INFORMATIONSSYSTEM FÖR SERVICE AV
TRUCKAR OCH STÄDMASKINER
Henrik Andersson
Lars Brånedal
Daniel Sahlin

EXAMENSARBETE 2006
DAT ATEK NIK

INFORMATIONSSYSTEM FÖR SERVICE AV
TRUCKAR OCH STÄDMASKINER
INFORMATION SYSTEM FOR SERVICE OF FORKLIFTS
AND CLEANING MACHINES

Henrik Andersson
Lars Brånedal
Daniel Sahlin
Detta examensarbete är utfört vid Ingenjörshögskolan i Jönköping inom
ämnesområdet Datateknik. Arbetet är ett led i den treåriga
högskoleingenjörsutbildningen.
Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat.
Handledare: Arne Ståhl
Omfattning: 10 poäng (C-nivå)
Datum:
Arkiveringsnummer:

Abstract

Abstract
This paper describes the evolutionary development of an information system
for a small company. The company performs overhaul of forklifts and cleaning
machines. The company has already an information system that handles the
reports from these overhauls but it needs a supplementary tool that assist the
chief planner to plan forthcoming overhauls.
It should be able to display coming overhauls in a timetable and eventually
print them, either to a PDF file or to a document. The timetables this function
produces will help the chief planner and the assemblers to get a good overview
of their day-to-day work.
The tool needs to be intelligent in that way that it takes into consideration were
in the country different assignments will be performed. So that time consuming
travels over great distances can be avoided. This coordination will lead to
higher profitability for the company and more satisfied customers.
The paper contains theoretic background about what models and methods that
are used in the development of an information system. This theoretic
background is then used when developing a system in practise and the result of
this is then showed. In the end the results are compared to the demands, goals
and requirements stated in the beginning of the paper, to see if they are
fulfilled.
This is a degree thesis at the S c ho o l o f E n gineering, Jö nkö pin g U niversity. It’s
a part of the programme: Communication and Information Technology, and are
mainly based on knowledge from the following courses: Programming
Methods, Database Systems and Trends, Software Engineering Methods and
Systems Analysis and Design with a Concept of Quality.
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Sammanfattning

Sammanfattning
Det här examensarbetet beskriver vidareutvecklandet av ett befintligt
informationssystem som hanterar servicerapporter på truckar och städmaskiner.
Det befintliga systemet har beho v av att kompletteras med ett verktyg som skall
kunna lägga till kommande service, visa dessa i ett schema och sedan skriver ut
denna planering som scheman i en PDF-fil och/eller på papper. Dessa scheman
är till för att chef och de montörer som utför arbetet ska få en bra överblick
över vad för arbete som skall göras under en vecka. Verktyget behöver vara
smart så till vida att det måste veta var någonstans i landet montörer arbetar för
att tidsförlust på grund av resor över stora geografiska avstånd minimeras.
Effekten av införandet av verktyget är bättre lönsamhet för företaget och bättre
kundrelationer.
Examensarbetet kommer att innehålla teoretisk bakgrund om vilka metoder
som används i alla steg i ett informationssystems utveckling och hur de sedan
kan kopplas till det praktiska arbetet. Den teoretiska bakgrunden kommer att
användas i praktiken och resultatet blir ett fungerande informationssystem.
Resultatet av utvecklingen av systemet kommer att relateras till de syften, mål
och krav som anges i början av rapporten för att se om målen med rapporten
uppnås.
Arbetet fokuserar på det praktiska arbete det innebär att utveckla ett
informationssystem för ett mindre företag.
Examensarbetet skrivs vid Inge njö rshö gskolan, Högskolan i Jönköping och är
en del av programmet Datateknik: Kommunikation och Informationskunskap.
Arbetet bygger på kunskap främst från kurserna Programmeringsmetoder,
Databas Internet, Systemutveckling, Teknisk information och
Informationssystems användbarhet.
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Inledning

