

potentiella användare. Denna uppsats vänder sig i första hand till en 

akademisk publik som har intresse av design- och utvecklingsprocesser i 

större programvaruutvecklingsprojekt, där kommunikation och samarbete 

bygger på och kring användandet av olika designartefakter. 

1.2 Metoder och utgångsläge 

När vi gick in i projektet hade vi inget direkt fokus med vår kandidatuppsats, 

vi visste inte heller riktigt vad vi skulle arbeta med i projektet. Detta visade 

sig senare vara på både gott och på ont. Vi anade att vi som MDA-studenter i 

projektet förväntades att arbeta med gränssnittets utseende, användar-

interaktion och funktioner på den applikation som skulle utvecklas, men inte 

hur detta skulle bedrivas eller vilka resurser som tilläts. En fördel som vi har 

sett nu i efterhand med att inte ha vårt projektarbete utstakat i förväg, är att vi 

kände att vi kom snabbt kom in i gruppen och i projektet. Eftersom vi inte 

hade något tydligt fokus tidigt, började vi i ett tidigt skede att arbeta med alla 

de olika uppgifter som tillhörde projektet, alltifrån att konfigurera datorer till 

att granska projektplan. Vi tror att om vi istället hade avgränsat oss på ett 

tidigt stadium hade fått det svårare att integrera oss som en del i projektet.  

 

Materialet till denna uppsats grundar sig på de erfarenheter vi har fått och 

genom det vi har upplevt genom att vara aktiva deltagare i detta större 

programvaruutvecklingsprojekt. Genom att vara aktiva deltagare har vi samlat 
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erfarenheter och fått möjlighet att följa arbetet i projektet på nära håll. 

Blomberg m.fl. (1993 s.131) beskriver i sin artikel två extrema sätt att bedriva 

empiriska studier på. Det ena sättet beskrivs som att vara observerande 

deltagare, vilket kan liknas vid att man ska vara ”flugan på väggen”, det vill 

säga att se men inte synas. Den andra ytterligheten är deltagande observation. 

Detta innebär att man deltar i gruppen på lika villkor som de observerade 

samtidigt som de observeras. Den metod vi använt oss av för att samla 

material till denna uppsats liknar deltagande observation men tyngdpunkten 

har för oss legat på det aktiva deltagandet. Genom att vara just så aktivt 

deltagande som vi har varit tror vi att vi har fått en större förståelse och en mer 

gripbar känsla över vad som faktiskt har pågått än om vi endast hade 

observerat arbetet kring oss.  

 

En påtaglig nackdel med att vara så pass aktivt involverad i projektet, och som 

vi till största delen har märkt senare under projektets gång, har varit att 

distansera sig själv från projektet och analysera och konkretisera det som 

faktiskt har hänt. Vår tid i projektet dominerades av de arbetsuppgifter som 

fanns där, det fanns sällan rum för oss att studera och analysera arbetet som 

pågick runtomkring oss. Problemet med att distansera sig från verksamheten 

på platsen man studerar är ett välkänt fenomen inom etnografin och nämns 

bland annat i artikeln ”Ethnographic Field Methods and Their Relation to 

Design” (Blomberg m.fl. 1993, s.131). Detta har också varit ett av de allra 

största problemen i vårt kandidatarbete, att slitas mellan den aktiva roll man 

hade i projektet och den mer studerande och analyserande roll som krävs för 

att skriva denna uppsats.  

1.3 Skrivande som reflektion 

För att reflektera över vårt arbete i projektet har vi använt oss av skrivandet 

som en metod för reflektion. Maria Hammarén (1995) skriver i inledningen 
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till sin bok ”Skriva – en metod för reflektion” att hon med skrivandets hjälp 

upptäckte möjligheten att strukturera och minnas sådant som tidigare inte getts 

ett språk. Hon skriver vidare att skrivandet erbjuder ”...möjligheten att 

reflektera över den egna erfarenheten, göra den mer användbar och kanske 

framförallt mer stridbar” (s.5). 

 

Att använda skrivandet som metod för reflektion har varit nyttigt för oss för 

att kunna bestämma fokus i denna uppsats. Frågan om vad denna uppsats ska 

inriktas på har ständigt förändrats längs med dess framställande då vi inte har 

haft något bestämt fokus i början av vårt arbete. Det har varit nyttigt att få 

våra tankar och erfarenheter nedskrivna, för att vi anser det lättare att 

diskutera och begrunda kring en fråga eller ett fokus som man har formulerat i 

skriven text. Skrivandet har på så sätt haft en stor betydelse för oss när det 

gäller att belysa det vi upplevt i projektet. När vi har skrivit har vi också fått 

hjälp med att gå vidare i en reflektion, gå djupare in i den. Detta eftersom 

erfarenheter måste förklaras så mycket tydligare när de ska skrivas ned på 

papper. För att lyckas har vi varit tvungna att fördjupa oss och analysera vårt 

arbete och vår situation i projektet och skrivandet har varit ett sätt för oss att 

hämta våra samlade erfarenheter och upplevelser från vårt projektarbete. 

Dessa båda sidor av skrivandet som metod för reflektion beskriver Hammarén 

på följande vis. 

 

”Skrivandet kan vara en metod både för reflektion och för att 

synliggöra erfarenhetsgrundad kunskap. Att synliggöra erfarenhet 

handlar om att hämta stoff ur sitt eget lager – för att kunna belysa 

det.” 

 (Hammarén 1995, s.18) 
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2. Projektet 

Det stora programvaruprojektet ”qub” bestod av tio PT-studenter som under 

sin sjätte termin läser kursen ”Stort programvaruprojekt”, och två MDA-

studenter. Målet med kursen är att etablera ett arbetssätt som bygger på 

åtagandekultur, projekt- och kvalitetsplanering och att ge studenterna 

kunskaper i professionell projektledning, projektorganisation och erfarenheter 

från användandet av utvecklingsmodeller i projekt. Momenten som ingick i 

kursen var bland annat:  

 

?? Åtagandekultur, gruppåtagande.  

?? Förstudiearbete, verksamhetsanalys, analys av lösningsalternativ.  

?? Kvalitetssäkring av programvara.  

?? Projektgranskningar, delprojektorganisation, projektledning.  

?? Dokumentationssystem, storskalig systemdokumentation, versionshantering. 

?? Testplanering, funktionstest, delsystemtest och systemtest. 

 

Vi deltog i projektet på nästintill heltid de tio första veckorna för att därefter 

gå ner till cirka 20 % arbetstid i projektet, den senare delen av vårt 

kandidatarbete inriktade vi istället på arbetet med denna uppsats. Projektet 

genomfördes med telekomföretaget Symbian som kund och uppgiften för 

projektet var att skapa en grafisk utvecklingsmiljö som skulle underlätta 

arbetet med att utveckla applikationer till handdatorer utrustade med 

Symbians operativsystem. 

 

I så kallade programvaruutvecklingsprojekt skiljer man på ”in-house projects” 

och ”product projects” (Grudin 1993 s.104). I ett ”in-house project” bygger 

man datorsystem för en specifik grupp människor som ska acceptera och 

använda systemet, vilket gör att det är nödvändigt att lära sig så mycket som 

möjligt om dessa människor, de tänkta användarna, och deras verksamhet. När 
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Figur 2.1. Prototyp från Ericsson av mobilt 
Internetuppkopplad handdator. 
 

det gäller ”product projects” vet man inte alltid vilka människor som kommer 

att bli produktens framtida användare. Det finns ingen bestämd 

användarkategori utan produkten riktar sig till flera olika typer av människor. 

Tidigare versioner av liknande program brukar då ofta ligga till grund för den 

nya applikationen. Vårt projekt liknade på så sätt ett ”product project” och 

genom att titta på och analysera liknande program som finns sedan tidigare, 

bildade vi vår egen uppfattning om vad som skulle finnas med i programmet 

och hur det kunde se ut och fungera. 

2.1 Symbian 

Symbian är ett multinationellt telekomföretag som arbetar med att ta fram 

operativsystem och applikationer 

för mobilt Internetuppkopplade 

handdatorer, så  kallade   WIDs1.  

Företaget etablerades i juni 1998 

och är idag ett samägt bolag av 

Ericsson, Nokia, Matsushita 

(Panasonic), Motorola, Psion och 

Sony Ericsson.  

 

Symbian har idag cirka 700 anställda och sitt huvudkontor i London, 

Storbritannien. Företaget finns även representerat i Japan, USA och i Sverige. 

På kontoret i Sverige, som är beläget i Ronneby, arbetar cirka 80 personer. I 

Ronneby arbetar man främst med utveckling av Symbians operativsystem och 

bland annat med användbarhetsfrågor och utformningen av operativsystemets 

grafiska gränssnitt. 

                                                 
1 Wireless Information Devices (se figur 2.1). 
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Figur 2.2. Illustration av utvecklingsmiljön Microsoft Visual Basic 6.0. 

 

2.2 Projektuppgift 

Uppgiften för projektet var att ta fram en Java-applikation som ska underlätta 

vid framställandet av grafiska användargränssnitt för applikationer till 

handdatorer utrustade med Symbians operativsystem. De direktioner som 

tidigt var givna från kunden var att applikationen som projektgruppen skulle 

utveckla inte skulle se ut som ett program från Microsoft men att den skulle 

bygga på samma princip som utvecklingsmiljön Visual Basic från Microsoft 

(se figur 2.2). Andra önskemål från kundens sida var att applikationen skulle 

vara snygg och lättanvänd. 
 

