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Abstract 

This exam paper has been a collaboration between the writers and SYSteam 
Utvecklingspartner in Huskvarna. The assignment was about finding a need for a 
mobile application, making a requirement specification document with design 
documents and parallel to this constructing a prototype. The assignment is 
summarized in the following questions:  

• How can companies in the forest industry benefit from mobile information 
technology? 

• How can a user centered perspective be used in the process of making the 
requirement specification document and the design documents? 

• How do guidelines for usability apply to a mobile application? 

Three visits to companies in the forest industry were made to find a need for 
mobile information technology solutions. After a small analysis of the different 
companies’ problems and conditions the decision was to use Tenhults 
Impregneringsverk AB in the case study. 

We used the FA/SIM method in our job of finding the organization needs for 
change and the principles of User Centered Design in the work of constructing a 
prototype. 

The result of our work is a requirement specification with design documents and a 
prototype. The final prototype is an application deployed on to a PDA with a 
barcode scanner.  

Our conclusion is that the purpose of mobile information technology often is 
about making the torrent of information more effective by reducing the 
duplication of work and securing the quality of the information. 

Using a user centered perspective in the development work has in general terms 
worked out pretty well for us. Requirements and demands of the application have 
become clearer to us after each iteration, and in the end the customer and the 
developer organization where on the same terms. 

We have been able to apply the guidelines of usability on MobSaw (is the name of 
the application prototype that was made during the exam work). The principles 
are universal; the biggest difference is about input and screen size because the 
hardware’s capacity is limited. The advantages of the smaller frameworks for 
mobile devices is that the focus on usability increases.
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Sammanfattning 

Detta examensarbete har gjorts i samarbete med SYSteam Utvecklingspartner i 
Huskvarna. Uppdraget bestod av att identifiera ett behov av en mobil applikation, 
ta fram en kravspecifikation med designdokument och parallellt genomföra ett 
prototyparbete. Uppdraget sammanfattas i följande frågeställningar: 

• Hur kan mobil IT skapa nytta i ett företag i skogsindustrin? 

• Hur kan ett användarcentrerat perspektiv användas i processen att ta fram 
kravspecifikation samt designdokument? 

• Hur appliceras riktlinjer för användbarhet på en mobil applikation? 

För att hitta ett behov genomfördes tre studiebesök på företag i sågverksbranschen. 
Efter en mindre analys av företagens problem och förutsättningar bestämdes att 
Tenhults Impregneringsverk AB skulle användas som praktikfall. 

I praktikfallet använde vi oss av FA/SIM för att fram ett förändringsbehov och 
principer för användarcentrerad systemdesign för att ta fram en prototyp. 

Resultatet av arbetet är en kravspecifikation med designdokument samt en 
prototyp. Den slutliga prototypen i form av en applikation testades på en 
handdator med skanner för att läsa av streckkoder. 

Vi har kommit fram till att nyttan med det mobila IT-stödet handlar många 
gånger om att effektivisera informationsflödet genom att ta bort dubbelarbete och 
säkra kvalitén på informationen. 

Att använda ett användarcentrerat perspektiv i utvecklingsarbetet har i stort 
fungerat bra i detta arbete. Behov och krav på applikationen förtydligas vid varje 
iteration för att till slut komma fram till en punkt där kunden och 
utvecklarorganisationen har samma begreppsvärld och kan enas om en lösning. 

De riktlinjer som finns för användbarhet har kunnats appliceras på MobSaw 
(namnet på applikationsprototypen som skapades inom ramen för 
examensarbetet). Principerna är allmängiltiga och de stora skillnaderna handlar om 
inmatning och skärmstorlek eftersom hårdvaran sätter gränser. Fördelar med de 
begränsningar som finns i de mindre ramverk, som används vid programmering av 
handdatorer, är att fokuseringen på användarvänligheten blir hög.  
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1 Inledning 
1.1 Förord 

Trenden inom IT-industrin idag handlar till stor del om att skapa mobila 
lösningar som utnyttjar den infrastruktur som finns i form av snabba trådlösa nät 
och relativt billiga handdatorer. 

Under utbildningen vid Ingenjörshögskolan har vi genomfört ett antal olika 
projekt. Projekten har varit applikationer som utvecklats för PC-datorer. Vi ville se 
hur vi kunde utnyttja våra kunskaper för att hitta ett behov för en mobil lösning i 
någon bransch samt studera användarvänligheten på handdatorer, med dess små 
skärmar och begränsade inmatningsmöjligheter. 

Vi ville också med vårt examensarbete få en bild av hur ett utvecklingsarbete 
fungerar i ”verkligheten”, utanför skolans väggar.  

Rapporten är en del av vår kandidatexamen i Datateknik vid Ingenjörshögskolan i 
Jönköping. 

Vi vill tacka alla som vi haft kontakt med på SYSteam Utvecklingspartner AB, 
SYSteam Skog&Såg AB och personalen vid Tenhults Impregneringsverk AB. 

 

 

Jönköping, juni 2006 

 

 

Johan och Gustav 
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1.2 Uppdraget 

Uppdragsgivare för detta examensarbete är SYSteam Utvecklingspartner AB 
(SUAB). SUAB är ett konsultföretag som har verksamheter i Huskvarna, Kalmar 
och Växjö. Företaget grundades 1999 och har större företag och offentliga 
verksamheter som sina främsta kunder. 

Genom detta examensarbete vill SUAB undersöka vilka behov av mobil IT i 
skogsbranschen som kan finnas. De har flera stora kunder inom skogsbranschen 
och är idag leverantör av kundunika utvecklingsprojekt, förvaltningsresurser och 
spetskompetens till dessa kunder. Under 2006 har SUAB som mål att även 
leverera mobila lösningar till denna bransch. 

SUAB vill som resultat av detta examensarbete få fram en grov nulägesbeskrivning 
av användningen av mobila applikationer inom skogsbranschen. Behovsanalys ska 
tas fram med koppling till hur behoven driver krav på teknik och kommunikation. 
Till de behov som framkommer skall en översyn av marknaden göras för att se 
vilka produkter som redan finns och hur de möter framkomna behov. 
Behovsanalysen kan avgränsas till en vald del av branschen för att inte bli alltför 
omfattande. Efter behovsanalysen väljs ett kundföretag ut som praktikfall. 
Författarna gör sedan en kravspecifikation som visar kundföretagets behov av en 
mobil tillämpning i verksamheten. Ett prototyparbete ska genomföras som visar 
hur en framtida applikation skulle kunna se ut och fungera. Under hela arbetet ska 
fokus vara på användarvänlighet och användarstyrd utveckling. 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån SYSteams uppdrag i avsnitt 1.2 har följande frågeställningar formulerats:  

• Hur kan mobil IT skapa nytta i ett företag i skogsindustrin? 

• Hur kan ett användarcentrerat perspektiv användas i processen att ta fram 
kravspecifikation samt designdokument? 

• Hur appliceras riktlinjer för användbarhet på en mobil applikation? 

Dessa frågeställningar ligger till grund för examensarbetets genomförande och 
rapportens uppbyggnad. 

1.4 Syfte och mål 

Syftet med uppsatsen är att svara på hur mobil IT kan skapa nytta i ett företag 
inom skogsindustrin, hur ett användarcentrerat perspektiv kan användas i 
processen att ta fram en kravspecifikation samt hur riktlinjer för användbarhet kan 
appliceras på en mobil applikation. Detta visas genom att studera teorier och 
utföra ett praktikfall. 
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Målet med examensarbetet är att ta fram en kravspecifikation och ett 
designdokument till en nyutvecklad mobil applikation. Dokumenten ska: 

• beskriva applikationens funktionalitet. 

• beskriva användargränssnittets utformning. 

Dessa dokument ska lämnas till SYSteam för att användas som offertunderlag vid 
utveckling av applikationen.  

1.5 Avgränsningar 

Rapporten behandlar inte implementering, drift och säkerhet. Programmering av 
applikationen görs av utvecklare på SYSteam. 

1.6 Disposition 

Teori 

I teoriavsnittet beskrivs och förklaras den teoretiska kunskap som krävs för att 
förstå genomförandet. Teoriavsnittet behandlar de olika teknologier som finns för 
utveckling av mobila applikationer, tekniker för trådlös kommunikation, hur ett 
förändringsarbete kan genomföras, vad användbarhet är samt hur utveckling för 
användbarhet kan genomföras med prototyparbete.  

Genomförande 

I avsnittet redogörs för de aktiviteter som genomförts för att komma fram till 
resultatet och svara på uppsatsens frågeställningar. Avsnittet beskriver de olika 
studiebesök som genomförts, hur ett praktikfall valdes ut, hur krav på 
applikationen togs fram samt hur användargränssnittet utvecklades med hjälp 
prototyper.  

Resultat 

I resultatavsnittet presenteras resultatet från genomförandeavsnittet. Resultatet är 
en kravspecifikation med designdokument som förklarar applikationens 
funktioner och användargränssnitt. 

Slutsats och diskussion 

I avsnittet redovisas författarnas egna kommentarer till resultatet.  
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2 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenterar vi de teorier som utgör en grund för vårt arbete med att 
ta fram en kravspecifikation och ett designdokument. 

2.1 Handdatorer 

PDA (Personal Digital Assistant) är benämningen på de handhållna enheter som 
till en början var avancerade miniräknare, men har under åren blivit mer 
avancerade. Ursprungligen innehöll PDA:er applikationer för adressbok, klocka, 
miniräknare, anteckningar etc. Dagens PDA:er innehåller nästan alla funktioner 
hos en modern PC (Personal Computer). Vissa modeller har även hårdvara för att 
hantera GSM-samtal och GPRS. 

Hårdvaruegenskaper 

En handdator-skärm har en typisk upplösning på 320 x 240 pixlar. Den kan visa 
en begränsad gråskala och färre färger än en PC. För att mata in data finns oftast 
inget tangentbord istället används andra metoder för att interagera med 
handdatorn t ex tryckkänslig skärm, stylus-penna, hårdvaruknappar. 

Minneshanteringen skiljer sig avsevärt mot en PC genom att handdatorn inte har 
en hårddisk utan ett ROM (Read Only Memory)-minne där operativsystemet och 
systemprogramvaran lagras. Handdatorn har även ett RAM (Random Access 
Memory)-minne som används både som lagringsutrymme och arbetsminne. 

Handdatorerna HP iPAQ 3970 och PSION Teklogix Workabout PRO är de två 
handdatorer som användes i prototyparbetet. 

2.1.1 HP iPAQ 3970 

HP (Hewlett-Packard) iPAQ 3970 som visas i figur 1 är en PDA anpassad för 
kontorsanvändare. Den har Pocket PC 2002 som operativsystem. 

 

Figur 1 Hewlett-Packard iPAQ 3970 med tillhörande stylus-penna. 
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2.1.2 PSION Teklogix Workabout PRO 

PSION Teklogix Workabout PRO i figur 2 är en så kallad ”ruggad” PDA. Det 
betyder att den är konstruerad för att klara av industrins krav på hållbarhet och 
driftsäkerhet i extrema miljöer. Den kan utrustas med streckkodsläsare och finns i 
versioner med eller utan qwerty-tangentbord. PDA´n levereras med Windows CE 
.NET som operativsystem. 

 
Figur 2 PSION Teklogix Workabout PRO med och utan qwerty-tangentbord1 

                                                 
 
1 Psion Teklogic http://www.psionteklogix.com/public.aspx?s=com&p=Products&pID=2121 (acc. 
2006-05-06) 



Teori 

11 

2.2 Plattformar för utveckling av mobila applikationer 

I början på 90-talet startade utvecklingen av de plattformar som idag används för 
utveckling av mobila applikationer. Både Sun och Microsoft hade idéer om att 
förenkla programutveckling genom plattformsoberoende. I detta avsnitt beskriver 
vi dessa två teknologier, som har likheter men även stora skillnader.  

2.2.1 Sun Java 2 

Denna teknik skapades av företaget Sun Microsystems 19912. De hade som avsikt 
att skapa framtidens programmeringsplattform. Grundtanken med Java var att 
man skulle kunna skapa plattformsoberoende applikationer. Figur 3 visar hur ett 
program som är utvecklat i Java kan användas på flera olika typer av datorer och 
operativsystem. För att detta ska fungera så använder sig Java av en virtuell maskin 
(JVM) som exekverar applikationen. JVM är en mjukvarudator, man kan likna 
den med en låtsasdator som installeras och sedan kör programmen.3 

 

 

Figur 3. En schematisk bild över hur ett program skapas och exekveras med Java-
tekniken. 