1 Inledning
1.1 Bakgrund
1.1.1 Företagets bakgrund
ServTech AB har sitt säte i Bollnäs och
grundades 1994 av Tomas Brånedal.
Affärsidén är att mot kunderna utföra service
och reparationer på ett korrekt och tilltalande sätt med hög kvalitet.
Verksamheten har målet att reparera och serva truckar samt lyftanordningar
inom el - mekanik, för tillverkningsindustrin. Med en kompetens som är
nödvändig för ändamålet.
1997 infördes ett kvalitetssystem1 som bland annat resulterade i en
kvalitetsmanual vilken beskriver processer och rutiner för verksamheten.
Systemet har utformats för att motsvara kraven i Svensk standard SS-EN ISO
9002 utgåva 1. ISO 14001 miljö.
Företaget har i skrivande datum tre anställda som både arbetar i den verkstad
som finns i Bollnäs och även besöker kunder där reparationer och service sker
på plats.
Kundbasen finns bara i Sverige och främst inom Hälsingland men även
Gästrikland och Dalarna. Den huvudsakliga verksamheten är inom service av
truckar och städmaskiner. Serviceagenturer har upprättats med ett flertal av
tillverkarna vilket innebär att ServTech AB oftast är den officiella
servicepartnern i regionen. Det ger fördelar i marknaden gentemot
konkurrenter.
Uthyrning av truckar och städmaskiner förekommer i en mindre skala och de
maskiner som finns för uthyrning köps oftast in begagnade. Försäljning av
förbrukningsmaterial, såsom rondeller till städmaskiner och batterier till
truckar, sker i samband med service. Ett litet lager hålls med reservdelar till
städmaskiner.

1

Firma T Brånedal (1997)
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ServTech AB tillhandahåller även truckförarutbildningar enligt TLP 2 2. TLP 2
är utformad enligt specifikationer av TYA 3. När kursen är slutförd tilldelas
kursdeltagaren ett förarbevis som utfärdas i samarbete mellan TYA och
ServTech AB.
För att framställa och skriva ut rapporter på service, genomförda av olika
kunders maskiner, använder man ett webbaserat informationssystem
programmerat i ASP, där data sparas i en MS Accessdatabas. Systemet hanterar
servicerapporter i tre olika slag för truckar, sprickindikering av gafflar till truck
samt städmaskiner.
Detta informationssystem är några år gammalt och inte alls optimalt. Följande
behöver omarbetas:
 Relationsdatabasen, som inte är modulerad på det sätt som normer
anger.
 Skapa ett verktyg i systemet för att planera kommande service.
 Migrera det befintliga informationssystemet från ASP till ASP.NET, för
att framtidssäkra systemet.
 Säkerhet genom regelbunden säkerhetskopiering av filer.
 Administration av användare.
Verktyget som skall planera service måste ta hänsyn till geografiska aspekter
och tidsaspekter för att optimera planeringen av service så att:
 Inte olika montörer servar olika maskiner vid samma ställen
 En montör inte ska serva olika maski ner på samma ställe olika dagar
 En montör inte ska serva olika maskiner på olika ställen som ligger för
långt ifrån varandra. Två olika kunder kan finnas på ett avstånd upp till
25 mil ifrån varandra
 Montörer inte ska vara dubbelbokade
 Montörer ska vara optimerat bokade hela tiden (t.ex. så att en montör är
fullbokad på måndag och inte alls bokad på tisdag).
 Ta hänsyn till restid

2
3

Maskinleverantörerna (2002)
Transport fackens Yrkes- och Arbet smiljönämnd (www.t ya.se)
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Om man utvecklar detta verktyg, skulle det innebära förbättrad planering av
arbetet som skulle leda till ökad lönsamhet och mer nöjda kunder.
De ovanstående punkterna är bakgrunden till varför systemet måste
vidareutvecklas och är grunden till den frågeställning, som ligger till grund för
detta examensarbete.

1.1.2 Studenternas bakgrund
Vi är i slutet av vår treåriga högskoleutbildning på programmet Datateknik.
Under vår utbildning har vi ofta arbetat i projektform, för att öva oss på att
skriva projektrapporter och att arbeta i grupp. Exempel på projekt som vi har
arbetat med under utbildningen är att utveckl a ett ordersystem för ett fiktivt
företag i VB.NET och utveckla en e-handelsplats i ASP.NET. Dessutom har vi
gjort ett förslag på hur text-tv för framtidens HD-kompatibla skulle kunna se ut.
Under vår utbildning har vi läst kurser som behandlat många av de ämnen som
kommer att ingå i detta examensarbete, t.ex. Programmeringsmetoder, Databas
Internet, Systemutveckling, Teknisk information och Informationssystems
användbarhet.
Dessutom har vi läst kurser i ingenjörsmetodik där vi har lärt oss att arbeta på
ett ingenjörsmässigt sätt. Målet med de kurserna är att vi skall kunna: 4
 ”L äsa skö nlitteratur o ch fac klitteratur fö r att bli säkrare vid såv äl
affärsförhandlingar som i det vardagliga arbetslivet.”
 ”U n dersö ka pro blem m ed e n bra u n dersö knin gsm eto dik o ch
intervjuteknik, för att göra det lättare samla in information för att skapa
bra och innehållsrika rapporter.”
 ”S kriva utfö rliga rappo rter p å ett språkligt och rapportmässigt korrekt
sätt.”
 A n alysera fö r att ”bryta ner verklig heten i h anterb ara delar, o bservera
och mäta, tolka den information man får fram, fundera och reflektera
över den samt sätta in den i sitt rätta sammanhang”.
 Utveckla lösningar anpassade för kundens verksamhet och omvärld.
 Ha ett kritiskt förhållningssätt.