 
 

 

Visual Basic är en utvecklingsmiljö där man med enkla handgrepp kan skapa 

ett grafiskt gränssnitt för att sedan generera programkod för detta. 

Programmet bygger på principen att man har en arbetsyta där man lägger de 
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Figur 2.3. Emulator för Symbian OS. 

komponenter som ska bilda själva gränssnittet. Dessa komponenter finns i ett 

verktygsfönster, så kallad toolbox, där man genom att klicka på en komponent 

väljer den, för att sedan placera denna på önskad plats på arbetsytan. Med ett 

enkelt kommando genereras sedan den programkod som bygger upp 

gränssnittet i applikationen. Vårt program skulle bygga på denna idé och att 

på ett tydligt sätt visualisera de valda komponenterna på en yta som motsvarar 

den verkliga skärmen där applikationen ska fungera. 

 

Det fanns också tidigt specificerade 

tekniska krav om att programmet skulle 

arbeta i två steg. Från den grafiska 

utvecklingsmiljön skulle det genereras 

XML2-kod. Denna XML-kod skulle i sin 

tur genereras till Symbian OS C++ kod 

med hjälp av en extern modul. Genom att 

använda en extern modul för 

kodgenerering öppnas möjligheten för att 

senare kunna utveckla en annan fristående 

modul för att till exempel kunna generera 

Java-kod istället för C++ kod. Den 

genererade programkoden skulle sedan 

kunna exekveras på den emulator som 

följer med Symbians utvecklingsmiljö, 

Symbians SDK3 (se figur 2.3). I dagsläget 

finns inga hårdvaruprodukter utrustade 

med Symbians operativsystem, vilket i 

praktiken betyder att man idag utvecklar sina applikationer för den emulator 

som tillhandahålls av Symbian.  
                                                 
2 eXtensible Markup Language. 
3 Software Development Kit. 
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Figur 2.4.  Projektorganisation. 

Ett annat tekniskt krav som fanns nämnt från kundens sida var att 

komponenterna, som till exempel knappar och textfält som skulle finnas i 

programmet, skulle vara av plugin- typ vilket skulle göra det möjligt att i 

efterhand utveckla nya komponenter att lägga till i systemet utan att behöva 

ändra något i den befintliga programkoden. 

2.3 Projektorganisation 

Ett krav som fanns på projektet från högskolans sida var att det skulle inneha 

vissa rollbefattningar. Dessa var projektledare, arkitekt, testarkitekt och en 

kvalitetskoordinator (se projektorganisation, figur 2.4). Eftersom detta projekt 

var ett skolprojekt skulle alla roller skiftas efter halva tiden, detta för att fler 

personer skulle ha möjlighet att prova de olika rollbefattningarna. Projektet 

hade också tillgång till en HoD (Head of Department), en person med mycket 

erfarenhet från systemutveckling och projektstyrning som fungerade som en 

mentor för projektgruppen och projektledaren. 
 

 

Head of Department 
Kund 

Kursansvarig 

 

Projektet

Projektledare 

Arkitekt Kvalitetskoordinator Testarkitekt 

Projektmedlemmar 
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Figur 2.5. Tabell över grupperna i projektet och deras ansvar och uppgifter. 

 

Under projektets gång var arbetet fördelat mellan olika grupper, i tabellen 

nedan finns de större av dessa (se figur 2.5). De markerade grupperna är de 

där vi huvudsakligen har varit med och arbetat. De perioder som är skrivna i 

tabellen motsvarar de två perioder i projektet där vi i gruppen haft olika 

rollbesättningar, det vill säga tidsmässigt första och andra halvan av projektet. 

Grupperna hade vi gemensamt tagit fram efter projektmedlemmarnas 

önskemål och intresse. Även om det fanns tydligt uppdelade grupper med väl 

definierade uppgifter så var gränserna mellan grupperna mer eller mindre 

Grupp Funktion/Uppgift Period 
   Kravgrupp Tog fram och bearbetade krav, skapade 

kravspecifikationen. 
1 

   Kontraktgrupp Tog tillsammans med kund fram kontraktet. 1 
   
Testgrupp Ansvarade för att all testning genomfördes på 

ett korrekt sätt och följde den tesplan som 
framtagits. 

1, 2 

   Riskgrupp Tog fram och redovisade risker i projektet, de 
höll även den riskworkshop som genomfördes 
i projektet. 

1, 2 

   GUI-grupp Arbetade med framtagandet och designen av 
det grafiska gränssnittet, senare även med 
implementationen av detta. 

1, 2 

   MDA-grupp Bestod av oss MDA -studenter. Var i första 
delen av projektet väldigt integrerade i GUI-
gruppen. Under andra delen gjordes bl.a. 
usabilitytester och granskning av gränssnittet. 

1, 2 

   
Granskningsgrupp Granskade så att projektet följde den 

kvalitetsplan som framtagits. 
1, 2 

   
Kvalitetsgrupp Tog fram dokumentmallar och 

arbetsprocesser för projektgruppen 
1, 2 

   Generatorgrupp Designade och implementerade 
generatordelen av programmet. 

2 

   
Plugingrupp Designade och implementerade plugindelen 

av programmet. 
 

2 
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flytande. Behövdes det extra folk i en grupp vid något tillfälle var det bara att 

fråga efter lediga resurser i en annan. Det var också dynamiska grupper på det 

sättet att man inte var låst i en grupp för att man ingick i den, var det så att 

man efterhand i projektet märkte att man hellre skulle vilja arbeta i en annan 

grupp med andra uppgifter så var det oftast inga problem att byta. Även 

samarbetet mellan vissa av grupperna var betydande, vilket var nödvändigt för 

att i slutändan få ihop en fungerande produkt. Det var också vanligt att 

personer ingick i flera olika grupper samtidigt vilket underlättade samarbetet 

mellan just dessa grupper. 

 

Alla grupper hade en ansvarig som fördelade arbetet mellan de olika 

gruppmedlemmarna och som också var ytterst ansvarig för att arbetet i 

gruppen utfördes korrekt och i tid. Ansvarig rapporterade även veckovis in 

progress och arbetad tid till projektledaren. De ansvariga i de större grupperna 

bildade tillsammans med projektledaren indirekt en inofficiell ledningsgrupp 

som hade det totala ansvaret över projektet och dess arbete. Eftersom rollerna 

och också de ansvariga i grupperna skiftades under projektets gång innebar 

det i praktiken att nästintill alla projektmedlemmar mer eller mindre hade varit 

ansvariga för något område under en viss tid i projektet. 

2.4 Projektgruppen 

Projektgruppen bestod av totalt tolv medlemmar med varierande 

förutsättningar. Vi var två studenter från MDA-utbildningen och bland de tio 

studenterna från PT-utbildningen fanns människor med olika bakgrund och 

intressen. I gruppen fanns det bland annat studenter med lång erfarenhet från 

arbete inom sjukvården och tandvården, det fanns också studenter som kom 

till utbildningen direkt efter gymnasiala studier. Vi har i projektet också haft 

båda könen representerade även om killar har varit i större majoritet. Det har 

också varit olika intressen och inriktningar i form av vad man ville arbeta med 
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i projektet och i framtiden. Vissa ville helst arbeta med dokumenthantering 

och kvalitetssäkring, vissa arbetade hellre med projektledning och 

grupputveckling, vissa var mer tekniskt inriktade och ville gärna arbeta med 

programmering eller testning. 

 

Att vi har varit en relativt blandad grupp tycker vi är värt att nämna eftersom 

vi tror att det har haft stor betydelse för projektets utveckling och för arbetet i 

gruppen. Vi har själva upplevt det som om arbetet i gruppen och utvecklingen 

av vår produkt har fungerat mycket bra och stämningen i projektgruppen har 

hela tiden varit hög.  

2.5 EVO-modellen 

Ett krav från skolan var att projektet skulle använda sig av 

utvecklingsmetoden EVO, utvecklad av Tom Gilb (1997). EVO är en metod 

för projektstyrning och kan med fördel användas i programvaru-

utvecklingsprojekt. I ett programvaruutvecklingsprojekt bygger metoden på en 

serie av inkrementella leveranser där varje leverans består av ett körbart, 

funktionellt delsystem. Det totala systemet utvecklas och levereras till kund 

och användare i små evolutionära steg. Skulle det vara så att ett steg av någon 

anledning anses som misslyckat eller mindre bra går man tillbaka och 

analyserar vad som blev fel och påbörjar därefter steget igen. Stegen i sig bör 

därför vara små och heltäckande, och om möjligt innehålla analys-, design-, 

implementations- och testfas. 

 

Det rekommenderade sättet att använda EVO-modellen är att genom två 

procents EVO-steg leverera 50 gånger under projektets gång (Gilb 1997, s.4). 

I vårt tidsmässigt korta projekt skulle det innebära en leverans var tredje dag 

vilket vi kände att vi inte kunde genomföra. Istället skedde leverans av vår 

produkt i tre större EVO-steg, för en beskrivning av innehållet i de olika 
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Figur 2.6. Tabell över innehållet i de olika EVO-leveranserna under projektet. 

EVO-leveranserna se figur 2.6. Varje EVO-leverans har varit ett körbart 

program som kund har testat och godkänt. En EVO-leverans kan också ske 

internt inom projektet men vi valde på grund av det låga antalet leveranser att 

göra det direkt mot kund och på så sätt har vi kontinuerligt fått kundens tankar 

och åsikter på programmet.  