                                                 
 
2 Sun Microsystems http://www.java.com/sv/about/ (acc. 2006-04-17) 
3 Örebro Universitet http://www.aass.oru.se/~tpy/pda/2005-2006-p34/lektioner/lektion-02/index.html 
(acc. 2006-04-17) 
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Figur 4 visar de tre olika versionerna av Java 2 plattformar, dessa är: 

J2EE: (Java 2 Enterprise Edition) används för programutveckling för tunga 
datorsystem i storföretag.  

J2ME: (Java 2 Micro Edition) används för programutveckling för små handhållna 
apparater som t ex konsumentelektronik, mobiltelefoner och handdatorer. 

J2SE: (Java 2 Standard Edition) används för utveckling av Javaprogram som är 
avsedd främst för medelstora datorsystem. 

 

Figur 4 visar hur de olika versionerna av Java 2 plattformen beror av varandra. 

2.2.2 Microsoft .NET 

Microsoft .NET är en plattform med ett flertal olika mjukvaruteknologier som har 
skapats för att underlätta kommunikation mellan olika typer av mjuk- och 
hårdvaror. Figur 5 visar en schematisk bild över hur ett program skapas och 
exekveras med .NET-tekniken. Till skillnad från Java så har Microsoft valt att 
endast skapa virtuella maskiner för sina egna operativsystem. 

 

Figur 5. En schematisk bild över hur ett program skapas och exekveras med .NET-
tekniken.4 

                                                 
 
4 Örebro Universitet http://www.aass.oru.se/~tpy/pda/2005-2006-p34/lektioner/lektion-02/index.html 
(acc. 2006-04-17) 

 J2ME 

 
 

J2SE J2EE 
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Microsoft .NET Framework 1.1 

Microsoft .NET Framework 1.1 är ett ramverk med ett objektorienterat 
programbibliotek. Ramverket består av två byggstenar, den första är Common 
Language Runtime (CLR) som hanterar t ex minneshantering, trådhantering, 
kompilering och säkerhet. Den andra byggstenen i ramverket är klassbiblioteket 
som innehåller klasser för ett flertal olika typer av applikationstyper, t ex 
webbformulär, webbtjänster, kommandoradsapplikationer och vanliga 
windowsapplikationer.5 

Microsoft .NET Compact Framework 

.NET Framework 1.1 är ett ramverk som är anpassat för att köras på 
skrivbordsdatorer och servrar, detta gör att ramverket tar relativt mycket 
lagringsutrymme. För att kunna använda sig av ramverket vid utveckling mot 
mindre enheter som t ex handdatorer som har begränsade lagringsresurser har 
Microsoft skapat en delmängd av .NET Framework 1.1 som döpts till Compact 
Framework. Genom att man har tagit bort de klasser och funktioner som inte 
behövs har man minskat storleken på ramverket från ca 35 Mb till ca 1,5 Mb. 
Man har även lagt till klasser och funktioner som är specifika för handdatorer t ex 
funktioner för pekdon.6 

Microsoft Visual Studio .NET 

Visual Studio .NET är en utvecklingsmiljö där man utvecklar programvaror i ett 
flertal olika programmeringsspråk. Oavsett vilket programmeringsspråk som 
används så ser användargränssnittet likadant ut till skillnad från tidigare versioner. 
Utvecklingsmiljön använder de klasser och den funktionalitet som Microsoft 
.NET Framework erbjuder. 

2.3 Mobila Operativsystem 

2.3.1 Microsoft Windows CE .NET 

Microsoft Windows CE .NET är den senaste versionen av Microsoft´s 
smådatoroperativsystem. Operativsystemet bygger på Microsoft Windows för 
skrivbordsdatorer och likheterna är stora. Det är anpassat för att köras på mindre 
enheter och inbyggda system som t ex handdatorer eller i hemelektronik. Denna 
version innehåller Microsoft Compact Framework och är anpassat för att köra 
.NET applikationer från början. 

                                                 
 
5 Microsoft http://www.microsoft.com/sverige/msdn/msdntv/?category=.NET+Framework# (acc. 2006-
04-10) 
6 .NET  Compact Framework Programming with Visual Basic .NET, Paul Yao och David Durant, s 75 
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2.3.2 Pocket PC 2002/2003 

Operativsystemet Pocket PC bygger på Windows CE och har anpassats för att 
endast köras på handdatorer. Gränssnittet har förenklats och blivit snabbare 
genom att man gått ifrån 3D utseendet och skapat ett 2D gränssnitt. Den senaste 
versionen av Pocket PC 2003 innehåller Microsoft .NET Compact Framework till 
skillnad från Pocket PC 2002 där man får installera ramverket för att kunna köra 
.NET applikationer. 

2.4 Trådlös kommunikation 

I detta avsnitt beskrivs olika tekniker för trådlös överföring.  

2.4.1 GSM 

Global System for Mobile communication förkortat GSM är ett europeiskt 
initiativ som startades för att skapa ett gemensamt system för mobiltelefoni. År 
2004 hade GSM-systemet en världsmarknadsandel på ca: 70 %7. GSM använder 
sig av radiovågor för att överföra informationen mellan en användare och ett nät. 
Beroende på var man är i världen så använder man olika frekvensband, t ex i 
Europa används 1800 MHz tillskillnad från USA som använder 1900 MHz.  

 

Figur 6 Visar GSM-mastens täckningsområde (cell) 

Radiogränssnittet i GSM 

För att sända och ta emot informationen använder sig GSM av master. 
Täckningsområdet för en mast kallas cell, figur 6 visar en GSM-mast och dess cell. 
Varje cell använder ett antal olika bärfrekvenser beroende på hur stor kapacitet 
cellen ska ha och vilka frekvenser som operatören har tillåtelse att använda. Varje 
bärfrekvens är uppdelad i åtta stycken tidsluckor. 

                                                 
 
7  Din guide till telekomvärlden av Johan Nyqvist, s 305 

GSM-mast 

Cell 
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I varje cell används de två första tidsluckorna i den första bärfrekvensen till 
kontrollkanaler. En bärfrekvens kan användas av flera mobiltelefonsamtal 
samtidigt, med hjälp av tidsluckorna delas dataöverföringen upp i tid. Man kan 
likna det med att på en radiokanal kan man under dagen lyssna på flera olika 
program på grund av att dessa sänds vid olika tidpunkter. Radiogränssnittet 
fungerar på samma sätt, skillnaden är att varje tidslucka är väldigt kort. 

2.4.2 GPRS (General Packet Radio Service) 

GPRS är en teknik för att skicka paketdata i GSM-nät som har antagits som en 
standard av den europeiska standardiseringsorganisationen ETSI. GPRS-tekniken 
bygger på att informationen delas upp i paket som skickas över samma frekvens 
som GSM-nätet. Dessa paket kan vara olika stora och paketförmedlingen kan 
liknas med andra paketförmedlande nät, som t ex Internet. GPRS utnyttjar de 
tidsluckor som inte används av den befintliga GSM-trafiken. GPRS allokerar så 
mycket bandbredd som krävs för att överföra paketen och dessa skickas så fort som 
möjligt. GSM är ett så kallat kretskopplat nät, detta betyder att vid ett normalt 
röstsamtal i GSM allokeras en kanal till samtalet och kanalen använder lika stor 
bandbredd oavsett trafikens storlek. Till skillnad från kretskopplade nät så kan 
flera användare med hjälp av GPRS dela på samma kanal. GPRS möjliggör 
dataöverföringshastigheter på över 9600 bps. Den teoretiska maximala 
överföringshastigheten är 72,4-107,2 kbps. Detta kräver att man skickar paket 
över 8 stycken tidsluckor samtidigt. Eftersom basstationen delar upp trafiken i ett 
nät med röstsamtal och ett paketdatanät, så kan en användare ta emot paket 
samtidigt som ett samtal genomförs. En fördel med GPRS är att en användare 
ständigt kan vara uppkopplad och eftersom informationen skickas som paket 
betalar användaren endast för den information man skickar och tar emot, och inte 
för den tid man är uppkopplad.  
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2.4.3 3G (UMTS, WCDMA) 

3G är beteckningen på den universella mobiltelefonistandarden UMTS (Universal 
Mobile Telecommunications System). 3G efterträder GSM och kallas även den 
tredje generationens mobiltelefoni. Tanken med 3G är att utöka 
dataöverföringshastigheten för att nya multimediatjänster ska kunna erbjudas till 
användarna. Exempel på tjänster är videosamtal, nedladdning av spel och musik. 
För att kunna uppnå de dataöverföringshastigheter som krävs för de nya tjänsterna 
använder 3G en teknik vid namn WCDMA (WideBand Code Division Multiple 
Access). Den gamla tekniken i den andra generationens mobiltelefoni tilldelade 
varje samtal en specifik frekvenskanal. Med WCDMA tilldelas samtal och 
dataöverföring koder istället för frekvenskanaler. Den mottagande enheten tar 
endast emot informationen med rätt kod och filtrerar bort allt annat. Detta gör att 
stora mängder av utrymme frigörs på nätet och säkerheten ökar. De teoretiska 
dataöverföringshastigheterna som kan uppnås med 3G beror på om enheten är i 
rörelse och hur långt avståndet mellan mobiltelefonen och masten är. En enhet 
som befinner sig i en bil i hög hastighet kan uppnå 144 kbit/s. I en bil som rör sig 
långsamt kan 384 kbit/s uppnås och om enheten är stationär kan en hastighet upp 
till 2 Mbs erhållas. 8 

2.4.4 WLAN 

WLAN är en förkortning för Wireless Local Area Network, denna teknik är 
framtagen för att öka mobiliteten i lokala nätverk. Dataöverföringen sker i luften 
med hjälp av radiosignaler till skillnad från trådbundna nät där paketen 
transporteras i koppartråd eller fibertråd. Detta gör att WLAN är enkla att 
installera och man slipper lägga pengar på kabeldragning. WLAN använder alltså 
av radiovågor för att transportera datapaketen, detta sker oftast över det licensfria 
2.4 GHz-bandet. Institutet IEEE (Institute of Electrial and Electronics Engineers) 
har tagit fram några olika globala standarder för olika WLAN-tekniker. 9 

802.11a: Denna version sänder på frekvensbandet 5 GHz. Den använder samma 
förbättrade kodningsteknik som 802.11g och har en maxhastighet på 54 Mbps.  

802.11b: Detta är den första, enklaste och billigaste versionen av WLAN. Den 
ansluter med en ej licensierad radiosignal som sänder vid 2,4 GHz och har en 
högsta överföringshastighet på 11 Mbps.  

802.11g: Också denna sänder på frekvensbandet 2,4 GHz men använder sig av en 
ny kodningsteknik. Version 802.11g har en maxhastighet på 54 Mbps.  

                                                 
 
8 Din guide till telekomvärlden av Johan Nyqvist, s 345 
9 Ibid, s 160 
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WLAN-arkitektur 

 
Figur 7 Arkitekturen i ett trådlöst nätverk. 

 

WLAN använder en liknande teknologi som trådbundna nät. Detta gör att de 
båda kan, utan svårigheter, samverka i ett och samma system. Figur 7 visar 
arkitekturen i ett trådlöst nätverk. Huvudkomponenten är AP (accesspunkt), 
denna har till uppgift att sända och ta emot radiosignaler. En AP har ett 
täckningsområde där enheter kan få åtkomst och ta emot och skicka data. Det 
finns två olika saker som påverkar överföringshastigheten i ett trådlöst nät. Den 
överföringshastighet som en AP är byggd för är delad med dem som är anslutna till 
samma AP. Precis som en cell i ett GSM-nät så sjunker överföringshastigheten per 
användare beroende på antalet samtidiga användare och hur tung trafiken är. Står 
det att AP:n klarar av t ex 11 Mbit/s så delas denna siffra på antalet användare i 
nätet. Överföringshastigheten påverkas även av kvalitén på radioförbindelsen. 
Eftersom WLAN kommunicerar på en relativt hög frekvens (2.4 GHz) så dämpas 
den avsevärt med ett ökat avstånd från sändaren. Signalen dämpas även av föremål 
som väggar och tak. Med hjälp av riktade antenner kan signalen skickas upp till 
flera kilometer i öppen terräng, till skillnad från i en kontorsbyggnad där signalen 
dämpas till att bara nå ca 30 m. 2.4 GHz-bandet som används för radiosignalerna 
är fritt, detta gör att signalerna kan störas av t ex mikrovågsugnar eller andra 
trådlösa nät. 
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2.5 Förändringsanalys enligt SIM (FA/SIM) 

Arbetet med att analysera problem och mål, att formulera förändringsbehov samt 
bestämma förändringsåtgärder i en verksamhet kallar författarna Goldkuhl och 
Röstlinger för förändringsanalys (FA). Den metod som används för att ge ett stöd 
åt förändringsarbetet är SIM-metoden (Samverkan genom ifrågasättande och 
Idéutveckling med stöd av Metodik). I det här avsnittet ges en kortfattad 
sammanfattning av FA/SIM´s olika delar. 