4

Högskolan i Jönköping (2006), s 7-10
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1.1.3 Frågeställning
Vår huvudsakliga frågeställning baserat på företagets och vår bakgrund är:
Hur implementerar man nya funktioner i ett befintligt
informationssystem?
Dessutom har vi ett par underfrågor för att precisera och konkretisera vad vi
menar med vår frågeställning.
1. H ur skap ar m an ett ”sm art” system fö r att sk apa ett o ptim erat
planeringsschema för service av truckar och städmaskiner?
2. Hur utvecklar man en relationsdatabas?
3. Hur utvecklar man ett framtidssäkert informationssystem med hög
prestanda?
4. Vilka metoder, modeller och processer kan man använda för att
säkerställa en hög grad av användbarhet ?

1.2 Syfte och mål
Syftet med projektet är att vidareutveckla ett redan befintligt system åt ett
företag som reparerar och kontrollerar städmaskiner och truckar. Det nuvarande
systemet gör det möjligt för företaget att hålla reda på sina kunder och dess
maskiner, fylla i servicerapporter och få dessa utskrivna.
Syftet är att företaget nu ska kunna planera in vilka maskiner eller truckar som
ska kontrolleras eller repareras på en viss dag och tid. En viktig bit är att
beskriva planeringen grafiskt i scheman för att såväl en snabb som en mer
noggrann överblick görs möjlig.
Idag så finns det ingen riktig planering över deras arbete utan det utförs utefter
chefens egna huvud. Det innebär att viss service ibland uteblir vilket resulterar i
missnöjda kunder. Dessutom så finns det ingen bra planering utefter de
geografiska avstånd som företaget är verksamt över, vilka är landskapen
Dalarna och Hälsingland. Om flera maskiner skall servas på samma ställe
skulle det innebära en stor tidsförlust om de servades vid olika tidpunkter.
Därför är syftet med vidareutvecklingen att på ett smidigt sätt få en överblick
över vilka maskiner som ska servas, på vilken ort, på vilken dag och tid, och
vilken montör. Detta bidrar till att företaget blir mer tidseffektivt.
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För att detta ska fungera måste databasen inte bara byggas ut, utan den måste
omstruktureras helt och hållet. Därför är det bestämt att en helt ny databas ska
konstrueras. Det gör att vissa ändringar i det gamla systemet måste göras då
vissa tabeller kommer att byta namn och innehåll.
För att få en så snygg utskrift och översikt som möjligt kommer alla rapporter
att automatiskt skapas och sparas som PDF-filer. Detta kommer att göras med
en komponent som redan är utvecklad av ett kommersiellt företag.
Det redan befintliga systemet är utvecklat i ASP och kommer inte att ändras
eftersom det fungerar utan problem. Däremot kommer vidareutvecklingen att
göras i ASP.NET, detta för att framtidssäkra planeringsverktyget.