 

 

 EVO 1 EVO 2 EVO 3 

Tidsperiod 2002-02-11 - 2002-03-18 2002-03-18 - 2002-04-15 2002-04-15 - 2002-05-06 

Gränsnitt GUI utan funktionalitet Viss funktionalitet i GUI Full funktionalitet i GUI 

Logisk 
funktionalitet 

Grafisk representation av 
alla fönster i GUI 

Vissa delar i GUI fullt 
implementerade 

Alla delar i GUI fullt 
implementerade 

Manipulation av 
komponenter 

Inga komponenter ska 
kunna läggas till på 
arbetsytan 

Komponenter ska kunna 
läggas till, flyttas, tas bort 
och förändras  

Full funktionalitet för 
manipulation av 
komponenter 
implementerad 

Kodgenerering Kodstruktur för ett projekt 
ska kunna genereras 

Källkod för ett projekt ska 
genereras även 
kommentering av kod 
ska implementeras 

Generator fullt 
implementerad 

Plugins  4/10 plugins ska 
levereras  

8/10 plugins ska 
levereras  

10/10 plugins ska 
levereras  

Dialoger (i 
Symbian OS) 

Inga dialoger för att 
lägga till på arbetsytan 
implementeras 

Inga dialoger för att 
lägga till på arbetsytan 
implementeras 

Dialoger fullt 
implementerade 
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3. Vårt arbete 

Denna del av uppsatsen syftar till att beskriva vårt arbete under tiden som vi 

var inblandade i projektet, vad vi gjorde och hur (för beskrivande tabell se 

figur 3.1). Texten vi skriver i detta avsnitt behandlar främst arbetet med och 

kring produkten. Vi beskriver först hur kravspecifikationen spelade en viktig 

roll i inledningen av vårt projektarbete. Vidare beskriver vi vår definiering av 

användare, analysarbetet av systemutvecklingsverktyg, vårt och användarnas 

designarbete och till sist hur vi avslutade vårt arbete genom testning och 

granskning av vår produkt.  

 

Det fanns många viktiga delar i projektarbetet men som inte direkt berörde 

produkten och utvecklingen av den, flera av dessa delar har vi valt att 

utelämna. Det mesta av vårt eget arbete har kretsat kring framtagningen och 

utvecklingen av gränssnittet till applikationen och det är också det arbetet vi 

kommer att fokusera på i detta kapitel. 

 

De sex första veckorna i projektet var en så kallad förstudie. I denna fas var 

uppgiften att ta fram olika alternativ fö r planering, organisation och lösning av 

projektuppgiften. I denna fas gjordes det mesta av analysarbetet inför 

utvecklingen av vår produkt, vi försökte här bestämma vilka som var 

potentiella användare och vilka krav som skulle ställas på programmet. Under 

förstudien arbetade vi mycket med mock-uper och skisser av det tilltänkta 

gränssnittet för att tydliggöra krav och för att främja diskussion kring 

programmet vi skulle utveckla. Med användandet av mock-uper och skisser så 

tidigt i projektet, blev gränsen mellan analys och design svävande. Att arbeta 

med en skiss eller mock-up framtvingar omedvetet tankar och idéer om 

interaktion och utseende och det blir lätt att titta på detaljer och diskutera 

specifika designlösningar (Löwgren & Stolterman 1998). Det senare arbetet 
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Figur 3.1. Tabell över våra huvudaktiviteter i projektet. 
 
d 

efter vår förstudie, var dock än mer designinriktat. Vi hade då en färdig 

kravspecifikation som beskrev vad som skulle göras, det fortsatta arbetet 

fokuserade istället på hur.  

Efter förstudien arbetade vi hela tiden med att förfina och förbättra vår design 

parallellt med implementation och testning. Vårt designarbete pågick under 

hela projektets gång och inte förrän strax innan sista leveransen var designen 

Projektvecka Huvudaktiviteter Annat 
   1 Installation av hårdvara/mjukvara.  
   
2 Projektorganisation. 

Kravarbete. 
 

   
3 Future Workshop med projektgruppen.  

Kravarbete. 
 

   
4 Utarbetning av mock-up.  
   
5 Mockupsessioner med presumtiva 

användare. 
Implementation av prototyp. 

 

   
6 Implementation av prototyp. 

Gränssnittsspecifikation v.1.0.0. 
Förstudie slutar. 
Kravspecifikation och kontrakt 
underskrivet. 
Projektplan godkänd. 

   
7 Implementation av prototyp.  
   
8 Implementation EVO 1.  
   
9 Implementation EVO 1.  
   

10 Gränssnittsspecifikation v.2.0.0. Deadline EVO 1. 
Rollbyten. 

   
11 Framtagande av gränssnitt.  
   

12 Framtagande av gränssnitt.  
   

13 Granskning av gränssnitt. 
Förberedelser av usabilitytester. 

 

   
14 Usabilitytester med presumtiva användare. Deadline EVO 2. 
   

15 Implementation av designförändringar. 
Granskning av gränssnitt. 

 

   
16 Granskning av gränssnitt. 

Sluttestning. 
 

   
17 Sluttestning. Deadline EVO 3. 
   

18   
   

19   
   

20  Projektpresentation 
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av vår produkt helt fastställd. Efter vår andra EVO-leverans, när vår produkt 

var funktionell gjorde vi ett antal usabilitytester för att se om vår produkt 

kunde anses som användbar av våra testpersoner. Utifrån resultaten av dessa 

tester förfinade och reviderade vi ytterligare gränssnittet till vår produkt. 

Innan den slutliga leveransen av produkten arbetade vi mestadels med att testa 

och granska programmets gränssnitt. Vi ville säkerställa att användningen av 

de olika grafiska komponenterna var konsistent och att det inte förekom några 

fel i de texter och bilder som fanns. 

3.1 Arbete kring kravspecifikation 

Ett viktigt dokument som skulle bli resultatet av vårt arbete under förstudien, 

var kravspecifikationen. I kravspecifikationen skulle de formella kraven för 

vår produkt specificeras, kategoriseras och prioriteras. Dessa krav skulle 

sedan vara utgångspunkt för projektets fortsatta arbete.  

 

Att utgå ifrån en kravspecifikation i det fortsatta utvecklingsarbetet som vi har 

gjort i detta projekt, har för oss som MDA-studenter varit en annorlunda 

upplevelse. När vi tidigare gjort projekt har kravspecifikationer inte alls haft 

en sådan central roll som i detta projekt. Istället har vi haft en relation till kund 

där det muntliga överenskomna och det som har illustrerats i mock-uper och 

prototyper varit det mest väsentliga. I vår utbildning använder vi ofta 

tillvägagångssätt som innebär att vi i början av ett 

programvaruutvecklingsprojekt går in och gör etnografiska studier på 

verksamheten och potentiella användare. Dessa studier används som grund för 

att gemensamt med användare och kund ta fram de krav som ska resultera i 

den nya produkten. I detta projekt var istället kravspecifikationen tillsammans 

med kontraktet den bindande överenskommelse som reglerade vad som skulle 

göras och levereras till kund vid en bestämd tidpunkt. 
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Utformningen av kravspecifikationen lämnade dock mycket spelrum för 

projektets del, den bestämde inte hur funktioner i programmet skull se ut eller 

fungera utan bara vad som skulle finnas med. Med den höga nivå på 

beskrivningen av krav som fanns i kravspecifikationen var vi fria att arbeta 

fram olika designlösningar och alternativ för funktioner, detta underlättade 

vårt iterativa sätt att arbeta med att revidera och förändra designen av 

produkten under hela projektets gång.  

3.2 Bestämma användare 

I början av projektet försökte vi tillsammans med kunden definiera vilka som 

var typiska användare av vår produkt. Eftersom vi inte hade en färdig 

användargrupp att utgå ifrån fick vi själva försöka att bestämma de möjliga 

användarna. Från början var potentiella användare enligt Symbian främst 

tredjepartsutvecklare, det vill säga personer eller företag som producerar 

tilläggsapplikationer avsedda för handdatorer utrustade med Symbian OS. 

Tanken var att dessa tredjepartutvecklare skulle kunna utveckla dessa 

tilläggsapplikationer snabbare och enklare med hjälp av vårt program. Det 

visade sig emellertid senare, från Symbians sida, att andra tänkbara användare 

av vår produkt också kunde vara utvecklare eller interaktionsdesigners som 

arbetade på Symbian. Vi bestämde därför gemensamt med kund att våra 

användare var personer med blandad kompetens inom systemutveckling och 

med varierande kunskaper i programmering, interaktionsdesign och 

utveckling av tilläggsapplikationer för Symbian OS. 

 

Under vår projekttid har vi haft svårt att få tag på konkreta användare till vår 

produkt. De tredjepartsutvecklare som finns och arbetar med applikationer till 

den aktuella versionen av Symbians operativsystem befann sig geografiskt 

långt bort från oss och vi hade också begränsade möjligheter att komma i 

kontakt med dessa. På grund av ett intensivt arbete på Symbian, inför 
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offentliggörandet av en ny SDK, fanns det begränsade möjligheter även att få 

kontakt med utvecklare och interaktionsdesigners därifrån. Vi valde därför att 

själva bestämma möjliga användare. Personer som vi i framtiden tror skulle 

kunna vara eventuella användare av en produkt lik den vi utvecklade. De 

personer vi har tagit hjälp av har bland annat varit personer inom 

projektgruppen, detta har vi kompletterat med studenter från andra årskurser 

inom samma utbildning. Vi har även använt oss av studenter från olika 

årskurser inom MDA-programmet för att få synpunkter från individer med en 

annan bakgrund än vad PT-programmet ger. 