FA/SIM kan sägas bestå av förhållningssätt, principer för samarbetsformer och 
arbetsmetodik. Goldkuhl och Röstlinger menar att man kan se FA/SIM som en 
verktygslåda där användaren av metoden plockar de delar som behövs i en aktuell 
situation, (organisationsanpassning). Det är däremot viktigt att användaren är 
insatt i de olika stegen och kan göra ansvarsfulla val. 

När arbetet med förändringsanalysen är klar skall företaget ha en tydlig bild av 
vilka problem som finns i verksamheten, vilka mål som finns, vilka åtgärder som 
skulle kunna vara av intresse, samt kunna ta beslut om åtgärd. Med en väl 
genomförd förändringsanalys kan användaren av metoden också komma fram till 
ett resultat som ökar sannolikheten att rätt problem åtgärdas 10 

Med FA/SIM gör man en problemanalys. Problem struktureras och kan prioriteras 
i en problemlista och med en problemgraf illustreras vilka samband problemen har. 
Därefter görs en målanalys, där målen formuleras i en mållista och sambanden 
illustreras i en målgraf. Dessa dokument kan sedan leda fram till förändringsbehov 
som formuleras i en behovslista och en åtgärdslista. 

2.5.1 Problemanalys 

När en problemanalys ska genomföras intervjuas personalen på företaget för att 
hitta de delar i verksamhet som upplevs innehålla problem. Dessa problem 
sammanställs och formuleras på en problemlista. När problemlistan är upprättad 
går man vidare och försöker hitta samband mellan problemen, vilka problem är 
det som leder till andra problem. Dessa samband visas sedan i en problemgraf. 
Genom att börja förändringsanalysen med att göra en problemanalys får man en 
uppfattning om inom vilket verksamhetsområde problemet finns. 

                                                 
 
10 Förändringsanalys, Göran Goldkuhl/Annie Röstlinger, Studentlitteratur, ISBN 91-44-26371-6 
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2.5.2 Målanalys 

Målanalysen skall svara på frågan vilket mål verksamheten har? Finns det mål som 
kan betraktas delmål för att nå viktigare mål? När målen förs in i en mållista som 
senare bildar en målgraf kan man även se om det finns konflikter mellan olika 
mål.11 När målanalysen är utförd ska man utifrån målen kunna hitta och värdera 
behov respektive åtgärder.  

2.5.3 Verksamhetsanalys 

Verksamhetsanalysen beskriver företagets olika processer genom att skissa dem och 
med hjälp av användarna identifiera och avgränsa problemområden. Genom att ta 
fram en översiktsgraf får man en kommunikationsplattform för alla som är 
inblandade i förändringsarbetet. 

Den första graf som tas fram beskriver nuläget. En graf som beskriver de framtida 
processerna, hur de skulle kunna se ut efter att förändringsarbetet är genomfört, 
kan också tas fram. 

Beskrivning av notation 

Process 

 

Objekt utanför 
verksamheten 

 

Informationsobjekt 

Materialflöde 

Informationsflöde 

2.5.4 Analys av förändringsbehov 

När man fastställer förändringsbehovet relaterar man problem och mål till ett 
behov. I den här delen av förändringsarbetet kan man också ta hänsyn till en 
prioritering av de olika problemen. Vissa problem kan man vara tvungen att ha 
kvar efter att förändringsarbetet är utfört, därför att de står i konflikt med andra 
mål. 

                                                 
 
11 OOS/UML, Mats Apelkrans Carita Åbom, Studentlitteratur, ISBN 91-44-02138-0 
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2.5.5 Analys av åtgärder 

Detta är den sista delen av förändringsanalysen. Att hitta och bestämma 
förändringsåtgärder är ett arbete för nå en totalt sett så bra problemlösning som 
möjligt och skall ge svar på frågorna: Vilka åtgärder skall genomföras? Vad löser 
åtgärderna för problem? Vilka mål uppfylls med åtgärderna? Vilka resurser 
erfordras? Vad händer om åtgärderna inte genomförs? När åtgärder tas fram är det 
enligt Goldkuhl och Röstlinger ofta angeläget att ta fram olika åtgärder och sedan 
värdera dem för att se vilka som är möjliga lösningar på problemet. 

2.6 Användbarhet 

Alla system och produkter som finns idag är inte lätta använda. Trots att mycket 
tid har lagts ner på utveckling finns det tillfällen när en användare inte utför en 
arbetsuppgift på det mest effektiva sättet, missar viktiga funktioner eller inte kan 
utföra uppgiften överhuvudtaget. Användbarheten i ett system är särskilt viktig om 
det handlar om ett interaktivt system som ska användas som ett verktyg i ett 
dagligt arbete.12   

2.6.1 Vad är användbarhet 

Vad som menas med användbarhet i ett systemsammanhang finns definierad i en 
internationell standard ISO 9241-11 Riktlinjer för användbarhet: ”den 
utsträckning till vilken en specificerad användare kan använda en produkt för att 
uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett 
givet användningssammanhang.”13 Vidare definieras enligt ISO 9241-11: 

ändamålsenlighet 
”noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål.” 

effektivitet 
”resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken 
användarna uppnår givna mål.”  

tillfredsställelse 
”frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt.” 

användningssammanhanget 
”användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara och annan materiel) 
samt fysisk och social omgivning i vilken produkten används.”14 

                                                 
 
12 Användarcentrerad systemdesign, Jan Gulliksen och Bengt Göransson, Studentlitteratur 2002. s.56 
13 Usabilitypartners http://www.usabilitypartners.se/usability/standardssv.shtml (acc 2006-03-16) 
14 Användarcentrerad systemdesign, Jan Gulliksen och Bengt Göransson, Studentlitteratur 2002. s.62 
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Användbarhet utifrån ISO blir därmed något som uppstår i en 
användningssituation beroende på vilken användaren är. Användbarhetsdesign 
kräver därför kunskap om användaren, om uppgiften och om 
användningsmiljön.15 Ottersten och Berndtsson kritiserar att ISO-definitionen 
lägger huvudfokus på målgruppernas behov. De anser att produkten även ska 
uppfylla beställarens syften för att anses som användbar. ISO-definitionen 
förutsätter att beställaren har definierat produktens syfte innan utvecklingsarbetet 
börjar.16 Syften med produkten kan till exempel vara ”Effektivisera orderläggning” 
eller ”Vinna marknadsandelar”. Saknas en tydlig beskrivning av den förväntade 
nyttan är det enligt Ottersten och Berndtsson svårt att utforma produkten på ett 
bra sätt. Andra aspekter som också kan ha indirekt påverkan på lösningens 
användbarhet är beställarens krav på t ex produktens livslängd, 
underhållsvänlighet, anpassningsbarhet etc.17 

Användbarhetsexperten Jacob Nielsen definierar användbarhet i fem 
kvalitetspunkter:18 

• Lätt att lära: Användaren ska snabbt kunna komma igång med arbetet. 

• Effektivt att använda: När användaren har lärt sig systemet måste det vara 
effektivt att arbeta med, det ska möjliggöra en hög produktivitet. 

• Lätt att komma ihåg: Har användaren inte använt systemet på en längre 
tid ska man ändå komma ihåg hur det fungerar. 

• Få fel: Användaren ska kunna göra så få fel som möjligt. Om man ändå gör 
fel ska det lätt gå att komma tillbaka till situationen där felet uppstod. 

• Subjektivt tilltalande: Användaren ska tycka om att jobba med systemet. 

Nielsen betonar även han, precis som Ottersten och Berndtsson, att lösningen 
måste fokusera på nytta. Ett system som uppfyller alla ovanstående punkter men 
som inte utgör en specifik nytta är inget användbart system.19 

                                                 
 
15 Statskontoret  http://www.statskontoret.se/statskontoret/templates/Page____2415.aspx (acc. 2006-03-
16) 
16 Ingrid Ottersten och Johan Berndtsson, Användbarhet i praktiken, Studentlitteratur, ISBN 91-44-
04122-5 
17 Ingrid Ottersten och Johan Berndtsson, Användbarhet i praktiken, Studentlitteratur, ISBN 91-44-
04122-5 
18 Nielsen J. (1992): Usability Engineering, Kapitel 2: What is Usability. Academic Press, Inc. San 
Diego, CA. 
19 Use it.com: Jacob Nilsens website http://www.useit.com/alertbox/20030825.html (acc 2006-03-16) 
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2.7 Användbarhetsprinciper 

Olika författare har kommit fram till ett antal olika principer för vad man bör 
tänka på för att åstadkomma användbarhet i ett system. Dessa principer är snarlika 
och många av grundtankarna är desamma. Nedan presenteras Scheidermans och 
Nielsens användbarhetsprinciper. 

2.7.1 Schneidermans Eight Golden Rules 

1. Sträva mot att vara konsekvent 

Terminologi, färger, symboler, teckensnitt, placering skall användas på samma sätt 
i hela systemet. Om funktionstangenter eller snabbkommandon finns i systemet 
skall de ha samma funktion i hela lösningen. 

2. Tillåt vana användare att använda genvägar 

Man visar användarna vilka funktioner som är de vanligaste. Att erbjuda vana 
användare en genväg kan bidra bättre attityd gentemot systemet. 

3. Ge användaren återkoppling 

Det är viktigt att användarna får återkoppling (feedback) när de arbetar med ett 
program. Återkopplingen underlättar för användarna då de ser att det verkligen 
händer något när de utför en handling.  

4. Frambringa avslut 

Sekvenser av händelser ska vara indelade med en början, mitt och ett slut. En 
informativ bekräftelse ska ges på att uppgiften är avslutad. 

5. Undvika fel och använda sig av felhantering om fel inträffar 

Så långt det är möjligt ska systemet vara utformat så att det inte går att göra 
allvarliga fel. Om användaren gör fel ska systemet upptäcka felet och föreslå enkla, 
konstruktiva och specifika instruktioner för att lösa problemet. 

6. Möjliggör att användaren kan ångra handlingar 

Det är viktigt att användarna har möjlighet att ändra sina handlingar, ifall det 
uppkommer några. 

7. Gör systemet användarkontrollerat och låt användaren vara initiativtagare 

Vana användare vill känna att det är de som bestämmer över systemet och att 
systemet svarar på användarens kommandon. 
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8. Reducera belastningen på korttidsminnet 

Det finns en begränsning i det mänskliga korttidsminnet. 20 

“However, guidelines, models, and principles alone will never guarantee success. 
Designers have to develop their own style and then test, test, test, and test again.”21 

2.7.2 Nielsens användbarhetsprinciper 

Jacob Nielsen har tagit fram tio principer för design av användargränssnitt. Dessa 
kallar han heuristiska, eftersom de ger allmänna lösningsförslag. 

1. Systemets status ska presenteras  

Systemet ska hålla användaren informerad om vad som pågår genom lämplig 
återkoppling inom lämplig tid. 

2. Det ska finnas en naturlig koppling mellan systemet och ”den verkliga 
världen” 

Systemet ska tala användarens språk genom ord, fraser eller begrepp som är 
bekanta för användaren och inte systemtermer.  

3. Användarkontroll och användarfrihet 

Användare väljer ofta fel funktioner och behöver en tydlig ”nödutgång” för att 
lämna oönskade tillstånd utan omvägar. Systemet bör också innehålla möjligheter 
att ångra och repetera handlingar.  

4. Kontinuitet/enhetlighet  

Användaren ska inte behöva undra om ord, situationer och handlingar betyder 
samma sak i olika situationer. Plattformsspecifika riktlinjer bör följas.  

5. Förhindra fel  

Noggrann design som förebygger att problem uppstår är bättre än felhantering när 
felet är gjort. 