1.2.1 Företagets mål
Företagets mål kan sammanfattas i följande 7 punkter, en utförligare
kravspecifikation finns, bilaga 8.
1. Att det utformas en utförlig kravspecifikation som beskriver vad som
behöver ändras och adderas till det befintliga systemet. Det finns ingen
klar bild på vad kravspecifikationen ska innehålla. Därför bör stor vikt
läggas på detta moment.
2. Framtidssäkra det befintliga systemet genom att använda de senaste
teknikerna inom området.
3. Utforma ett system som hanterar planering av kommande service som
tar hänsyn till truckar samt städmaskiner i förhållande till datum/tid,
kunder och montörer.
4. Systemet ska kunna köras på det befintliga webbhotellet (Webbhotell
Crystone AB) vilket stödjer ASP.NET.
5. De funktioner som i det nuvarande systemet fungerar bra och som
användarna är vana vid ska inte förändras till fördel för nyheter i
systemet (de gamla beprövade funktionerna har prioritet).
6. Ett administrationsgränssnitt som administrerar systemets användare
skulle behövas.
7. Ett verktyg (befintligt eller utvecklat av studenterna) som sparar en
backup av databasen enligt en förbestämd period (t.ex. 1 gång per dygn).
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1.2.2 Examensarbetets mål
1. Migrera delar av ett befintligt system från ASP till ASP.NET samt
tillföra ytterligare funktionalitet som hanterar kommande service. Syftet
är att företaget lättare och mer översiktligt skall kunna planera sina
servicetillfällen på ett enkelt och intuitivt sätt.
2. Modellera om en relationsdatabas.
3. Tyngdvikten i rapporten skall ligga på teoretisk bakgrund och dess
sammankoppling till examensarbete för att beskriva tillvägagångssättet
när man utvecklar ett informationssystem.
4. Använda kunskaper från tidigare slutförda kurser och på ett
ingenjörsmässigt sätt tillämpa dem.
5. Göra en tidsplanering och följa den.
6. Få praktisk erfarenhet av hur ett arbete för ett företag görs.
7. Hitta material i facklitteratur och relatera vårt arbete till den.
8. Arbeta i projektform

1.3 Avgränsningar
För att arbetet inte ska bli oändligt stort är några avgränsningar tvungna att
sättas upp.
Det gamla systemet är utvecklat i ASP och fungerar bra, men
programmeringsspråket känns inte så aktuellt längre. Istället bör man använda
sig av ASP.NET, då det är mer stabilt och snabbare. Tanken var att systemet
skulle programmeras om i ASP.NET, men omfattningen skulle bli alldeles för
stor. Istället låter vi det gamla systemet vara, förutom några ändringar som är
nödvändiga, då databasen kommer att konstrueras om.
Säkerhet genom regelbunden säkerhetskopiering av filer kommer inte att
inkluderas i detta examensarbete.
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Underhåll och drift kommer inte att inkluderas i detta examensarbete.
Användbarhetstester5 kommer att begränsas då större vikt läggs på att utveckla
ett fullt fungerande system. Istället för användbarhetstester kommer vi att
använda heuristiska6 utvärderingar av systemet då det inte är lika tidskrävande.
Det kräver dock större kunskap om gränssnittsutformning och
systemutveckling.

1.4 Disposition
Denna rapport följer ingenjörskolans mall för examensarbeten.
Den innehåller först ett avsnitt med teoretisk bakgrund där de teorier och
metodbeskrivningar som kommer att användas i utvecklandet av systemet att
presenteras. De är beskrivna historiskt och innehållsmässigt. Vi förklarar
dessutom varför vi använder just dessa.
I avsnittet genomförande presenteras det utvecklingsarbete som gjorts på
informationssystemet. Här finns kopplingen mellan den teoretiska bakgrunden
och det praktiska arbetet. Här finns även problem och dess lösningar på dessa
problem samt svar på våra frågeställningar.
I avsnittet resultat finns det färdiga resultatet av systemet. Det finns bl.a.
skärmdumpar på olika delar av systemet och beskrivning av vad de är och vad
som händer. I resultatavsnittet står även hur väl vi tycker att vi har nått upp till
de olika målen som står i kravspecifikationen och hur väl vi har följt vår
tidsplanering. Det står även hur väl vi har lyckats svara på frågeställningarna.
Svaren på frågeställningarna kommer dock att besvaras under avsnittet
genomförande därför att rapporten beskriver ett praktiskt förfarande.
I slutsats- och diskussionsavsnittet tas de lärdomar som examensarbetet och det
praktiska arbetet har fört med sig upp. Här diskuteras om de metoder och
teorier som vi använt verkligen är de bästa i just det här fallet. Där står hur väl
systemet fungerar och vi diskuterar systemets framtid med avseende på
underhåll och drift samt hur det tas emot av beställaren och dess användare.
Där står reflektioner över hur vi tycker att systemutvecklingsarbete ska utföras
samt hur delar i de metoder och teorier som vi har använt kan utvecklas,
förbättras eller anpassas mer till våra behov.
Referensavsnittet listar de referenser som vi har använt. När vi har använt
referenser kommer de att stå i fotnoten och utförligare beskrivning finns i
referensregistret. Citerad text från referenser kommer att skrivas med kursiv
stil.
I de fall då ren programkod skrivs i rapporten kommer den att markeras med
grå bakgrund.
5
6