3.3 Analys av systemutvecklingsverktyg 

Ett tidigt steg i vårt arbete var att titta närmare på några av de 

systemutvecklingsverktyg som finns idag. Vi hade redan tidigare fått 

direktioner från kund att verktyget vi skulle utveckla skulle bygga på samma 

principer som Microsoft Visual Basic. Vi bestämde ytterligare ett antal 

etablerade systemutvecklingsverktyg som skulle ligga till grund för vårt 

analysarbete. De verktyg som vi främst tittade på var Microsoft Visual C++ 

6.0, Borland Delphi 6.0 och Borland JBuilder 6.0. Anledningen till att vi valde 

just dessa program som primärt utgångsmaterial var att de är etablerade 

utvecklingsmiljöer som har olika utseende och fungerar på lite olika sätt. 

Genom att utgå från etablerade program med olika principer, utseende och 

funktion hoppades vi att vi tillsammans med våra valda användare kunde 

komma fram till ett designförslag som tog tillvara på de olika applikationernas 

fördelar och genom att programmen var väl etablerade, få fram ett program 

som skulle kännas bekant av framtida användare.  

 

Genom att bestämma utgångsmaterial tidigt i projektet har vi som designers 

styrt designprocessen i en viss riktning, vilket vi har varit medvetna om. 

Genom att titta på befintliga system kan man utnyttja och återanvända tidigare 
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vunnen kunskap om hur program bör se ut och fungera (Gargarian 1996, 

s.140). I arbetet med befintligt material tror vi att det är viktigt att finna en 

balans mellan hur mycket man ska återanvända och hur många nya idéer man 

kan och vågar prova för att i slutändan komma fram till en bra produkt. 

 

Arbetet med analysen av utvecklingsverktygen gick vidare på så sätt att 

förutom att testa och prova sig fram i de olika programmen tog vi också 

skärmdumpar på de olika delarna i programmen. Dessa skärmdumpar 

samlades i ett dokument för varje program. Dokumenten med skärmdumparna 

skrevs senare ut och bilderna klipptes ut. De utklippta skärmdumparna 

användes sedan flitigt i arbetet med att komma fram till utseende och 

funktioner i det program som skulle utvecklas. Det utklippta materialet 

fungerade som underlag till de mock-uper vi senare, gemensamt i 

projektgruppen och med utomstående användare, tog fram. De olika 

skärmdumparna användes bland annat som utgångsmaterial i den första 

workshop som vi hade inom projektgruppen. 

3.4 Workshop 

En av de metoder vi använde i projektet för att tydliggöra och samordna våra 

tankar och idéer kring vår produkt var workshops. I projektgruppen hade vi 

två workshops under projektets gång, en workshop liknande en Future 

Workshop (Kensing & Halskov Madsen 1991) som hölls av oss och en 

riskworkshop. Riskworkshopen var ett krav från skolan och hölls av de PT-

studenter som arbetade med risker inom projektet. Vi hade vår workshop 

alldeles i början av projektet och det primära målet med workshopen var att 

alla i gruppen skulle utveckla en gemensam bild över vad det var för något vi 

skulle utveckla. Vi var ganska säkra på att alla i gruppen hade olika syn på 

den produkt vi skulle ta fram, därför tyckte vi att det skulle passa bra med en 

workshop för att börja utveckla en gemensam bild och ett gemensamt språk 
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PT-studenter i arbete med att brainstorma fram tankar och  
idéer om funktioner till vår applikation. 
 

kring produkten så tidigt som möjligt. Vidare ville vi med workshopens hjälp 

få fram många idéer och tankar om programmet vi skulle utveckla och om 

möjligt även på ett strukturerat sätt komma fram till olika krav och 

prioriteringar av dessa. 

 

Vi hade avsatt en förmiddag för workshopen och den var uppdelad i två 

omgångar. Första delen bestod av en Future Workshop och den andra delen 

gick ut på att tillsammans i mindre grupper ta fram mock-up-förslag på 

produkten vi skulle utveckla.  

 

Eftersom en Future Workshop är utarbetad för att i främsta hand användas på 

ett befintligt datorsystem, fick vi utarbeta en version som skulle passa vår 

situation. Kritikfasen går 

ut på att kritisera det 

befintliga systemet och 

försöka hitta saker man 

vill förbättra. Eftersom vi 

inte hade något befintligt 

system att utgå ifrån 

utelämnade vi denna fas. 

Istället gick vi direkt till 

den andra fasen, 

fantasifasen, som gick ut 

på att brainstorma fram idéer och funktioner som skulle kunna finnas 

representerade i systemet, här fanns det inte några som helst begränsningar 

utan alla idéer togs på allvar. Även de idéer som var ogenomförbara eller 

orealistiska var viktiga att skriva ner även om de strax efter sorterades bort. Vi 

ansåg att ju fler tankar och idéer som kom fram, desto större chans var det att 

lyckas med att utveckla en bra produkt. 
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Sortering av idéer och funktioner som har kommit fram 
under fantasifasen. 
 

Brainstormingen gick till på så sätt att alla idéer som arbetades fram skrevs 

ner på post-it- lappar, varje enskild idé på en egen lapp. När vi kom vidare till 

nästa fas, realisationsfasen, tog vi alla lappar och fäste dem på en whiteboard 

där vi kunde få en överblick över alla idéer. Lappar med liknande idéer eller 

funktioner sattes tillsammans. På whiteboarden sorterades sedan alla lappar i 

olika grupper, alla idéer som var praktiskt ogenomförbara eller orealistiska 

placerades för sig, medan 

de andra lapparna 

sorterades i kategorier 

som bestämdes beroende 

på vilket område idéerna 

eller funktionerna 

berörde.  När alla lappar 

var sorterade började 

rangordningen av alla 

idéer. Detta gjordes på så 

sätt att alla medlemmar i 

gruppen fick ett bestämt antal poäng att dela ut bland alla de idéer som fanns 

uppsatta. Det var tillåtet att sätta mer än en poäng på en idé om man tyckte att 

den var särskilt bra. Efter poängfördelningen gjordes ännu en sortering, de 

idéer som fått fler än fem poäng behölls och lästes upp, på så sätt kunde man 

förmedla till gruppen vad som gemensamt hade ansetts som viktigast av 

projektmedlemmarna.  

 

De högst poänggivna idéerna skrevs också ner i ett separat dokument för att 

användas senare till kravarbetet. Även de övriga idéerna samlades ihop, 

kategoriserades och skrevs ner i ett dokument för att vid behov kunna gå 

tillbaka till dem i samband med arbetet med kravspecifikationen. 
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Figur 3.1. Den första gemensamma mock-upen i projektgruppen 
 
d 

Del två av denna förmiddag gick ut på att skapa en gemensam mock-up av 

användargränssnittet till vårt program. Gruppen delades först in i två mindre 

grupper som utrustades med det material vi tidigare förberett. Materialet som 

gavs ut bestod av de urklippta skärmdumparna som vi tidigare hade skrivit ut, 

post-it lappar, pennor och saxar. Med hjälp av detta, idéerna från morgonen 

och deras egen fantasi skulle grupperna skapa varsin mock-up av det tilltänkta 

systemet, hur gränssnittet skulle se ut och vilka funktioner som skulle finnas 

med. Efter att båda grupper arbetat fram varsin mock-up presenterades dem av 

respektive grupp. Efteråt arbetade de båda grupperna tillsammans fram en 

mock-up med de gemensamma drag som fanns i de båda förslagen.  

 

Mock-upen som vi tillsammans hade arbetat fram var gruppens första 

gemensamma, konkretiserade bild av systemet vi skulle utveckla (se figur 3.1) 

och kom att spela en viktig roll i vårt fortsatta arbete. 
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Att enas kring vår produkt och bestämma vad som var väsentligt i den 

fortsatta utvecklingen av den, kändes som en viktig del av workshopen. I 

artikeln ”Object-Oriented System Development in a Banking Project: 

Methodology, Experience, end Conclusions” beskriver Ute Bürkle just detta 

som ett viktigt mål i en workshop:  

 

”One important aim of the workshop concept is to bring together a 

variety of opinions in order to come to a common understanding of 

what is important and useful in the development process.”  

  (Bürkle 1995, s.320) 

3.5 Användarnas designarbete 

Förutom arbetet med mock-uperna inom projektgruppen hade vi även mock-

up-möten med tre olika grupper utanför projektet. Vi tyckte att det var viktigt 

att få åsikter från personer som inte hade någon koppling till projektet och på 

så vis inte blir påverkade av vad som sägs och görs där. De tre grupperna 

bestod av två personer var, personer som vi kunde tänka oss som möjliga 

användare av den produkt vi skulle ta fram. Våra användare hade olika 

erfarenheter kring den här typen av utvecklingsverktyg, blandade kunskaper 

inom programmering och interaktionsdesign, och stämde med de 

egenskaperna väl in på den definition av användare som vi tidigare hade 

bestämt. 