                                                 
 
20 Schneiderman, Ben. Designing the User Interface (Third Edition), ISBN 0-201-69497 
21 Department of Computer Science, University of Maryland http://www.cs.umd.edu/~ben/Fun-p48-
shneiderman.pdf (acc. 2006-03-21) 
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6. Minimera minnesbelastningen  

Att minimera minnesbelastningen handlar om att göra objekt, handlingar och 
alternativ synliga. Användaren ska inte behöva komma ihåg information från en 
del av dialogen till en annan. Instruktioner för att använda systemet ska vara 
synliga och lätta att hitta när de behövs.  

7. Flexibilitet och effektiv användning  

Snabbkommandon ökar hastigheten för expertanvändare så att systemet kan passa 
både oerfarna och erfarna användare. Tillåt användaren att skräddarsy ofta 
använda funktioner.  

8. Enkel och naturlig design  

Dialoger ska inte innehålla information som är irrelevant eller onödig. All extra 
information i en dialog konkurrerar med relevant information och döljer deras 
synlighet.  

9. Erbjuda bra felmeddelanden  

Felmeddelanden ska presenteras i naturligt språk, tydligt visa vad problemet är och 
föreslå en lösning.  

10. Hjälp och dokumentation  

Hjälp och dokumentation ska vara lätt att söka i, fokusera på användarens uppgift, 
lista konkreta arbetssteg och inte vara för omfattade. 22 

2.8 Användargränssnitt på handdatorer 

Skillnaderna mellan en stationär dator och en handdator är många. Vid utveckling 
av en mobil applikation måste man speciellt tänka på: 

Storleken på enheten 

En handdator är mycket mindre än stationär dator. Vid design av 
användargränssnittet måste man tänka på om interaktionen med datorn skall ske 
med en eller två händer. 

Användningssituationen 

Användningssituationen är ofta okänd för utvecklaren av applikationen.23 

                                                 
 
22 Use it.com: Jacob Nilsens website http://www.useit.com/papers/heuristic/heuristic_list.html (acc. 
2006-03-21) 
23 Microsoft Developer Network  http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-
us/dv_evtuv/html/etcondesigningfordevices.asp (acc 2006-04-19) 
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2.8.1 Inmatning och navigering 

En tryckkänslig skärm är en direkt och intuitiv typ av inmatning, men det finns 
nackdelar som man måste ta med i beräkningarna när man designar ett 
användargränssnitt på en liten skärm. Ska ett finger användas för inmatning måste 
knapparna på skärmen vara tillräckligt stora, därför kommer de att uppta en stor 
del av bildskärmens yta. När ett finger används för knapptryckningar på skärmen 
döljs också en relativt stor yta av skärmen under interaktionen. Istället kan en 
stylus-penna användas. Pennan är liten och exakta rörelser på skärmen kan utföras, 
knappar och ikoner kan därför göras mindre. 

En generell regel för inmatning på små tryckkänsliga skärmar är att knappar för 
navigation och interaktion ska placeras nära skärmens underkant så att skärmen 
inte döljs vid interaktion. 

När användaren interagerar via den tryckkänsliga skärmen kan datorn inte skilja 
på om användaren klickar på skärmen eller bara rör den. Därför kan man oftast 
inte använda rollover-effekter eller hjälp-text som svävar över element på skärmen. 
De senaste skärmarna är dock tryckkänsliga och kan skilja på en klickning och 
roll-over, detta framsteg gör att det kan gå att använda ”drag and drop”-tekniken. 

Fysiska knappar som används som interaktiva element är speciellt viktiga för äldre 
användare eftersom de representerar ett välkänt sätt att göra inmatningar. Problem 
kan dock uppstå vid användning av fysiska knappar tillsammans med ”soft-keys”, 
knappar som dynamiskt ges olika funktionalitet vid olika tillfällen.  ”Soft-keys” 
måste placeras så nära skärmen som möjligt, så det inte finns några tveksamheter 
om knappens funktion.24 

2.9 Utveckla för användbarhet 

Användarcentrerad systemdesign fokuserar på användare och användbarhet genom 
hela utvecklingsprocessen av ett IT-system. Det handlar om att få med användarna 
i processen redan från början. Användarna skall vara aktiva och ges möjlighet att 
ha åsikter om och påverka de olika lösningar och problem som uppstår. 

Brister i samspelet mellan människa och system kan bero på att den som utvecklar 
systemet och användaren båda är domänexperter men har fokus på olika saker. En 
systemutvecklare har sitt sätt att tänka kring teknik medan användaren har ett helt 
annat. Domänkunskaperna blir också helt skilda. En utvecklare har kunskap om 
informationsflöden och programmering medan en användare kanske har 
kunskaper från sitt arbetsområde. För att kunna utveckla fungerande system krävs 
att kommunikationen mellan utvecklare och användare fungerar. Användbarheten 
av system blir alltså mer än bara det gränssnitt som användaren möter vid 
interaktion med systemet. 

                                                 
 
24 Usability News http://www.usabilitynews.com/news/article3008.asp (acc. 2006-04-19) 
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Det viktigaste är att utveckla system som tillgodoser användarnas krav och 
förväntningar. Genom att från början använda en användarcentrerad ansats kan 
man i det färdiga systemet få ökad produktivitet, ökad kvalitet i arbetet, minskade 
kostnader för stöd och utbildning samt nöjda användare. 25 

2.9.1 Användarcentrerad utveckling enligt ISO 13407 

ISO 13407 (Human Centred Design Process for Interactive Systems), illustreras i 
figur 8. Den är en standard som är konstruerad som stöd för de som vill bedriva 
sina projekt på ett användarcentrerat sätt. Den använder sig av följande fyra 
punkter som grund för definitionen av användarcentrerad design: 26 

1. Förstå och specificera systemets kontext. 
2. Specificera funktions-, användar- och organisatoriska krav. 
3. Producera designlösningar (prototyper). 
4. Utvärdera om designen uppfyller kraven.  

 

 

Figur 8 ISO 13407 

                                                 
 
25 Användarcentrerad systemdesign http://www.acsd.se/acsd_kortom_m.php (acc. 2006-02-20) 
26 Kvalitet i centrum http://www.kvalitetscentrum.com/docuweb/webiso.htm (acc. 2006-03-16) 
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2.9.2 Principer för Användarcentrerad Systemdesign 

Jan Gulliksen och Bengt Göransson har i sin forskning kring användarcentrerad 
systemdesign tagit fram ett antal nyckelprinciper. Dessa baseras på ISO-standarden 
13407 (Human-centerd design process for interactive systems), Gould et al.:s 
principer, samt deras egna erfarenheter från Rational Unified Process, RUP, och 
Dynamic Systems Development Method, DSDM). 27 

Användarfokus 

Kundens mål med sin verksamhet, och de arbetsuppgifter som användaren utför, 
ska tidigt vara vägledande i utvecklingen. Genom att undersöka användarens 
arbetsuppgifter och behov tidigt i utvecklingsprocessen får projektet fokus på 
användaren och nyttan av systemet istället för att tekniska frågeställningar får den 
största uppmärksamheten. För att få en förståelse för användarens arbetssituation 
genomförs uppgiftsanalyser där användarens olika uppgifter noggrant specificeras. 
Uppgiftsanalysen är ett komplement till en kravanalys som tenderar att fokusera 
på vilken funktionalitet som nödvändig och inte på hur den funktionaliteten skall 
erbjudas i systemet.28 

Aktiv användarmedverkan i utvecklingen 

Tidigt i utvecklingen av systemet skall representativa användare vara aktiva. Möten 
med användarna skall ske i deras egen arbetsmiljö. Det är viktigt att representativa 
användare är med i utvecklingsarbete. Vid val av användare måste man tänka på 
förkunskaper, intresse, domänkunskaper etc. Ett mycket starkt teknikintresse kan 
leda till att användarens synpunkter på systemet inte är representativa för den 
”vanliga” användaren. 

Evolutionär utveckling 

Utvecklingsprocessen ska vara iterativ och utvecklas i delar. En iteration ska 
innehålla en analys av användarnas krav och användningssammanhanget och en 
designfas med en dokumenterad utvärdering. Utvärderingen ska innehålla 
konkreta förslag till förändringar. Vid tidiga testningar får utvecklarna en 
möjlighet att säkerställa att systemet uppfyller användarnas behov.29 

                                                 
 
27 Användarcentrerad systemdesign, Jan Gulliksen och Bengt Göransson, Studentlitteratur 2002. s.110 
28 Preece, Jenny (1993) A Guide to usability, Addison-Wesley, ISBN 0-201-62768-X. 
29 Preece, Jenny (1993) A Guide to usability, Addison-Wesley, ISBN 0-201-62768-X. 
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Gemensam och delad förståelse 

Det är viktigt kunden och utvecklarorganisationen talar samma språk. Designen 
skall dokumenteras med en för alla inblandade parter förståelig representation. 
Enkla pappersskisser och simulationer kan användas för visa funktionerna i 
systemet. Användning av abstrakta notationer som användningsfall, UML-diagram 
eller kravlistor ger inte användaren en konkret bild och förståelse för den framtida 
användningssituationen. 

Prototypning 

Prototyper används tidigt för att visualisera och utvärdera idéer och 
designlösningar med slutanvändarna. Finns det möjlighet kan flera olika 
prototyper användas samtidigt. 

Utvärdera verklig användning 

Mätbara mål för användbarheten och kriterier för designen skall så långt som 
möjligt styra utvecklingen. 

Designaktiviteter 

Genom att medvetet göra designaktiviteter med användarna undviker man att 
designen blir något som bara uppstår. För användaren är det gränssnittet som är 
själva systemet. Det handlar om ett antal cykler (designa – testa med användarna – 
omdesigna). På det sättet undviker man att utvecklingen fastnar vid en första 
”rätt” lösning. Designen blir skräddarsydd mot användarnas behov.30 

Tvärdisciplinära team 

Olika kompetenser bidrar till helheten, t ex systemarkitekter, databasexperter, 
programmerare, informationsarkitekter, användbarhetsdesigners, 
interaktionsdesigners, experter på fältstudier etc. 

Användbarhetsförespråkare 

Att tidigt i utvecklingsprocessen involvera en erfaren användbarhetsförespråkare 
säkerställer att användaren blir i fokus. Den blir användarens representant i 
utvecklarorganisationen. 

Integrerad systemdesign 

Alla delar i systemet som påverkar användbarheten skall integreras med varandra 
och utvecklas parallellt. Här kommer även andra delar av 
användningssammanhanget in t ex utrustning, fysisk miljö etc. 

Lokalanpassa processerna 
                                                 
 
30 Preece, Jenny (1993) A Guide to usability, Addison-Wesley, ISBN 0-201-62768-X. 
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Den användarcentrerade utvecklingsprocessen ska förankras i 
utvecklarorganisationen. Till det kan man återanvända metoder och tekniker som 
redan är etablerade. 

En användarcentrerad attityd 

Att ha en användarcentrerad attityd innebär att skapa en gemensam 
grundförståelse för användarna. Hela utvecklarorganisationen måste vara 
medveten om användbarhet och användarna. Detta kan ske med hjälp av 
studiebesök och träffar med potentiella användare. 

2.9.3 Aktiviteter vid användarcentrerad systemdesign 

Eftersom Gulliksen och Göranssons principer bygger på ISO-standarden 13407 
blir deras principer en konkretisering av utvecklingsarbetet. I figur 9 kan man se 
vilka aktiviteter som enligt dem bör utföras vid de olika delarna av utvecklingen av 
ett användarcentrerat system: 

• Analysera krav och användarbehov. 

• Design för användbarhet genom prototypning. 

• Utvärdera verklig användning. 

• Återkoppla, planera inför nästa iteration. 

 

Figur 9 Aktiviteter vid användarcentrerad systemutveckling.31 

                                                 
 
31 Användarcentrerad systemdesign, Jan Gulliksen och Bengt Göransson, Studentlitteratur 2002 
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2.10 Prototypning 

Prototyper är en central del av utvecklingsarbetet när man utvecklar 
användarcentrerat och fokuserar på användaren. Prototypen skapas utifrån de krav 
som beställaren och slutanvändarna har definierat. Prototypen blir det redskap 
som på ett tydligt sätt ger indikation på att utvecklingsarbetet är inne på rätt väg 
och fångar kraven på användbarhet och nytta. Med en prototyp kan man utforska 
nya lösningar, prova funktionalitet, hitta krav, hitta svagheter och testa utseende. 