Se avsnitt et Användart est er
Se avsnitt et Heurist ik
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2 Teoretisk bakgrund
2.1 Systemutveckling
2.1.1 Användbara definitioner
Process

Föreskrivande. Vad ska göras, och hur, för att ett visst resultat
skall uppnås.

Metod

Ett systematiskt sätt att utföra något. Definierar vilket
problem metoden löser, vilka hjälpmedel som krävs,
tillvägagångssätt och vilket resultat som följer.

Modell

E n beskrivning eller avbild nin g av n ågo t ur ”verkligheten ”,
med vars hjälp man kan förutsäga och dra slutsatser om den
verkliga förebilden. Normalt är det en förenkling.

System

I denna rapport syftar system på ett informationssystem.
” E tt in fo rm a tio n ssystem är en samling komponenter,
innehållande en struktur, som realiserar vissa funktioner,
vilka förädlar materia eller information. Ett
informationssystem förändras över tiden och befinner sig i en
viss m iljö fö r att u p pfylla vissa kra v.” 7

7

Apelkrans, Mat s; Åbom, Carita (2001)
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2.1.2 Kravspecifikation8
När man ska starta ett nytt projekt är det viktigt att man tar fram en
kravspecifikation. Dels för att kunden vet vad han ska få, och dels för att
företaget som ska utföra projektet vet vad som ska göras. Har man skrivit en
noggrann och genomtänkt kravspecifikation, kan man gå till denna om det
skulle uppstå en tvist mellan de inblandade aktörerna.
Kravspecifikationen ska alltså innehålla olika sorters krav som kunden och den
utvecklingsansvarige kommit fram till. Kraven brukar delas in i kategorierna
funktionella och icke funktionella.
Funktionella krav är vad systemet ska klara av att göra och vilka funktioner
som skall finnas med. D et kan t e x vara att; ”det ska gå att spara bilder på en
server”.
Icke funktionella krav svarar p å frågo rn a ”var”, ”ve m ”, ”h ur” o ch ”när”. D e
funktionella kraven beskriver vad som görs, men de icke funktionella kraven
ger information om snabbhet, kvantiteter m.m. I exemplet ovan skulle ett icke
fun ktio nellt krav k un n a vara att; ”an vän daren sk a k un n a lad da u p p e n 2 M b sto r
fil till servern på 1 minut ”.
Sammanfattning av tänkbara krav i en kravspecifikation:
Funktionella krav
Vad systemet ska klara av, vilka funktioner ska finnas.
Datakrav
Anger vilka olika typer av data som systemet skall klara av att hantera. Hur
länge data ska sparas, hur mycket data som skall hanteras. Hur data skall
hanteras med avseende på säkerhet och tillförlitlighet.
Omgivnings- och miljökrav
Skall ange i vilken omgivning systemet skall användas. Beskriver hur den
fysiska omgivningen är, i vilka förhållanden man använder systemet. Anger
ifall systemet kommer att användas i en miljö där människor interagerar med
varandra eller ifall data i systemet delas av flera människor som sitter långt
ifrån varandra. Anger hur organisationen är uppbyggd där systemet skall
användas, om det finns tillgång till någon hjälpavdelning. Hur stabil och
effektiv är kommunikationen i organisationen? Hur ser den tekniska miljön ut?
Anger vilken teknisk utrustning systemet ska vara kompatibelt med t.ex. vilka
operativsystem och servers används.

8

Preece, Jennifer; Rogers, Yvonne; Sharp, Helen (2002) s. 201-208
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Användarkrav
Anger för vilka användare systemet utvecklas och hur deras tekniska
kompetens är. Hur ofta kommer användaren att använda systemet?