 

De tre mock-up-sessionerna utfördes på liknande sätt som det tidigare mock-

up-arbetet i projektgruppen. Det vill säga att vi förberett med urklippta 

skärmdumpar från program liknande det vi skulle utveckla. Användarna hade 

också möjlighet att själva rita och skissa på idéer som de kom på. Under 

användarnas arbete med mock-uperna var vi inte aktivt inblandade, vi var 

istället främst med som observatörer och studerade användarnas arbete med 
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Första mock-sessionen med utomstående potentiella 
användare. 
 

att ta fram sina designförlag. Vår roll under dessa designmöten var att svara på 

frågor och att hjälpa användarna med idéer och kommentarer om de hade svårt 

att komma vidare i sitt designarbete. Anledningen till att vi inte ville vara 

aktiva deltagare i användarnas skapande, var att vi genom vårt tidigare 

designarbete tillsammans 

med projektgruppen där 

vi tillsammans hade tagit 

fram ett mock-up-förslag, 

redan hade bestämda 

uppfattningar om hur 

programmet skulle kunna 

se ut och fungera. Vi ville 

därför inte riskera att 

kanske omedvetet styra 

användarna i en viss 

riktning. För att tidigt kunna få feedback på våra egna idéer och tankar kring 

programmet avslutade vi mock-up-sessionerna med att diskutera 

designlösningen som användarna hade tagit fram och relatera den till våra 

egna utarbetade designförslag.  

 

Tanken med att låta användarna först arbeta fram sina designförslag 

självständigt, var att vi ansåg att det fanns större chans för att det skulle 

komma fram nya och intressanta designlösningar än om vi hade varit med från 

början och styrt designprocessen. Vi försökte istället att med vår passiva roll 

få användarna att komma på så många egna olika designlösningar som möjligt 

för att senare i vårt eget designarbete kunna utvärdera och välja bland de 

designförlag och idéer som hade tagits fram.  
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3.6 Vårt designarbete 

Efter den gemensamma workshopen i projektet och de tre mock-up-

sessionerna tillsammans med användarna, började vi själva arbeta fram ett 

designförslag för vår produkt. De tre mock-uperna från användarna 

sammanställdes tillsammans med den mock-up som framkommit i 

projektgruppen och resultatet av detta blev vår första modell av hur vi tänkt att 

programmet skulle se ut och fungera. Vi försökte i detta arbete också tydligare 

specificera innehåll och funktioner i programmet. Bland annat så arbetade vi 

med att bestämma vilka möjliga menyalternativ som skulle finnas och hur de 

skulle kategoriseras och placeras i programmet. Vi arbetade också med att ta 

fram de olika fönster och dialoger som behövdes i programmet. 

  

Modellen vi skapade, gjordes i ett bildbehandlingsprogram och bestod av 

skärmdumpar från program med de funktioner vi hade tänkt oss. Denna 

modell var det första utkastet på projektets gränssnittsspecifikation, det 

dokument som beskriver utseendet på programmets gränssnitt och där vi 

tydligare försökte specificera vad som skulle vara med och hur det skulle 

presenteras. 

3.7 Specificering av gränssnitt 

I Symbians egna utvecklingsarbete används ofta en gränssnittsspecifikation 

som komplement till kravspecifikation. Dokumentet syftar då till att beskriva 

den aktuella designen av det grafiska gränssnittet för utvecklare och testgrupp. 

I vårt fall fungerade dokumentet på liknande sätt men också som hjälp för 

kommunikation mot kund och användare. I gränssnittspecifikationen är alla 

synliga funktioner refererade till kravspecifikationen vilket visualiserar kraven 

på programmet och gör dem mer konkreta. Tidigt i vårt projekt, under arbetet 

med kravspecifikationen, fick gränssnittspecifikationen på så sätt rollen som 
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en resurs för att exemplifiera våra krav i praktiken, innan någon direkt 

implementation hade inletts. Detta var betydelsefullt i kontakt med kund och 

möjliga användare för att få respons på vårt inledande arbete. 

 

Arbetet mellan mock-up och gränssnittsspecifikation var nära sammankopplat. 

Ändringar som gjordes i mock-upen realiserades också i 

gränssnittsspecifikationen. Mock-upen i projektet blev mer det centrala 

arbetsmaterialet under utveckling medan gränssnittsspecifikationen var mock-

upens innehåll mer strukturerat och utförligare beskrivet. 

Gränssnittsspecifikationen innehöll på så sätt mock-upen formaliserad på ett 

konkret och mer beskrivande sätt. Det var också i gränssnittsspecifikationen 

som designspecifika beslut, som till exempel strukturering av menyer och 

menyalternativ hamnade.  

 

Gränssnittsspecifikationen förändrades kontinuerligt i samband med att 

utvecklingen av programmet pågick, tidiga versioner förfinades och 

reviderades, gradvis och iterativt, och förbättrades allt eftersom 

designprocessen fortskred. På så sätt har gränssnittspecifikationen precis som 

mock-upen, fungerat som ett levande dokument som har utvecklats och 

förändrats under projektets gång. Anledningen till att vi valde att utveckla 

mock-upen till gränssnittsspecifikation som ett mer formellt dokument var att 

vi bland annat ville beskriva gränssnittet i vårt program tydligare och med 

förklarande text. Vidare ville vi också använda gränssnittsspecifikationen som 

komplement till kravspecifikation för att visa för kund hur vi hade tänkt att 

programmet skulle se ut och fungera. 

 

Eftersom vi ville att gränssnittspecifikationen skulle visa hur programmets 

gränssnitt skulle se ut i detalj och visa hur det skulle implementeras, ville vi få 

fram så exakt utseende av gränssnittet som möjligt. Då vi skulle använda oss 
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Figur 3.2. Utdrag ur gränssnittsspecifikation v1.1.0 som visar 
huvudfönstret i vårt program. 

av Javas plattformsoberoende utseende i vår applikation, började vi med att 

implementera en enkel prototyp i Java som byggde på de principer som vi 

hade arbetat fram i vårt tidigare designarbete. Genom att implementera en 

enkel prototyp utan verklig funktionalitet fick vi fram ett utseende på 

gränssnittet som skulle vara så snarlikt med vår kommande produkt som 

möjligt.  

 

Vi märkte också att ju mer vi arbetade med prototypen desto mer insatta blev 

vi i hur vår produkt skulle fungera rent tekniskt. Detta gjorde att vi utvecklade 

en kunskap om vad som var möjligt att realisera i vår produkt och också hur 

det kunde göras. Arbetet med prototypen tog en stor del av tiden med vårt 

arbete med gränssnittsspecifikationen och pågick under närmare två veckors 

tid. Prototypens källkod reviderades efter att vår första version av 

gränssnittsspecifikationen och utgjorde därefter stommen för vårt programs 

faktiska gränssnitt (se figur 3.2). 
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3.8 Usabilitytester 

I samband med att vår applikation blev mer funktionell blev det också möjligt 

att testa den på potentiella användare. Eftersom vi ville att de grundläggande 

funktionerna i programmet skulle finnas med blev testningen gjord relativt 

sent i projektet och i vårt fall fungerade testerna som en bekräftelse på att vårt 

program fungerade ur användbarhetssynpunkt.  

 

När det talas om usabilitytester nämns vanligtvis två olika typer av tester, 

kvantitativa och kvalitativa. Enligt Nielsen (1993, s.38) bör kvantitativa tester 

utföras på minst 20 användare. Ett exempel på kvantitativt test är 

användarprestation som mäts genom att låta en grupp användare genomföra en 

uppsättning fördefinierade testuppgifter samtidigt som data om tid och antal 

fel samlas in. En nackdel med dessa kvantitativa mätningar är risken för att 

mäta något som har låg relation till det som egentligen är intressant. 

Kvalitativa tester bygger istället på färre tester och med tre till fem användare. 

En metod som vi använde och som ingår i den kvalitativa delen av 

användbarhetstestning är att låta användaren tänka högt och förklara sitt 

handlande och sina tankar under testets gång. I samband med att användaren 

genomför testet sitter testledarna och observerar, antecknar och eventuellt 

filmar vad som händer. Eftersom vi har haft begränsad tillgång på användare 

och även brist på tid använde vi oss av kvalitativa tester där testpersonerna var 

användare tagna ur den tidigare definierade gruppen av möjliga användare.  

  

Testet gjordes av fem användare där alla hade varierande bakgrund och 

erfarenhet av liknande program. Testet bestod av olika uppgifter bestämda av 

oss. Uppgifterna var utformade så att de skulle täcka så många funktioner i 

programmet som möjligt men att testet ändå var realistiskt. Det kändes viktigt 

att uppgifterna skulle vara verklighetstrogna för att försöka få in programmets 

användning i ett sammanhang, i vårt fall att utveckla tilläggsapplikationer för 
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Symbian OS. Alla tester videofilmades för att vid analys av testresultatet 

kunna gå tillbaka och se vad som verkligen hände vid ett specifikt tillfälle. Vi 

tog även anteckningar under alla testerna, alla anteckningar och de intryck vi 

fått av vad testpersonerna tyckte om programmet och de funktioner som fanns, 

sammanställdes efteråt. Beroende på tidsfaktorn och hur vik tiga dessa 

synpunkter ansågs vara gav vi dem vidare till utvecklarna för en diskussion 

om förbättringarna var möjliga att genomföra. Därefter implementerades de 

synpunkter och idéer som ansågs vara relevanta för att få ett gränssnitt som 

uppfyller användarnas förväntningar. 

 

Vi upptäckte med våra tester vissa brister gällande just användbarhet och det 

visade sig också att flera av bristerna uppmärksammades av flera testpersoner. 