Prototypning är en iterativ process som vid varje iteration ger möjlighet att ändra 
fel som framkommit vid en tidigare prototyp. Med prototypning kan man också 
hitta grundläggande problem i lösningen som beror på bristande 
kravspecifikation.32 Prototypning blir en process där kravspecifikationen kommer 
till liv och användarna får en förståelse av det nya systemet. Utan användning av 
prototypning finns en risk att problem uppstår: 

• Användarna har svårt att förstå konsekvenserna av ett designbeslut. 

• Användarna har ingen möjlighet att påverka tekniska designdokument. 

• Det är svårt att ta fram ett dokument som på ett komplett och 
överensstämmande sätt beskriver ett dynamiskt system. 

Enligt en av nyckelprinciperna (Gulliksen och Göransson) för användarcentrerad 
systemdesign ska prototyper användas tidigt i utvecklingsarbetet för att visualisera 
och utvärdera idéer och designlösningar tillsammans med användarna. Vidare 
anser författarna att man kan välja att använda enkla prototyper som 
pappersmodeller och konceptskisser eller mer avancerade ”riktiga” prototyper 
beroende på vilket stadium utvecklingen befinner sig på och anger följande 
punkter: 

• Börja med prototyper på så låg nivå som möjligt. 

• Börja med övergripande koncept, höj inte detaljnivån i onödan. 

• Utvärdera prototyper med riktiga användare i deras riktiga 
användningssammanhang (kontextuell prototyping). 

• Arbeta om så är möjligt med flera prototyper parallellt. 

Alan Dix et Al betonar att det finns problem med en iterativ ansats vid arbetet 
med prototyper. Den första prototyp som tas fram kanske har inbyggda 
grundläggande fel som man sedan försöker att rätta med en förändrad design vid 
varje iteration istället för att börja om med ett annat synsätt på problemet. 

 

                                                 
 
32 Dix Alan et al, Human-Computer Interaction, ISBN 0-13-239885-8 
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2.10.1 Metoder för prototypning 

Det finns tre vedertagna utgångspunkter för arbete med prototyper. Dessa kan 
man finna hos ett antal författare (t ex Preece och Dix et al) och principerna är 
samma: 

Throw-Away 

Prototypen skapas och testas. Kunskapen som man får genom denna aktivitet 
används för att bygga den slutliga produkten, men själva prototypen slängs bort.  

Incremental 

Den slutliga produkten byggs inkrementellt. De olika delarna tas fram separat och 
oberoende av varandra, men med en gemensam övergripande design. 

Evolutionary 

Här är slängs inte prototyperna bort utan fungerar som bas för nästa iteration. Det 
blir en kompromiss mellan produkt och prototyp. Systemet utvecklas och förfinas 
under processen. 

Gulliksen och Göransson menar att man kan sammanfatta dessa utgångspunkter 
och har tagit fram två typer av prototyper som innehåller delar av ovanstående 
varianter; utforskande prototyp och prototyp som hjälper till att utveckla 
produkten.33 

Utforskande prototyp 

• ”Kasta bort” – slängs bort efter användning 

• Måste vara billig 

• Prototypverktyg: papper och penna, datorbaserat högnivåspråk, 
schematiska skissverktyg 

• Lämplig för att: samla in ny information om systemkrav, testa 
designlösningar, prova om lösningar är rimliga. 

• Används för att utvärdera innan man väljer inriktning, eftersom prototypen 
är enkel och billig har man tid och råd att pröva många olika lösningar. 

 

”Utvecklande” prototyp 

                                                 
 
33 Användarcentrerad systemdesign, Jan Gulliksen och Bengt Göransson, Studentlitteratur 2002. s.244 
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• En kompromiss mellan riktig utveckling och prototypning. 

• Bygger systemet gradvis, bildar till slut det riktiga systemet. 

• Försöker överbygga gapet mellan prototypning och implementering. 

• Viktigt att välja det slutliga verktyget. 

• En svaghet är att man gärna fixar brister och fel istället för att utvärdera 
andra alternativ. 

2.11 Identifiering med streckkoder 

Det finns fler olika system för att identifiera objekt inom industri och 
logistiksektorn. Streckkoden är en beprövad och för många applikationer en 
lämplig teknik. 

Tekniken som används för att bygga upp en streckkod är att använda mellanrum 
och svarta streck av olika bredd. Genom att utnyttja skillnaden i den mängd ljus 
som reflekteras vid belysning med synligt rött ljus, infrarött ljus eller laserstrålar 
kan informationen i streckkoden avläsas. 

En del streckkoder har kontrolltecken som skyddar mot felinläsningar före 
stopptecknet. Det finns även koder som är självtestande, till exempel genom att 
varje tecken skall innehålla ett visst antal kodelement. 

Det har utvecklats mångas olika standarder för streckkoder. Dessa har olika 
fördelar och nackdelar och används i olika typer av tillämpningar. Genensamt för 
dem alla är att de är billiga, de kan läsas på olika avstånd, koden kan visas i klartext 
under streckkoden, de är beroende av miljön (smuts, snö etc), de kräver optisk 
sikt, de kan endast bära lite information och informationen kan inte ändras. 34 

 

Kod 39 (alfanumerisk kod) 
En kod som är vanlig i industritillämpningar. En nackdel är att streckkoden blir 
lång när Kod 39 används. Koden rekommenderas inte vid långa teckenserier. De 
tecken som kan skrivas är endast versaler, A – Z, och siffrorna 0 - 9 samt vissa 
specialtecken. 

                                                 
 
34 Identifieringssystem för industri och handel, Kenth Lumsden, Studentlitteratur, ISBN 91-44-30641-5 
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Kod 128 

Kod 128 kräver lite utrymme och har hög säkerhet och används inom många 
områden bl a transportområdet. Kod 128 ersätter ofta Kod 39 på grund av att den 
genererar kortare koder som är enkla att läsa av. Kod 128 kan innehålla 128 olika 
datatecken (hela ASCII uppsättningen) och är en kompakt kod som använder fyra 
olika bredder på streck och mellanrum. 35 

2.12 WinSaw 

WinSaw är ett OLF (Order Lager Faktuering) system för sågverk och företag som 
förädlar och säljer trävaror. Programvaran är utvecklad i Windowsmiljö av 
SYSteam.36 I sågverksprocessen får virkespaketen ett paketnummer som knyts till 
ett artikelnummer. Dessa paketnummer administreras i WinSaw. När paketen går 
genom de olika delarna i processen (förädlas) avrapporteras de till WinSaw. 

Exempel på nummerseriens utformning 

Artikelnummer: 2 038 125 4 55 036 120 PLH4 

2 träslag  
038 tjocklek 
125 bredd 
4 förädlingsgrad 
55 kvalitet 
036 aktuell volym (tjocklek efter hyvling) 
120 aktuell bredd (efter hyvling) 
PLH4 utförandekod (profil) 

Exempel på utförandekoder 

PLF, Planfas 
FS, Finsågat 
O, Oarbetat 
PLH, Planhyvlat 

                                                 
 
35 Streckkod System AB http://www.streckkod.se/asp/streckkodsinfo.asp (acc. 2006-04-10) 
36 SYSteam AB 
http://www.systeam.se/frames_bolag.cfm?ID=76&level2_sidnr=281&current_level=2&sidoID=529 
(acc.  2006-04-18) 
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Exempel på impregneringsgrad 

A, virke i permanent kontakt med mark eller sötvatten. 
AB, virke som är utsatt för väder och vind eller kondens, men som inte är i 
kontakt med mark eller vatten. 

2.13 Processbeskrivning sågverk 

Ett sågverk förädlar timmerstockar till plankor, hyvlade eller ohyvlade. Här 
beskrivs processen: 

Timmersortering 

Sågverket tar emot timmerstockar sorterade i träslag men i varierande storlekar. 
Stockarna sorteras i olika timmerklasser beroende på kvalitet, längd, diameter. 
Stockarna placeras i timmerlager. 

Sågning 

Stockarna mäts och avbarkas för att sedan sågas. I den första sågningen sågas 
kantbräderna bort och ett centrumblock finns kvar som är optimalt beräknat för 
att plankor ska kunna utvinnas ur blocket. 

Råsortering 

I råsorteringen samlas de sågade plankorna och bräderna upp i olika fack. När ett 
fack är fyllt läggs det samman till ett paket. Paketen går till i ett mellanlager. 

Torkning 

Paketen torkas sedan för att nå den fuktnivå som önskas. Torkningsprocessen tar 
ett antal dagar. När det är klart hamnar paketen i ett torrt mellanlager. 

Justering 

I justeringen kapas virket så att ett paket innehåller plankor och bräder av samma 
längd. Efter justeringen är paket sorterade efter sort, dimension och kvalitet. Dessa 
paket ges ett paketnummer och kan emballeras om det ska direkt till leverans. 

Förädling hyvling 

Bitarna hyvlas plana. Efter hyvlingen emballeras paketen. 
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2.14 Processbeskrivning av impregneringsverk 

Ett impregneringsverk tar emot färdiga virkespaket från sågverk och levererar 
impregnerade virkespaket i olika kvaliteter. Här beskrivs processen: 

Inleverans 

Impregneringsverket tar emot virkespaket från leverantören. 

Virkespaketen impregneras 

I impregneringen förs virkespaketen in i en impregneringstub. Tuben fylls med 
impregneringsvätska. Virket ligger i tuben under högt tryck i ett antal timmar, 
vätskan tränger då in i virket.  

Färdiglager 

Färdigimpregnerat virke lagras i ett färdiglager. 

Utlastning 

Virkespaketen hämtas av lastbilar och levereras till kund.
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3 Genomförande 
I SYSteams uppdragsbeskrivning ingick att genomföra en analys av användningen 
av mobil IT i någon bransch. Vi valde mellan sjukvården och skogsbranschen, två 
sektorer där SYSteam är leverantörer av system. Eftersom examensarbetet är 
begränsat till fem månader och vi gärna ville se resultat under den avgränsade 
tiden valde vi bort sjukvårdssektorn. Vi antog att beslutsvägarna är långa inom 
sjukvårdssektorn och att arbetet skulle ta för lång tid. Istället valde vi att gå vidare 
med skogsbranschen.  

För att lära oss mer om användningen av IT i skogsbranschen studerade vi flera av 
de forskningsrapporter som finns framtagna. Många av dem finns samlade på 
Skogforsks hemsida (Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, 
finansierat av staten och skogsnäringen, http://www.skogforsk.se) I en 
rapport, IT växer (även) i skogen, presenteras olika sätt som IT används på 
inom skogsbruket idag, samt ett framtidsscenario. Ett citat som vi fastnade för 
var en beskrivning av att IT inom skogsindustrin är mycket utsatt men att det 
finns potential för framtida utveckling: ”… en tuff miljö med kyla och väta, 
skakiga maskiner som hela tiden byter plats. Skillnaden mot en ICAbutik eller ett 
kontor i Stockholm kan inte bli större. Redan dyra grejor blir ännu dyrare innan 
de passar för skogsbrukets förhållanden. Osäkerheten om svårvärderade 
nyttoeffekter, dåliga erfarenheter från tidigare IT-satsningar, den ständiga tekniska 
utvecklingen skapar en nyttig tröghet i systemet. Nyheterna får mogna, 
leverantörerna blir kunnigare och den egna kompetensen byggs upp. Till slut 
uppstår ett läge när tiden är mogen för en utveckling, en introduktion av ny IT. 
Det finns idag inga fundamentala tekniska begränsningar som hindrar ett brett 
utnyttjande av IT i skogsbruket.”37 

För att hitta en nisch inom skogsbranschen där vi kunde genomföra vårt 
examensarbete besökte vi en IT-dag på Elmia där SYSteam på ett seminarium 
berättade om sitt arbete inom skogsindustrin och då främst sågverksindustrin. På 
seminariet framkom att SYSteam hade ett väl fungerade system för hantering av 
order, lager och fakturering (WinSaw). 

Ytterligare en anledning till att vi valde att studera just skogsbranschen var att vi 
såg en möjlighet för SYSteam att kunna gå vidare med en helhetslösning för 
sågverk på flera olika marknader runt om i Europa, där skogsindustrin också är en 
viktig del av näringslivet. 

                                                 
 
37 IT växer (även) i skogen, 2004, Arvid Höglund, TELDOK Rapport 136 (ISSN 0281-8574) 
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3.1 Metoder 

I arbetet med nulägesanalys av skogsindustrin har vi läst forskningsrapporter, 
litteratur och besökt seminarium som behandlar ämnet. För att hitta ett praktikfall 
genomförde vi studiebesök på sågverk där vi intervjuade personal. I 
förändringsanalysarbetet och arbetet med kravspecifikationen använde vi FA/SIM. 
För att ta fram designdokumentet utgick vi från de riktlinjer som finns i 
Användarcentrerad Systemdesign tillsammans med Schneidermans och Nielsens 
riktlinjer för användbarhet. 

3.1.1 Val av tekniker 

För utvecklingen av applikationen valde vi att arbeta med Microsoft .NET 
eftersom det är den utvecklingsplattform vi har använt i vår utbildning vid 
Ingenjörshögskolan. Handdatorerna som vi utvecklat våra prototyper på har haft 
ett operativsystem från Microsoft (Windows CE .Net). 

3.2 IT i skogsindustrin idag 

Idag är IT en naturlig del av skogsbranschen. Från att från början främst använts i 
det administrativa arbetet har IT-stöd på senare år flyttat ut alltmer till skogen; till 
avverkningsmaskiner och lastbilar. Syftet har varit att öka virkesflödet, korta 
ledtiderna och sänka kostnaderna för hanteringen.38 

Virket avverkas i skogen av skördare. Dessa maskiner är oftast utrustade med 
datorer som har tillgång till GIS-kartor (GIS står för Geografiska Informations 
System och kan sägas vara en kombination av kartor och tabellinformation som 
lagras och hanteras i datorn).39 Efter att skotare kört virket till vägkanten hämtas 
de av lastbilar med datorer och GPS (för positionsbestämning). 

Det område inom skogsnäringen som hittills inte varit med om samma utveckling 
ligger i slutet av kedjan, vid sågverk och förädling. Där finns idag ofta inte något 
mobilt IT-stöd.  

3.3 Studiebesök  

Det företag inom SYSteam som arbetar med sågverksindustrin heter SYSteam 
Skog&Såg. Genom dem fick vi förslag på tre sågverksföretag som använder 
WinSaw och som även hade uttalat en önskan om att investera i någon form av 
mobilt stöd till WinSaw. 

                                                 
 
38 CIO Sweden 3, april 2005. (Lättare kapa rätt med nya IT-tjänster) 
39 Lunds Universitet http://www.giscentrum.lu.se/vadargis.htm (acc. 2006-04-05) 
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Vi genomförde tre studiebesök på sågverk. Under studiebesöken intervjuade vi 
platschefen och personal som arbetar på sågverket. Kommentarer som kom fram 
under studiebesöken noterades och ligger till grund för de problemformuleringar 
som presenteras i kommande stycken. 

3.3.1 C F Bergs sågverk 

Med sitt säte i Mörlunda är C F Bergs ett familjeägt sågverk som säljer sågade och 
vidareförädlade trävaror. Majoriteten av produkterna exporteras till länder i 
Europa.  

Efter en rundvandring på C F Bergs med produktionsledaren så är det tydligt att 
det finns problem. Nedan beskrivs tre huvudproblem. 

Paketlappar försvinner 

För att identifiera virkespaketen på sågverket så använder man sig av paketlappar. 
Man har problem med att dessa paketlappar försvinner från paketen vid hantering 
eller att de blåser bort. 

Manuell avrapportering 

På sågverket sker en ständig förädling, när ett paket förädlas så skapas ett nytt 
paket med information om vilken typ av förädling som skett. För att man inte 
systemet innehålla paket som inte finns i verkligheten så avregistreras 
paketnummer som förädlats. Detta görs idag manuellt på flera ställen på sågverket. 
På grund av bristande rutiner och den mänskliga faktorn så blir vissa 
paketnummer inte avregistrerade. Detta medför att lagersaldot innehåller 
virkespaket som inte finns i verkligheten. 

Oordnat lager 

Sågverket har idag ett stortantal artiklar i olika dimensioner. På grund av den 
begränsade lagringsytan så är det omöjligt att dedicera en specifik plats för varje 
artikel och dimension. Virkespaketen placeras helt enkelt där det får plats. Detta 
gör att truckförarna som ska hämta och lämna paket får använda många timmar i 
veckan för att leta paket. 

3.3.2 Wallnäs 

Wallnäs är ett familjeägt företag som grundades för över 100 år sen, förutom att 
sälja sågade och hyvlade trävaror så har man även ett skogsbruk. Genom samtal 
och intervjuer med personal på Wallnäs framkom följande problem med 
pakethanteringen. 
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Hitta paket på lager 

På Wallnäs upplever man idag att det finns problem med att hitta virkespaket i 
lagret. En stor del av truckförarnas tid går åt till att leta efter virkespaket. Eftersom 
lagerplatserna varierar på grund av det divergerande flödet av timmer finns det 
inga bestämda lagerplatser för vissa dimensioner eller kvalitéer. Idag meddelar man 
lagerplatserna manuellt mellan truckförarna. 

Manuell registrering 

När virkespaket kommer till hyveln idag görs en manuell avregistrering av paketen 
mot WinSaw. På grund av att paketlappar tappas bort blir vissa paket inte 
avregistrerade, detta leder till att lagersaldot innehåller paket som inte finns i 
verkligheten. 

Avrapportering mot lastorder 

För att boka ett virkespaket mot en viss leverans (lastorder) görs idag en 
anteckning på lastorder med penna. Denna lastorder placeras sedan i ett fack för 
senare inmatning i WinSaw. 

3.3.3 Tenhults Impregneringsverk AB 

Tenhults impregnering AB i Vaggeryd är ett dotterbolag till Ture Johanssons 
Trävaru AB. Vid studiebesöket på Tenhults Impregneringsverk berättade 
arbetsledaren om de problem som finns med pakethantering på företaget idag. 

Paketregistrering 

När virkespaket kommer till Tenhults är de försedda med leverantörens 
paketspecifikation som visar vad paketet innehåller: virkessort, kvalité, dimension 
och längder. Vid impregneringen skrivs informationen från leverantörens 
paketspecifikation av för hand på Tenhults egen paketspecifikation. Virkespaketet 
får ett nytt paketnummer och informationen från paketspecifikationen matas in i 
WinSaw manuellt. 

Utleverans 

Vid leveranser får truckförarna en lastorder som är utskriven från WinSaw. På 
denna lastorder står vilka dimensioner och längder som ska lastas till en viss 
leverans. Truckförarna letar upp paket med rätt innehåll och skriver upp 
paketnumret på lastordern. När alla paket som ska lastas till leveransen är 
nedskrivna på lastordern lämnas lastordern till kontoret där uppgifterna matas in 
manuellt i WinSaw. 

Vid hanteringen av paket idag utförs en stor del av arbetet manuellt. Detta leder 
till dubbelarbete och det finns en stor risk att fel inträffar i samband med avläsning 
och inmatning av data. 
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3.4 Val av praktikfall 

Efter att ha besökt tre aktörer i den skogsbranschen så beslutade vi att Tenhults 
impregneringsverk AB var det mest attraktiva praktikfallet. Orsaken till att vi valde 
just detta företag var att deras tillverkningsprocess är väl fungerande. Man har en 
ambition att införskaffa ett mobilt IT-stöd i sin verksamhet. En begränsad insats 
kan ge en stor nytta.                                                                                                       

3.5 Praktikfallet Tenhults impregneringsverk AB 

Tenhults Impregnering AB i Vaggeryd är ett dotterbolag till Ture Johansson 
Trävaru AB, Klevshult. Tenhults har fem anställda. Omsättningen var under 2005 
cirka 70 miljoner kronor. Under 2006 beräknas omsättningen öka till cirka 80 
miljoner kronor. Tenhults köper in virkespaket från sågverk som de förädlar 
genom impregnering. Tenhults har idag 10 – 15 olika leverantörer av virkespaket 
varav 6 – 7 är mer kontinuerliga. Under 2005 kom cirka 70 % av virket från 
moderbolaget i Klevshult, under 2006 räknar Tenhults med att andelen blir cirka 
20 %. Under ett år hanterar Tenhults cirka 20 000 virkespaket. 

Tenhults använder sig idag av OLF-systemet WinSaw från SYSteam. På kontoret 
används idag tre pc-datorer som är kopplade mot en server. En av datorerna 
fungerar endast som reservdator. 

3.5.1 Processöversikt 

 

Figur 10. Processöversikt Tenhults Impregneringsverk.  

För att få en tydlig bild av Tenhults tillverkningsprocess tog vi fram en 
översiktsgraf (figur 10). I översiktsgrafen kan man se vilken information som 
flyttas mellan de olika delprocesserna. Processöversikten är avgränsad till de 
processer som rör pakethanteringen. 
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När virkespaketen anländer till sågverket så flyttas de med hjälp av gaffeltruckar 
till lagret. Vid impregneringstuben lastas virkespaketen som ska impregneras på en 
vagn. Därefter skriver en arbetare av paketinformationen på en ny 
paketspecifikation som sedan lämnas över till kontoret där den stansas in i 
WinSaw. Lastordrarna ligger på ett skrivbord på kontoret och det hämtas av en 
arbetare som letar upp virkespaket med överstämmande innehåll. 
Virkespaketnumren skrivs då ner på lastordern som sedan lämnas över till kontoret 
där informationen stansas in i WinSaw. När en order är färdigregistrerad skrivs en 
följesedel som kunden erhåller.  

3.5.2 Förändringsanalys enligt SIM metoden 

Vi använde oss av FA/SIM för att få fram ett antal åtgärdsförslag som skulle kunna 
förbättra den befintliga tillverkningsprocessen. I arbetet med FA/SIM har vi 
observerat arbetsmoment och intervjuat personalen på Tenhults. 

Problemlistan i bilaga 1 visar att det finns många problem som relaterar till 
manuell hantering av paketspecifikationer. När leverantörens virkespaketlapp läses 
av innan virket impregneras finns det risk för att siffrorna läses av fel, skrivs fel på 
Tenhults paketlapp eller skrivs med slarvig handstil. Fel kan också uppstå när 
informationen från Tenhults paketlapp ska matas in i WinSaw på kontoret. Vid 
bokning av paket till en order skriver personalen upp virkespaketnumret med 
penna på ordern. Ordern fylls snabbt med handskrivna paketnummer och det 
finns risk att det är svårt att läsa av dem vid senare inmatning till WinSaw 

Den manuella hanteringen leder också till dubbelarbete, dels vid registrering av 
nya virkespaket, men framförallt vid bokning av virkespaket till en order. 

Det finns idag ingen möjlighet att se hur mycket oimpregnerat virke (vitt) som 
finns i lager på grund av att registrering av nya paket sker precis innan virket ska 
impregneras. Detta är dock inget stort problem eftersom allt virke som kommer 
till Tenhults förr eller senare ska impregneras. De förändringsbehov (bilaga 5) som 
analysen pekar på är att minska dubbelarbete, minska felinmatningar, effektivisera 
pakethanteringen, öka lönsamheten samt få bättre kontroll på lagret. 

Genom att genomföra följande åtgärder: införa streckkoder på paketen, bygga ett 
trådlöst nätverk och införa handdatorer som kommunicerar med WinSaw skulle 
Tenhults kunna uppfylla förändringsbehoven. 

Resultatet av FA/SIM visar att det finns ett behov av att införa ett mobilt IT-stöd 
för pakethanteringen. (Dokumenten från FA/SIM finns i bilagorna 1 till 5). 



Genomförande 

42 

3.5.3 Funktionell beskrivning av applikationen 

Efter diskussion med användare och beslutsfattare på Tenhults har vi kommit 
fram till vilka funktioner som de vill ha i den mobila applikationen som 
hädanefter benämns MobSaw. 

MobSaw skall: 

• Kommunicera med det befintliga OLF-systemet WinSaw 

• Läsa av en streckkod 

• Registrera ett nytt virkespaket 

• Ändra i ett virkespaket 

• Ändra förädlingsgrad på ett virkespaket 

• Innehålla aktuella lastordrar 

• Kunna boka ett virkespaket mot en lastorder 

• Utföra felkontroll vid bokning mot lastorder 

• Meddela när lastorder är färdigbokad 

• Synkronisera utförandekoder mot WinSaw 

• Hantera avbruten kommunikation 

3.5.4 Beskrivning av arbetet med att ta fram användargränssnittet 

I arbetet med att ta fram de olika prototyperna har vi gått igenom tre iterationer. 
Vi har använt oss av modellen för Användarcentrerad Systemdesign och 
principerna för att analysera krav och användarbehov, designa för användbarhet, 
utvärdera verklig användning och återkoppla samt planera för nästa iteration. 