Bland annat upplevde flera testpersoner det svårt att hitta en särskild egenskap 

för en viss komponent, anledningen var enligt testpersonerna själva att namnet 

på komponentens egenskap var missvisande. Under våra tester dök det också 

upp önskemål om förbättringar vad det gällde funktionalitet och utformning 

men som av tidsskäl inte kunde implementeras. Ett av dessa önskemål var att 

det i programmet skulle gå att markera fler komponenter samtidigt för att 

därefter kunna kopiera, klippa ut eller flytta dessa. 

3.9 Granskning av gränssnitt 

En viktig del i slutet av vårt projektarbete var att granska gränssnittet. 

Eftersom flera olika personer arbetade med att implementera olika delar i 

gränssnittet fanns det en uppenbar risk för att alla delar inte skulle se ut på 

exakt samma sätt. Vi hade tidigare i projektet och framförallt i gruppen som 

arbetade med gränssnittet bestämt att vi i största möjliga mån skulle följa de 

designriktlinjer för Java-utseende som var beskrivna i boken ifrån Sun 

Microsystems (2000). Bland annat skulle vi i största möjliga mån använda oss 

av de färger i gränssnittet som rekommenderas av Sun, vi ville också att 
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gränssnittet skulle följa de designregler som fanns specificerade, till exempel 

designreglerna för användandet av dialogrutor och menyer. 

 

Det visade sig emellertid senare att flera personer i gränssnittsgruppen hade 

missat att följa de riktlinjer som var beskrivna i boken. När vi såg att det inte 

stämde överens med Javas riktlinjer eller om designen avvek från den i 

gruppen överenskomna standarden som vi skulle ha på gränssnittet, påvisade 

vi detta för utvecklarna. Vi hade ett flertal sätt att kommunicera med 

utvecklarna på när det gällde att förmedla designmissar som vi hittade. Ett sätt 

var att vi tog skärmdumpar på de felaktiga delarna i vårt program och skrev ut 

dessa tillsammans med en förklarande text om vad som var fel och hur det 

egentligen var tänkt att se ut. Ett exempel på detta var storlek på knappar, Sun 

har tydliga riktlinjer om att alla knappar ska följa en viss standard när man 

bestämmer storlek. Papperna med kommentarerna gav vi sedan till den 

ansvarige för gränssnittet som i sin tur delade ut dem till den person han ansåg 

vara lämplig att utföra jobbet. Vid vissa tillfällen skissade vi, utan 

skärmdumpar, direkt på ett papper ner hur det skulle se ut för att sedan ge det 

till utvecklarna.  

 

Ett annat verktyg vi använde oss av för kommunikation inom gruppen var 

projektets buggrapporteringssystem, där kunde vi anmäla en designmiss på 

samma sätt som utvecklarna anmälde funktionella fel på programmet, vilket 

var den huvudsakliga funktionen i systemet. Buggrapporteringssystemet 

användes med fördel för de fel i gränssnittet som på ett enkelt sätt kunde 

beskrivas i ren text, till exempel att texten i ok-knappar alltid ska skrivas med 

versaler. När en bugg var rättad rapporterades detta in i systemet, på så vis 

kunde alla i projektet på ett enkelt sätt hålla koll på vilka fel som var kvar och 

vilka som var rättade. En bra funktion i detta system var att den som 

rapporterade in en bugg i systemet kunde tilldela den till en specifik person, 
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Figur 3.3. Huvudfönstret i vårt färdiga program. 
 
 

detta användes när rapporteraren visste vilken utvecklare som var insatt i den 

programdel som orsakade buggen. 

 

Efter vår slutliga granskning av gränssnittet och när all övrig testning var klar, 

var vår produkt färdig att levereras till kund (för slutgiltig produkt se figur 

3.3). Kunden genomförde därefter en serie tester för att se om produkten 

uppfyllde de krav vi tidigare gemensamt hade bestämt. Kunden ansåg att vår 

produkt uppfyllde alla de krav som var ställda och godkände vår produkt 

veckan efter leverans, kunden poängterade också att han var mycket nöjd med 

projektets resultat.  

  

 
 

 

I nästa kapitel av uppsatsen försöker vi närmare beskriva de designartefakter 

som har haft en avgörande roll för kommunikation och koordination i vårt 

utvecklingsarbete och som säkert har varit en bidragande orsak till att vårt 

projektarbete lyckades så väl. 
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4. Artefakter i utvecklingsprocessen 

I projektet har det visat sig att olika designartefakter, skapade av oss själva 

och av andra, har fungerat som viktiga medel för kommunikation och 

samarbete i vårt utvecklingsarbete. Designartefakter har fungerat som redskap 

för kommunikation inom gruppen, mellan projektmedlemmar och kund och 

mellan designers och användare. Vi har också upptäckt att designartefakter 

har fungerat som redskap för att koordinera gruppens gemensamma arbete. I 

detta kapitel beskriver vi några av de artefakter som vi har använt oss av i vår 

designprocess och hur de relaterar till den praktik vi har upplevt genom att 

vara delaktiga i projektet. 

4.1 Mock-up 

Mock-uper är användbara designartefakter i inledningen av en designprocess. 

Dessa tidiga prototyper uppmuntrar till aktiv användarmedverkan till skillnad 

från traditionella designdokument. Hur vi använde oss av mock-uper har vi 

tidigare redogjort för i kapitel 3.2 och 3.3. Där beskriver vi hur mock-uperna 

var centrala delar i början av vårt utvecklingsarbete, både inom 

projektgruppen och tillsammans med tänkbara användare. 

 

Fördelarna med mock-uper är flera. Mock-uper främjar användarmedverkan 

på så sätt att användarna får möjlighet att handfast känna och prova på den 

tänkta produkten på ett okomplicerat sätt. Genom mock-uperna får 

användarna också ett sätt att förmedla sina tankar och idéer om den planerade 

produkten. När vi genomförde våra mock-up-sessioner med utomstående 

användare, lät vi användarna arbeta självständigt med att ta fram idéer och 

designförslag. Med hjälp av mock-uperna kunde de illustrera vad de tänkte 
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och hur de ville att programmet skulle se ut och fungera, något som vi senare 

tog tillvara på i vårt egna designarbete. 

 

Mock-uperna är också enkla att förstå i den betydelsen att de inte är av samma 

tekniska karaktär som mer avancerade prototyper. Dessutom har alla, både 

användare och designers, kompetens nog att förändra och förbättra mock-

uperna, och det på ett materialmässigt kostnadseffektivt sätt. I vårt fall 

utvecklade vi ett system avsett för användare med betydande datorvana. Vi 

tror att fördelarna med mock-upernas ”tekniska” enkelhet mer kommer till sin 

rätt när man utvecklar datorsystem för mindre tekniskt orienterade användare.  

 

Det finns också nackdelar med att använda sig av mock-uper. Förändringar av 

en mock-up behöver ofta göras på stora mängder material vilket kan vara 

oerhört tidskrävande. Att kunna arbeta med mock-uper utan att behöva ta 

hänsyn till tekniken som ska användas i den slutliga produkten kan vara en 

fördel, men också en stor nackdel. God design bygger på ett kreativt 

utnyttjande av de tekniska möjligheter och begränsningar som finns, inte 

genom att ignorera dem (Bødker m.fl. 1993, s.169). De enkla mock-uperna 

saknar också grundläggande funktionalitet, de representerar fysiska ledtrådar 

genom vilka användaren kan skapa sig en illusion av den framtida produkten, 

men mock-uperna kan inte konkretisera och åskådliggöra de dynamiska 

aspekterna av den framtida applikationens funktion och egenskaper (Ehn & 

Kyng 1991, s.182). 

4.2 Gränssnittspecifikation 

I vårt projekt fungerade hela tiden mock-uperna som arbetsmaterial, 

arbetsmaterial i den meningen att vi använde mock-uperna som material för 

att ta fram vår design. Gränssnittsspecifikationen fungerade mer som en 

formalisering av resultatet med arbetet kring mock-uperna. 
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Gränssnittspecifikationen blev på så sätt ett mer formellt dokument som 

tydligare beskrev och visualiserade de tänkta idéerna om programmets 

gränssnitt och funktioner. Detta dokumentet, som behandlades som övriga 

formella dokument i projektet med till exempel versionshantering och 

granskning, var vår vision om hur produkten skulle se ut och fungera när den 

var färdig. Gränssnitsspecifikationen användes på så sätt som medel för att 

kommunicera våra tankar och idéer kring det färdiga programmet och dess 

utseende i detalj. 

4.3 Skisser 

Det visade sig att användandet av skisser var en bra hjälp för främja 

kommunikationen mellan oss och utvecklarna. Detta sätt att meddela sig på 

användes när det skulle ske små förändringar i utseendet på det grafiska 

gränssnittet, exempelvis vid enklare förändringar i menystrukturen. Det 

gjordes då inga ändringar direkt i gränssnittsspecifikationen, utan vi gjorde 

skisser med papper och penna av hur vi ville att det skulle se ut. Detta eller 

dessa papper gavs sedan till utvecklarna. Tillsammans med utvecklarna 

diskuterades en lösning fram som senare implementerades, i samband med att 

förslaget eller lösningen bestämdes fördes detta designbeslut också in i 

gränssnittsspecifikationen. 