I utvecklingen av prototyperna användes ett antal av Nielsens och Schneidermans 
riktlinjer: 

Sträva mot att vara konsekvent 

Navigationsknapparna är likadana genom hela applikationen. De är placerade i 
skärmens nederkant för att fingrarna inte ska skymma resten av skärmen när man 
trycker på dem. 
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Frambringa avslut och Ge användaren återkoppling 

Proceduren att registrera ett nytt paket är indelad i tre delar och leder fram till en 
avslutande skärmbild som fungerar som kvitto på de inmatade uppgifterna. 

Möjliggör att användaren kan ångra handlingar 

På varje skärmbild finns möjlighet att gå tillbaka till sidan innan och ångra 
inmatningar. Alla inmatningar som sker på en sida kam ändras direkt på skärmen. 

Det ska finnas en naturlig koppling mellan systemet och ”den verkliga världen” 

Begreppen som används i applikationen är samma som slutanvändaren är van vid. 
Den information som matas in är samma som har skrivits ner manuellt på papper 
tidigare (se bilaga 6). 

Minimera minnesbelastningen 

Användaren behöver inte memorera någon information om paketen mellan de 
olika skärmbilderna. 

Flexibilitet och effektiv användning  

Vid registrering av nytt paket visas informationen om det senast registrerade 
paketet. Detta för att flera liknande paket ofta registreras i följd. Snabbknapparna 
för att välja utförandekoder är placerade så att de vanligaste alternativen är 
placerade längst ner till höger för att enkelt kunna väljas med tummen. 

Inför varje iteration analyserade vi de användarbehov och krav som fanns på 
applikationen, och noterade eventuella förändringar från tidigare iteration. 
Därefter skapades en prototyp. I prototypen fanns det framförallt möjlighet att 
testa att interaktionen med applikationen fungerar och att användargränssnittet är 
utformat på ett sätt som användarna accepterar. De synpunkter som kom fram 
från utvärderingen, togs med i planeringen inför nästa iteration. 
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Utforskande prototyp 

Den första prototypen är en utforskande prototyp i form av en pappersprototyp 
som visas i figur 11. Den är en skiss över applikationens olika skärmbilder. I 
prototypen visas de olika steg som användaren måste ta för att slutföra en uppgift. 
Prototypen bygger på ett gränssnitt där användaren trycker direkt på den 
tryckkänsliga skärmen istället för att använda pennan för navigering i 
applikationen. 

 

  

Figur 11 pappersprototypen innehåller skärmbilderna: meny, registrera nytt paket, 
boka paket till order. (Bilaga 8 och 9 visar prototypen i sin helhet). 

Iteration 1 

Med utgångspunkt från informationen vi fick vid första mötet med Tenhults 
skapades en pappersprototyp (figur 11). Syftet med pappersprototypen var att 
samla in ny information om systemkrav, testa designlösningar, prova om lösningar 
är rimliga. Pappersprototypen presenterades för utvecklarna på SYSteam samt 
personal på Tenhults. Följande kom fram: 

• Utvecklarna på SYSteam fick en överblick över applikationens 
funktionalitet. 

• Tenhults bekräftade att utvecklingsarbetet gick i rätt riktning. 
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Efter en presentation av pappersprototypen togs beslutet att skapa en utvecklande 
prototyp. Utvecklande prototyp 1 togs fram och visades för SYSteam på en 
stationär dator. SYSteam tyckte att applikationens gränssnitt mot användaren var 
tydligt och intuitivt att arbeta med. Eftersom inmatning av data sker via fullstort 
tangentbord och mus kunde inte några slutsatser dras angående interaktionen med 
applikationen. 

I samband med demonstrationen fick vi låna en HP iPAQ 3970 för att senare 
kunna testa inmatning via tryckskärm. 

Utvecklande prototyp version 1 

Utvecklande prototyp version 1 i figur 12 utvecklades med hjälp av Visual Studio 
.NET med NET Compact Framework för att kunna användas på en handdator. 

 

       
 

    
Figur 12 Skärmbilder av utvecklande prototyp version 1 
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Iteration 2 

Utvecklande prototyp version 1 fördes över till en handdator. Vi demonstrerade 
Utvecklande prototyp version 1 för beslutsfattare och slutanvändare på Tenhults. 
Vid demonstrationen användes HP iPAQ 3970, detta gjorde att inmatningen och 
skannerfunktionen inte kunde testas, eftersom den saknar tangentbord och 
skanner. Det som kom fram efter demonstrationen var följande: 

• De vanligaste förekommande utförandekoderna ska matas in via 
snabbknappar. 

• De senaste inmatade värdena ska sparas och visas i inmatningsfälten. 

• Registreringen av ett paket skall ske på endast två formulär tillskillnad från 
prototypens tre. 

• För att ett paket ska kunna sparas måste dimension och utförande ha 
matats in. 

• Vid inmatning av längder ska man kunna öppna ett formulär med en tabell 
av samtliga längder, och där endast mata in antal på respektive längd. 
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Utvecklande prototyp version 2 

Utvecklande prototyp version 2, som visas i figur 13, utvecklades med hjälp av 
Visual Studio .NET med NET Compact Framework för att kunna köras på en 
handdator av den typ som kommer att användas i den slutliga tillämpningen. 
Handdatorn är utrustad med scanner för avläsning av streckkoder, tangentbord för 
inmatning av data, tryckkänslig skärm och stylus-penna. 
 

   

  

 

Figur 13 Skärmbilder av utvecklande prototyp version 2 
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Iteration 3 

Utvecklande prototyp version 2 skapades på en Psion-handdator med skanner. 
Prototypen innehåller de förändringar som kom fram vid mötet med Tenhults vid 
iteration 2. Vid demonstrationen kunde en slutanvändare testa applikationens 
funktioner i sin normala arbetsmiljö. 

Synpunkter som kom fram vid demonstrationen: 

Allmänt 

• Större kontrast mellan bakgrund och text krävs för att alla användarna ska 
kunna avläsa informationen. 

• Textstorleken måste göras större för att alla användarna ska kunna avläsa 
informationen. 

• Man ska kunna mata in ett virkespaketnummer manuellt vid 
deformerad/förstörd streckkod. 

Registrera nytt paket 

• Fungerar enligt krav från Tenhults. 

Boka till order-formulär 

• Ta bort möjlighet att mata in ordernummer manuellt. Alla aktuella ordar 
ska finnas i drop-down-listan. 

• Skapa en kontrollsumma för antalet bokade paket. 

• Felhantering, om användaren försöker boka samma paket två gånger. 

• Ta bort bokade paket 

Iteration 3 är den sista iterationen som vi genomförde. De synpunkter som kom 
fram vid utvärderningen tog vi med oss till designen av protoypen som presenteras 
i resultatdelen av denna rapport. Förändringarna är endast grafiska förändringar i 
användgränsnittet och inga tester har gjorts av dessa förändringar på en handdator. 
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Allmänna förändringar 

• Bakgrundsfärgen valdes till vit för att öka kontrasterna. 

• Textstorleken på knappar och text gjordes så stora möjligt. 

Registera nytt paket-formulär 

• En inmatningsruta för manuell inmatning av virkespaketnummer skapades. 

Boka till order-formulär 

• Inmatningsfältet för att skriva in ordernummer manuellt togs bort då alla 
aktuella ordrar ska finnas i drop-down-listan. 

• En kontrollsumma för paket lades till. 

Synpunkter som ska tas hänsyn till vid den slutliga utvecklingen av applikationen 

• Felhantering, om användaren försöker boka samma paket två gånger. 

• Ta bort bokade paket. 
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4 Resultat 
4.1 Kravspecifikation 

Denna kravspecifikation presenterar de krav och behov som Tenhults ställer på 
MobSaw. Kravspecifikation är tänkt att fungera som ett underlag för en framtida 
offert från SYSteam till Tenhults. Kravspecifikationen beskriver i stora drag vad 
MobSaw ska kunna klara av. Kravspecifikationen är inte detaljerad i 
informationen om hur det ska göras. 

Kravspecifikationen innehåller: 

• Presentation av Tenhults Impregneringsverk AB 

• Verksamhetsbeskrivning/Processöversikt 

• Problem/Målbeskrivning 

• Kontaktytor mot delsystem 

• Systemets konsekvenser för organisationen 

• Funktionell beskrivning 

• Utbildningsfrågor 

4.1.1 Presentation av Tenhults Impregneringsverk 

Tenhults Impregnering AB i Vaggeryd är ett dotterbolag till Ture Johansson 
Trävaru AB, Klevshult. Tenhults har fem anställda. Omsättningen var under 2005 
cirka 70 miljoner kronor. Under 2006 beräknas omsättningen öka till cirka 80 
miljoner kronor. 

Tenhults köper in virkespaket från sågverk som de förädlar genom impregnering. 
Tenhults har idag 10 – 15 olika leverantörer av virkespaket varav 6 – 7 är mer 
kontinuerliga. Under 2005 kom cirka 70 % av virket från moderbolaget i 
Klevshult, under 2006 räknar Tenhults med att andelen blir cirka 20%. 

Under ett år hanterar Tenhults cirka 20 000 paket. 

Tenhults använder sig idag av OLF-systemet WinSaw från SYSteam. På kontoret 
används idag tre pc-datorer som är kopplade mot en server. En av datorerna 
fungerar endast som reservdator. 
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4.1.2 Verksamhetsbeskrivning/Processöversikt. 

Tenhults har för avsikt att införa handdatorer för att effektivisera 
pakethanteringen. Tenhults har idag en manuell hantering av paketen som 
behandlas vid verket, den är i olika avseenden inte optimal för verksamheten. 
Mycket dubbelarbete utförs och det finns flera olika felkällor. Processöversikten är 
avgränsat till de processer som rör pakethanteringen. 

4.1.3 Problem/Målbeskrivning 

En förändringsanalysstudie är gjord enligt FA/SIM-metoden (bilagor 1 till 5). Den 
visar att det finns behov av att införa ett mobilt IT-stöd för pakethanteringen. 

Problem: 

Det övergripande problemet med pakethanteringen idag är att en stor del av 
arbetet utförs manuellt. Detta leder till kostsamt dubbelarbete och stor risk för fel i 
samband med avläsning och inmatning av data. 

Mål: 

Målet är att införa ett mobilt IT-stöd i pakethanteringen där man registrerar 
paketen vid virkespaketet och får in dem i WinSaw. Paketen kan sedan hanteras 
(bokas till order, skapa följesedel) med hjälp av trådlöst nätverk, handdator och 
streckkoder på virkespaketen. 

4.1.4 Kontaktytor mot delsystem 

Pakethanteringssystemet skall kommunicera och utnyttja det redan befintliga 
OLF-systemet WinSaw. Där finns all information om virkespaket och ordrar 
lagrad. Tekniken för att överföra data mellan handdatorn och WinSaw bygger på 
Ascii-filer. Dessa överförs mellan handdatorn och WinSaw med synkronisering via 
WLAN eller dockningsstation. 

4.1.5 Systemets konsekvenser för organisationen 

Genom införande av MobSaw kan Tenhults räkna med att spara tid tack vare 
mindre dubbelarbete och färre felkällor. 

Personalen kan behöva viss utbildning i den nya applikationen. 

Etiketter med streckkoder som visar paketnummer måste anskaffas (se förslag på 
ny virkespaketetikett, bilaga 7). 
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Kommunikationen mellan MobSaw och WinSaw kan göras med docka eller via 
trådlöst nät. Vid trådlös kommunikation krävs en utredning om hur accesspunkter 
skulle kunna placeras för att koppla samman handdatorerna med det befintliga 
nätverket. 

4.1.6 Funktionell beskrivning 

UseCase-diagrammet i figur 14 visar användarens interaktion med MobSaw. I 
bilaga 10 beskrivs de moment som normalt görs vid registrering av nytt 
virkespaket eller bokning av virkespaket till en leveransorder. 

 

Figur 14 UseCase-diagram 

 

Funktionell beskrivning 

MobSaw skall: 

• Kunna läsa från och skriva till WinSaw 

o MobSaw skall kunna skicka och ta emot textfiler från WinSaw. 

• Läsa av en streckkod  

o Hårvaran i handatorn skall ha en streckkodsläsare. Denna genererar 
paketnumret i form av en textsträng. MobSaw ska ta emot 
textsträngen. 

• Innehålla aktuella lastordrar 

o MobSaw skall ha aktuella lastordrar lagrade lokalt, dessa skall 
synkroniseras med WinSaw när MobSaw har kontakt med det 
trådlösa nätverket. 

Användare 
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virkespaket 

Boka 
virkespaket till 
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• Kunna boka paket till en order 

o Ett virkespaket ska kunna knytas till en specifik order genom att 
virkespaketinformationen ändras.  

• Utföra felkontroll vid bokning av paket 

o Om användaren bokar ett virkespaket som inte passar till en order 
ska användaren få meddelande om att paketet inte matchar ordern, 
men kunna boka paketet ändå. 

• Meddela när lastorder är klar 

o När en lastorder är färdigbehandlad och användaren har valt att 
markera ordern som klar kan en följesedel skrivas ut på kontoret. 
Följesedeln bifogas utleveransen. 

• Synkronisera utförandekoder mot WinSaw 

o De utförandekoder som användaren kan välja till virkspaketet ska 
synkronisera mot WinSaw eftersom de kan skilja vid impregnering 
av specialvirkespaketet. Dessa utförandekoder visas i drop-down-
listan på ”Registrera Nytt”-formuläret. 

• Känna av om applikationen är online och hantera avbruten 
kommunikation. 

o Om MobSaw tappar kontakten under en filöverföring ska 
överföringen återupptas när handenheten åter är i kontakt. 

Handdatorn skall: 

 kunna läsa streckkoder på c:a tre meters avstånd 

 klara användning utomhus, året runt 

 ha trådlös anslutning mot nätverket 

Prestanda 

MobSaw skall kunna lokalt spara ner informationen om 20 000 paket (storleken 
för ett paket är ca 170 bytes). 

Säkerhet 

Vid användning av trådlöst nätverk måste hänsyn till säkerhetsaspekter tas. 
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Utbyggbarhet 

Applikationen skall ha stöd för flera samtidiga användare. Initialt räknar Tenhults 
med att använda tre till fyra handdatorer. I en förlängning kan antalet förändras. 
Systemet skall anpassas för att fler nya funktioner kan implementeras. 

Systemförvaltning 

Hänsyn skall tas till drift, underhåll och support av den nya applikationen och det 
trådlösa nätverket. 

4.1.7 Utbildningsfrågor 

Genom att användarna är med i utvecklingen av MobSaw har de möjlighet att 
testa och påverka applikationens utseende och funktioner. Utbildningen bedrivs 
då delvis parallellt med utvecklingen. 

Dokumentation av applikationen, manual och en utbildningsplan bör tas fram. 
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4.2 Designdokument 

Designdokumentet innehåller en beskrivning av hur applikationen är tänkt att 
fungera samt hur användargränssnittet ser ut efter den tredje iterationen. 

4.2.1 Flödesschema 

 

Figur 15 Schematisk bild av applikationens olika skärmbilder. 

Meny
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nytt paket 
Inmatning av 
utförande och 
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Boka 
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order 
Visa order 
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Inmatning 
av längder 
och antal. 
 
Spara. 
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Markera som 
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Paket 
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ej! 
Boka ändå 
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”Paket 
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4.2.2 Användargränssnitt 

 

 
 
 

 

Meny 

På menysidan kan användaren välja 
mellan att registrera ett nytt paket eller 
boka ett paket till en order. 

Registrera nytt paket 

När användaren har tryckt på 
registrera nytt på menysidan så frågar 
applikationen om ett paketnummer. 
Detta kan antingen skannas in eller 
matas in med handdatorns knappsats. 
Om man skannar paketet så försvinner 
rutan automatiskt. 
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Registrera nytt paket (sida 1 av 2) 

På denna sida kan användaren välja 
utförandekod (exempel PLF, SP, 
Decking) samt förädlingsgrad 
(markerade med grönt, exempel A, AB 
och Brunt). De vanligaste 
förekommande förädlingsgrader finns 
som tryckbara knappar. Det finns även 
en drop-down-list som visar övriga 
utförandekoder. Föregående pakets 
inmatade värden finns sparade och 
visas för användaren i statusfältet i 
ovankant, samt att knapparnas färg är 
ljusblå. Vi valde denna färg för att den 
syntes bra även i starkt solljus. För att 
man skall kunna gå vidare till steg 2 
krävs att man har skannat eller matat 
in ett paketnummer samt valt 
utförandekod och förädlingsgrad.  

Registrera nytt paket (sida 2 av 2) 

Användaren matar in dimension 
(tjocklek och bredd) samt antal 
längder. Mellan de olika 
inmatningsfälten kan man navigera sig 
med hjälp av ”tab”-knappen på 
handdatorns knappsats. 

Kvitto på sparat paket 

Efter att användaren har tryckt på 
spara-knappen visas ett kvitto. För att 
registrera ett nytt paket så trycker man 
på handdatorns ”enter”-knapp. 
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Boka till order (sida 1 av 2) 

I drop-down listan kan användaren 
välja från de aktuella ordrar som finns 
i systemet. 

Boka till order (sida 2 av 2) 

Vald order visas i en trädstruktur. 
Varje rad i ordern visas som en 
huvudnod med dess längder som 
undernoder. När användaren skannar 
ett virkespaket kontrollerar 
applikationen om virkespaketet 
stämmer överens med ordern. Vid 
varje huvudnod visas antalet bokade 
virkespaket till den noden. I 
underkant visas en summering av det 
totala antalet bokade virkespaket. För 
att spara sitt arbete eller markera 
ordern som klar trycker man på 
sparaknappen. 

Vid knapptryckning på 
sparaknappen. 

Applikationen frågar om order är 
klar. 

Vid felaktigt paket 

Applikationen frågar om 
virkespaketet ska sparas till order. 
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4.2.3 Gränssnitt mot WinSaw 

Diagrammet i figur 16 beskriver kontaktytorna mellan de olika delarna i systemet 
när användaren interagerar med systemet vid ”Registrera nytt paket” och ”Boka till 
order”.  

 
Figur 16 Diagram som visar dataflödet i systemet 

 

MobSaw använder WinSaws befintliga inläsningsmodul. Tekniken för att överföra 
data mellan handdatorn och WinSaw bygger på Ascii-filer. Dessa överförs mellan 
handdatorn och WinSaw via synkronisering via WLAN eller dockningsstation. 
Vid registrering av ett nytt paket lagras data om paketet lokalt i handdatorn i en 
fil. Denna överförs till en pc i nätverket som läser in informationen till WinSaw. 

Vid bokning av virkespaket till en lastorder genererar varje virkespaket en post i 
Ascii-filen. Det ska finnas möjlighet att ta bort ett felaktigt registrerat paket. 
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4.2.4 Kommunikation mellan MobSaw och WinSaw 

På grund av att avståndet mellan kontoret och området där paketregistreringen 
sker är begränsad, så rekommenderar vi att man bygger ut det befintliga nätverket 
med trådlösa accesspunkter.   
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5 Slutsats och diskussion 
I vårt arbete med att ta fram MobSaw har vi sett att det vid flera olika företag 
inom sågverksbranschen finns ett behov av att införa ett mobilt IT-stöd. Nyttan 
med det mobila IT-stödet handlar många gånger om att effektivisera 
informationsflödet genom att ta bort dubbelarbete och säkra kvalitén på 
informationen. Med det mobila IT-stödet sker inmatning av data närmare källan. 
Det medför att kvalitén på informationen bli högre eftersom data ofta förloras eller 
förvrängs i samband med överföring från papper till dator. 

Att använda ett användarcentrerat perspektiv i utvecklingsarbetet har i stort 
fungerat bra i detta arbete. Om ett användarcentrerat perspektiv används i 
utvecklingen av applikationer är det större chans att användaren blir nöjd med 
resultatet och den applikation som levereras. Eftersom kunden under hela 
processen är med i utvecklingsarbetet får kunden en inblick i arbetet och kan 
förhindra att arbetet går åt fel håll. De svårigheter vi stött på under arbetet är att 
det tar mycket tid för både utvecklarna och kunden. I ”verkligheten” är ett 
användarcentrerat perspektiv ofta en önskan från utvecklarna, men kunden kan 
sakna kunskapen om vikten av användarinvolvering för att utforma ett 
användarvänligt system. Den användarcentrerade utvecklingen tar mycket tid och 
kanske har inte utvecklarorganisationen förmågan att motivera de extra timmar 
som behövs. 

I prototyparbetet märkte vi tydligt begränsningar och fördelar med de olika 
prototyperna. Pappersprototypen fungerande bra vid arbetet med 
kravspecifikationen för att konkretisera behov och krav på applikationen. Men det 
var först vid iterationen med en applikation på en handdator som vi kunde få en 
konkret respons på användargränssnittet.  

När vi ser tillbaka på arbetet kan vi konstatera att det är lätt att man vid ett 
kundbesök får prata med de mest teknikintresserade. De har en högre 
teknikmognad som gör att de lättare tar till sig ny teknik och blir därför inte 
representativa slutanvändare. 

De riktlinjer för användbarhet som vi valt att fokusera på har kunnats appliceras 
på MobSaw. Principerna är allmängiltiga och de stora skillnaderna handlar om 
inmatning och skärmstorlek eftersom hårdvaran sätter gränser. Begränsningarna i 
hårdvaran gör att fokuseringen på användarvänlighet ökar. Tillskillnad från 
utveckling mot PC, där man kan presentera hela applikationens funktionalitet i ett 
fönster, måste man vid utveckling mot handdatorer tänka på vilken information 
som användaren behöver vid ett specifikt tillfälle. 

En av SUAB’s målsättningar är att under 2006 bli leverantör av mobila IT-
lösningar. Vårt arbete med MobSaw har lett till att SUAB har fått möjligheten att 
ge en offert till Tenhults Impregneringsverk AB på en handdatorapplikation. 
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Tenhults Impregneringsverk AB har fått ökad förståelse för hur en mobil IT-
lösning skulle kunna effektivisera virkespakethanteringen inom företaget. De har 
genom vårt arbete fått se ett konkret exempel på hur en handdatorapplikation 
skulle kunna se ut och fungera i verksamheten. 

Både SUAB och Tenhults Impregneringsverk AB har varit nöjda med vårt arbete 
och troligtvis kommer delar av vårt arbete kunna användas i en färdig applikation.  

Att utveckla en kundanpassad applikation som MobSaw tar mycket tid och det är 
viktigt att man i ett längre perspektiv kan återanvända stora delar av applikationen 
i andra företag inom samma bransch. SYSteam har många installationer av 
WinSaw på sågverk runt om i landet vilket gör att det finns potential att leverera 
mobilt IT-stöd till ett flertal kunder. 

Under examensarbetet har det varit intressant och roligt att se hur de kunskaper 
som vi fått under vår utbildning har kunnat användas i praktiken. Vi är nöjda med 
vårt arbete som har gett oss många nyttiga erfarenheter att ta med oss ut i 
arbetslivet.
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Användarfall 

 
Registrera nytt virkespaket 
Följande är en lista av de moment som normalt görs vid registrering av nytt 
virkespaket: 

1. Användaren klickar på Registrera Nytt på menyn. 
2. Användaren skannar av ett paketnummer. 
3. Användaren väljer utförande genom att klicka på knapp för utförande. 

alt. Väljer ytterliggare utförandekoder via Drop-down-menyn. 
4. Användaren väljer impregneringsgrad genom att klicka på knapp för 

impregneringstyp. 
5. Användaren klickar på vidare-knappen. 
6. Användaren matar in dimension (tjocklek x bredd) 
7. Användaren matar in antal av de olika längder som finns i paketet. 
8. Användaren klickar på spara. 
9. Systemet visar bekräftelse på sparat paket. 
10. Systemet går tillbaka till punkt 2. 

 
 
Boka virkespaket till leveransorder 
Följande är en lista av de moment som normalt görs vid registrering av nytt 
virkespaket: 

1. Användaren klickar på Boka till order på menyn 
2. Användaren matar in ordernummer eller väljer från Drop-down-menyn. 
3. Användaren bekräftar ordernummer genom att klicka OK 
4. Användaren skannar av ett paketnummer. 
5. Systemet kollar om valt paket matchar leveransordern. 
6. Paketet matchar: paketet bokas till ordern. 

Paketet matchar inte: systemet frågar om paketet skall bokas ändå? 
Användaren klickar på ja- eller nej-knapp. 

7. Användaren klicka på spara. 
8. Systemet frågar om ordern skall markeras som klar. 
9. Användaren klickar på ja- eller nej-knapp. 
10. Systemet visar bekräftelse på sparad order. 
11. Systemet går tillbaka till punkt 2. 
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