 

När det fanns flera olika förslag på hur någonting skulle se ut, exempelvis vid 

utformandet av dialogrutor, skissades alla förslag ner på papper. Genom att 

använda flera enk la skisser kunde vi på ett enkelt sätt få en överblick på hur 

alla förslag såg ut och vad som skiljde dem åt. När utvecklarna fick de olika 

förslagen kunde de snabbt säga sin mening om dem, vilket förslag de tyckte 

var bäst och om det var något de ville förändra. De personer i projektet som 

inte var med och utvecklade den aktuella delen kunde också få säga sin 

mening om skisserna. Eftersom alla projektmedlemmar är möjliga användare 
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av vårt program fick vi på detta sätt kontinuerligt in användares åsikter om hur 

delar i programmet skulle kunna se ut och fungera.  

 

Ett exempel på hur dessa skisser användes av utvecklarna var när vi på ett 

papper skissat upp hur en meny skulle förändras. På samma papper hade 

också en av utvecklarna skissat en dialogruta. Skissen hade han inte gjort för 

att tydliggöra hur den skulle se ut i programmet utan för att själv få en 

överblick över vilka delar som skulle ingå i dialogen. Det visade sig senare, 

efter att denna dialog hade implementerats av en annan utvecklare, att 

dialogen hade implementerats enligt den skiss som endast var tänkt att ge en 

överblick av innehållet i dialogen. När vi uppmärksammade detta förstod vi 

hur centrala dessa skisser egentligen var för kommunikationen mellan oss och 

utvecklarna och mellan utvecklarna själva. 

4.4 Kravspecifikation i förändring 

Kravspecifikationen var enligt projektgruppen ett viktigt, om inte det allra 

viktigaste dokumentet i den tidiga kontakten med kund och i det fortsatta 

utvecklingsarbetet av vår produkt. Kravspecifikationen bestämde vad som 

skulle göras och vilka krav som skulle prioriteras framför andra och det var 

från kravspecifikationen som allt vårt arbete skulle utgå.  

 

De formella kraven som fanns specificerade i kravspecifikationen delades 

senare upp och fördelades mellan de tre EVO-leveranserna. Inför varje EVO-

leverans skrevs ett dokument som specificerade vad som skulle ingå i 

respektive leverans. Dessa dokument hade inte samma formella betydelse som 

kravspecifikationen och skrevs heller inte under av kund och 

projektmedlemmar. Dokumenten spelade ändå en viktig roll inom gruppen då 

de beskrev vilka krav som skulle implementeras inför varje leverans och 

också tydligare beskrev hur det skulle göras. Eftersom dessa dokument inte 
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hade samma formella betydelse som kravspecifikationen kunde information 

om vad som skulle implementeras beskrivas mer utförligt. Det riskerades 

inget genom att beskriva kraven mer designspecifikt i dessa mindre formella 

dokument. Genom att i kravspecifikationen beskriva kraven på en abstrakt 

nivå bestämdes inga designspecifika lösningar, på detta sätt lovas det inte hur 

något ska göras, bara att det ska göras. Genom att lova så lite som möjligt i 

kravspecifikationen är det större chans att lyckas uppfylla alla krav och 

därigenom få projektet formellt godkänt. 

 

Utifrån EVO-leveransspecifikationen skapade vi ytterligare ett dokument. Ett 

dokument som innehöll samma information som EVO-

leveransspecifikationerna fast beskrivet på ett enklare och mer kortfattat sätt. 

Detta dokument eller snarare dessa, sattes sedan upp på väggen där alla 

projektmedlemmar lätt kunde komma åt att läsa och skriva på dem. 

Dokumentet hade nämligen plats för anteckningar där man kunde skriva vem 

som var ansvarig för en viss del av programmet. I detta dokument fanns det 

även kryssrutor bredvid alla specificerade uppgifter där utvecklarna fyllde i ett 

kryss när en uppgift var löst. Med hjälp av dessa kryss och rutor var det 

överskådligt och lätt att se vad som var gjort och hur mycket det var kvar att 

göra inför en leverans. För att gö ra det ännu tydligare användes en ”skala” 

med tomma rutor där det fanns samma antal rutor som antal uppgifter i 

dokumenten. När ett kryss ritades dit för att en uppgift var klar gjordes även 

ett kryss på denna skala. Med detta fick vi en ännu tydligare bild av hur 

mycket som var gjort inför den kommande leveransen. För illustration av 

dessa dokument se figur 4.1. 
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Figur 4.1. Vidareutveckling av EVO-leveransspecifikation 2. 
 
d 

 

Vi tror att lättillgängligheten på dessa dokument var det som avgjorde deras 

betydelse och hur de användes. Trots att EVO-leveransspecifikationerna 

innehöll i princip samma sak som dessa dokument var det väldigt få som 

tittade i dessa för att se vad som skulle göras. Allt detta gjorde att det 

förenklade dokumentet blev en viktig artefakt för att koordinera projektets 

arbete. Eftersom det fanns tre EVO-leveranser fanns det också tre stycken 

”kryssdokument”. Under perioden mellan två leveranser fick vi höra att vi var 

tvungna att snabbt göra dokumentet för nästa EVO-leverans så att utvecklarna 

visste vad de skulle göra. Dokumenten på väggen talade om för dem vad som 

skulle göras med produkten, fanns det inga dokument på väggen fanns det, 

enligt dem själva, ”ingenting att göra”. Dessa dokument hade alltså fått rollen 
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som fördelare av uppgifter men också som ramverk för vad som skulle göras 

med produkten. 

 

Det har totalt funnits tre sådana här dokument, inför den första leveransen 

gick vi runt och frågade vilka som skulle vara ansvariga för vilka uppgifter 

och fyllde sedan i dessa namn på papperet. Inför den andra leveransen gjorde 

vi likadant men såg senare under denna EVO-leveransperiod hur utvecklarna 

själva ändrade på detta dokument. Det som ändrades var de ansvariga för 

varje uppgift eller grupp av uppgifter. Utvecklarna hade tagit detta dokument 

som en del i sin arbetsprocess. Nu var det inte bara vi som skrev på 

dokumenten. Till EVO-leverans tre satte vi upp dokumneten på väggen och 

lämnade då alla ansvarsrutor tomma för att se hur det skulle utveckla sig. Efter 

ett par dagar märkte vi att utvecklarna själva hade skrivit i de ansvariga på 

varje uppgift och att en del av uppgifterna hade bockats av. 

4.5 Dokument för designriktlinjer 

När vi designade gränssnittet till applikationen valde vi att i största möjliga 

mån följa rekommendationerna i Javas Look And Feel (Sun Microsystems 

2000), vilket vi beskrev i tidigare kapitel (3.7, 3.9). Eftersom vi i början av 

projektet var ansvariga för design och implementation av gränssnittet, läste vi 

in oss på direktionerna från Sun. Eftersom hela boken var tillgänglig på 

Internet skrev vi ut den och satte den i en pärm. När vi senare, efter att vi hade 

läst boken, hade möte i gränssnittsgruppen förklarade vi grovt vilka 

designregler vi skulle följa och att allt fanns beskrivet i pärmen med Suns 

riktlinjer. Allt eftersom arbetet med gränssnittet fortsatte och fördelades 

mellan fler personer i gruppen blev vi mindre aktiva i arbetet med att 

implementera gränssnittet. Projektet hade nu pågått i mer än tio veckor och vi 

började istället mer och mer arbeta med vår uppsats.  
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En uppgift som vi hade under projektets senare del var att granska gränssnittet 

(se kapitel 3.9). Den första granskningen ägde rum strax före vår andra EVO-

leverans och vid vårt granskningsarbete visade det sig att flera delar av 

gränssnittet inte följde Suns beskrivna riktlinjer. När vi pratade med 

utvecklarna om detta visade sig att pärmen med designreglerna inte användes i 

den utsträckning vi hade tänkt. Enligt utvecklarna var innehållet i pärmen för 

omfattande och innehöll för mycket som inte berörde vår produkt, vilket 

gjorde att det tog för lång tid att leta upp svar på sina frågor. Eftersom vi 

själva hade tagit oss tid att gå igenom hela boken tidigare hade vi kännedom 

om var vi skulle leta för att få svar på de frågor vi hade. För att inte alla 

utvecklare som arbetade med gränssnittet skulle behöva läsa hela boken gick 

vi själva igenom innehållet och plockade ut de delar som var aktuella för 

utvecklingsarbetet av gränssnittet till vår produkt. Vi sammanställde ett enkelt 

dokument med bilder och korta beskrivande texter på de delar som var mest 

relevanta för utvecklingen av vårt gränssnitt. 

 

Ett synnerligen enkelt dokument, med korta beskrivningar och med väl utvalt 

innehåll visade sig senare bli betydligt mer användbart än vad vi hade kunnat 

ana. Dokumentet blev en viktig artefakt för att koordinera gruppens arbete 

med gränssnittet och fungerade som en mall för hur gränssnittet skulle se ut 

och implementeras. Vårt enkla dokument med utvalda riktlinjer för design, 

hämtade ur Suns bok, användes flitigt under det efterföljande arbetet med 

utvecklingen av gränssnittet ända fram tills dess att produkten var 

färdigutvecklad. 
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5. Diskussion 

I vårt projekt har vi upptäckt att de informella designartefakterna har haft stor 

betydelse för vårt gemensamma utvecklingsarbete, hur enkelhet och 

tillgänglighet har spelat en avgörande roll för användningen av dessa 

artefakter inom projektet. Vidare tycker vi att vi på ett bra sätt lyckats 

integrera metoder från skilda discipliner i ett större 

programvaruutvecklingsprojekt. Vi har bland annat använt oss av 

användarorienterad design och ett omfattande arbete med mock-uper 

tillsammans med mer programvarutekniska bitar som till exempel arbete med 

automatiserad testning och riskanalys. 

 

I detta sista avsnitt vill vi sammanfatta våra upplevelser från vår tid med vårt 

kandidatarbete genom att teorisera kring artefakter för kommunikation och 

koordination och reflektera över vårt arbete och vårt arbetssätt, belysa 

erfarenheter vi har fått ifrån arbetet med projektet och uppsatsen och till sist 

presentera vad vi slutligen har kommit fram till i detta arbete. 

5.1 Artefakter för kommunikation och koordination 

Mock-uper och skisser var centrala delar under den tidiga utvecklingen med 

vår produkt och fungerade som viktiga redskap att arbeta kring. Dessa 

designartefakter fungerade främst som medel för kommunikation och 

användes bland annat för att för att överbrygga gapet mellan oss som 

designers och våra tänkta användare. 
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Enligt Bertelsen (1998, s.50) definieras designartefakter på följande vis:  

 

1. Designartefakter medierar tre funk tionella dimensioner av design, 

konstruktion, kommunikation och konceptskapande.  

2. Designartefakter har en dubbel natur då de medierar teknisk 

konstruktion och representation.  

3. Designartefakter är boundary objects som sammanbinder 

aktivitetssystem inblandade i ett projekt och knyter ihop design och 

användning. 

 

Bertelsen talar bland annat om designartefakter som boundary objects vilka 

sammanbinder olika aktivitetssystem i ett och samma projekt. Precis som i 

fallet med mock-upen som boundary object kan samma designartefakt ha 

olika betydelse för individer från olika praktiker i samma projekt. Utvecklarna 

i projektet ser mock-upen utifrån de mer tekniska perspektiven och mock-

upen medierar på en hög nivå hur applikationen ska implementeras, samma 

mock-up kan ses och användas på ett annat sätt av en användare, som med 

större sannolikhet ser på mock-upen som en materialiserad vision om den 

framtida användningen av systemet. 

 

Ett sätt som designartefakterna har fungerat som koordinerande artefakter i en 

grupp av flera individer som arbetar med samma projekt är hur de förenklade 

EVO-leveransspecifikationerna fungerade som ansvarsfördelare och som en 

överblick över vad som var färdigimplementerat och hur mycket som var 

kvar. Dokumenten fungerade på så sätt som ett synliggörande dokument vilket 

underlättade det organisatoriska arbetet med att fördela arbetsuppgifter och 

övervaka progress inför en delleverans. Vidare så fungerade vårt dokument 

med förenklade designregler som ramverk för den gemensamma utvecklingen 
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av gränssnittet och koordinerade på så sätt arbetet mellan de olika utvecklarna 

som arbetade med gränssnittet. 

5.2 Reflektion över vårt arbetssätt 

Vårt största problem med detta kandidatarbete har otvivelaktigt varit 

svårigheten med arbetets dubbla natur, att under vårterminens arbete både 

fungera som aktiv deltagare i projektet och som författare till denna uppsats. 

Kandidatarbetet har därför präglats av konflikten mellan dessa båda roller. 

Genom att vi i början av vårt arbete inte hade något fokus med vad vi skulle 

skriva om, fick det växa fram efterhand under tidens gång. Detta gjorde i sin 

tur det svårare med att analysera och reflektera över det vi upplevde i 

projektet, det var svårt att veta vad vi skulle reflektera över när vi inte riktigt 

visste vi letade efter. Det kändes som vi lätt sögs in i projektet för där fanns 

alltid tidspressade arbetsuppgifter som behövde göras, och vi fanns ju ofta 

tillhands.  

 

Att vara aktiv i projektet under hela kandidatarbetets tid har från 

projektarbetets sida varit oerhört roligt och givande men nu i efterhand har vi 

börjat fundera över om vi inte borde ha arbetat tiden i projektet de första tio 

veckorna för att därefter gå över till arbetet med uppsatsen på heltid. Hade vi 

gjort vårt arbete idag, hade vi också jobbat med att tidigare försöka bestämma 

fokus på vår uppsats. Genom att ha ett bestämt fokus tidigt är det lättare att 

inrikta sig på vilka delar som ska studeras och analyseras. Vi skulle även ha 

bestämt mer metodiskt när eller hur vi skulle genomföra våra empiriska 

studier, exempelvis kunde vi haft bestämda tider eller dagar i projektet bara 

för att samla data. 

 

Genom vårt aktiva deltagande i projektet tror vi att vi har påverkat 

utvecklingsprocessen i hög grad, vi införde arbetet med mock-uper, vi höll i 
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den Future Workshop som ägde rum i början av projektet, vi deltog också som 

noviser i flera av de aktiviteter som ägde rum inom projektets ramar. Genom 

att vi var med och arbetade med alla dessa delar var det svårt i analysen av 

projektarbetet att se vilka intressanta problem och lösningar som fanns mitt 

ibland oss. I vårt arbete skapade och förändrade vi artefakter som hade varit 

intressanta för uppsatsens del men som vi först senare under vårt arbete 

upptäckte betydelsen av.  

5.3 Våra erfarenheter 

En viktig erfarenhet som vi fick uppleva under detta kandidatarbete var hur 

projektet och dess förutsättningar och vår situation påverkade design- och 

utvecklingsprocessen. Projektet styr vilka metoder som är lämpliga att 

använda och projektets karaktär styr designprocessen i en viss riktning. 

Genom de begränsningar och friheter vi fått i vårt designarbete bestämdes 

också vilka metoder som är applicerbara i projektets fortsatta arbete. I 

projektet på Symbian skulle vi utveckla en produkt, främst avsedd för 

interaktionsdesigners och utvecklare på Symbian och för 

tredjepartsutvecklare, utan att få tillgång till de egentliga användarna. Hur 

skulle vi då med vårt användarorienterade sätt att arbeta komma fram till en 

bra produkt, väl anpassad för just dessa okända användare? Lösningen fick bli 

att vi själva bestämde användare som fick representera vår tilltänkta 

användargrupp och vårt fortsatta arbete fokuserade på ett användarorienterat 

arbete mot denna grupp av människor. 

 

Om vi ser mer allmänt på de erfarenheter vi fått kan vi säga att när det gäller 

att använda metoder och arbetssätt som vi tidigare bara läst om i olika artiklar 

och böcker, äntligen fått chansen realisera dem, vilket har varit en 

betydelsefull erfarenhet för oss. Även när det gäller ordinärt projektarbete 

inom det programvarutekniska området känns det som en värdefull erfarenhet, 



 
 

Artefakter i utveckling Diskussion 
 
 
 

 
 

Sida 50 av 53  
 

att till exempel veta hur ett projekt fungerar rent praktiskt med de olika roller 

som finns och det samarbete som sker mellan grupper inom projektet. Vi 

tänker då speciellt på de delar inom projektarbete som varit nya för oss, 

exempelvis kvalitetssäkring, riskanalys och systemtestning. Vi skulle kunna 

nämna många fler delar och detaljer vi tycker varit nyttiga som lärdomar, men 

som sammanfattning kan vi säga att genom att delta praktiskt i detta 

programvaruprojekt är vi nu många värdefulla erfarenheter rikare. 

5.4 Slutsats 

Alla de artefakter vi nämnt i denna rapport har haft viktiga roller under vårt 

projektarbete. Även de små, mer anonyma artefakterna har haft stor betydelse. 

Om vi tänker tillbaka på några av dessa till synes enkla artefakter som vi 

nämnt i denna uppsats tror vi att de har fått den betydelse de haft på grund av 

deras enkelhet och lättillgänglighet. Med enkelhet menar vi att all onödig 

information skalats bort och det är endast det mest primära i informationsväg 

som finns med. En artefakts tillgänglighet tror vi har stor betydelse för hur den 

kommer att användas i det fortsatta projektarbetet. När ett dokument eller 

artefakt skapas finns det alltid en risk att artefakten blir skaparens egendom. 

Det kan kännas obehagligt eller fel för den person som vill ändra eller läsa 

detta dokument, det tillhör ju någon annan. Denna känsla är det viktigt att 

komma ifrån för att artefakten eller dokumentet ska kunna användas fullt ut av 

alla medlemmar i utvecklingsarbetet. Det är detta vi har försökt att främja när 

vi tagit ett dokument och gjort det mindre formellt, vi har velat att det ska bli 

ett verktyg i arbetsprocessen, ett verktyg som verkligen hjälper till att driva 

processen framåt och som inte bara är ett dokument eller artefakt bara för 

sakens skull. 

 

Vi har i vårt projektarbete funnit att graden av formalitet är något som sällan 

står i proportion till den praktiska betydelsen av en artefakt i en 
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utvecklingsprocess. De minst formella dokumenten i vårt projekt, vi tänker då 

främst på skisser, mock-uper, vårt eget dokument med sammanfattade 

riktlinjer för gränssnittets design och utvecklingen av EVO-

leveransspecifikationerna visade sig vara ytterst betydelsefulla för 

kommunikationen inom gruppen, med kund och med användare. Vidare så 

fungerade en del av designartefakterna också som mer koordinerande 

artefakter för att vi som grupp skulle kunna fördela vårt arbete mellan de olika 

individer och grupper som projektet bestod av. Genom användandet av dessa 

mindre formella artefakter för kommunikation och koordinering, har vi 

gemensamt i ett större programvaruutvecklingsprojekt haft stor framgång med 

att ena vårt arbete för att nå vårt mål, en lyckad slutprodukt.  
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