Användbarhetskrav
Anger användbarhetskrav och mål. Se avsnitt 2.2
Andra saker som en kravspecifikation bör innehålla är:
 Tidsplan för projektet
 Syfte och mål med projektet
 Presentation av beställaren
 Systembeställare
 Systemleverantör
 Systemanvändare
 Vem/vilka ansvarar för vad
 Vem/vilka ska stå för testningen av systemet under utvecklingen
 Avtal och prisuppgifter.
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2.1.3 Systemutvecklingsmodeller
Anledningen till att man gör en systemutveckling eller en systemutredning, är
att man ska få bättre underlag, när man diskuterar olika lösningsförslag till de
problemområden som ska förbättras. De finns många olika områden där
systemutveckling tillämpas. Det kan vara t.ex., att ta fram en ny bilmodell eller
att ta reda på hur barnomsorgen ska bedrivas i en kommun.
Det finns två olika typer av modeller som till huvudsak används idag. De finns
i en mängd olika varianter, som anpassade används av olika företag vid
systemutvecklingen av system. De två olika typerna av modeller är sekventiella
(”vattenfallsm o deller”) och iterativa modeller.
Vattenfallsmodellen9
Detta är en typ av modell som används för att metodiskt utveckla till exempel
en programvara. Modellen användes främst under 1970-talet, men används
fortfarande av många. Anledningarna till detta är att den helt enkelt alltid har
använts och den är lätt att använda. Man följer ”vattenfallet” neråt o ch utfö r de
steg som finns. De vanligaste stegen i vattenfallsmodellen är följande:
Förstudie
Analys
Design
Utveckling
Implementering
Förvaltning
Avveckling
Figur 1. Vattenfallsmodellen

9

Apelkrans, Mat s; Åbom, Carita (2001) s.15-39
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Vattenfallsmodellen har fått mycket kritik genom åren. Meningen är att man
inte ska hoppa ner till nästa steg förrän det steg man är på är helt klart. Har man
ko m m it h alvvägs ner i ”vattenfallet” o ch up ptäcker ett fel, k an det bli väldigt
svårt och kostsamt att gå tillbaka, då stora delar av projektet måste göras om.
Ibland är det bästa att helt enkelt starta om från början. Detta gör att modellen
är oflexibel.
Denna modell har efter 1970-talet genomgått en hel del förändringar och
förbättringar. T.ex. att en del steg kan upprepas flera gånger tills man är nöjd,
m en m an k an fo rtfaran de inte g å tillb ak a u p påt i ”vatte nfallet”.
Iterativa modeller10
Vill man få ett bättre och säkrare resultat ska man använda sig av iterativa
modeller. Modellerna går ut på att man gör en liten del av hela
utvecklingsprocessen och gör klart den så man kan testa den i verkligheten.
Man gör allt med grafisk design och all funktionalitet och sätter systemet i
drift. Systemet testas av användarna och deras erfarenheter samlas in och man
kör om hela proceduren igen och gör så till dess man är nöjd med resultatet.
Det finns självklart, precis som i vattenfallsmodellen, olika steg som ska gås
igenom. De tre första stegen är:
1. Förstudie
Här preciserar man det huvudsakliga slutmålet, utan teknisk
detaljspecifikation. Man går även igenom grundförutsättningarna för
projektet som helhet.
2. Avstämningspunkt med kravställarna (personalen)
Här finns, innan kravspecifikation och upphandlingsunderlag fastställts,
en möjlighet för användarna att komma med sina synpunkter på hur de
vill att systemet ska fungera.
3. Kravspecifikation och upphandlingsunderlag
När avstämningen är genomförd har man tillräckligt med underlag för
att skriva en kravspecifikation och ett upphandlingsunderlag.
Dessa tre steg genomför man bara en gång. Själva iterationen har inte
påbörjats, utan det gör den i de fem nästkommande punkter.
4. Förstudie av genomförande fas
Här initieras den första tekniska och funktionella förstudien. Samtidigt
definierar man vad som ska göras i projektet. Erfarenheter som görs
under själva utvecklingen kommer att ändra förstudien, och det måste
man vara medveten om.
5. Produktionsunderlag och kravspecifikation
10

Imcms (2003) http://www.imcms.net/1126/ (Acc. 2006-07-22)
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6. Produktion av systemet
Här startas själva produktionen av systemet. Det är här den grafiska
designen, själva kodningen m.m. startas.
7. Driftsättning av systemet i verklig provdrift i organisationen
Nu har systemet satts i riktig drift hos kunden. Nu får de anställda lära
sig systemet och börja testa det. Nu får användarna komma med
synpunkter på hur de tycker att systemet fungerar.
8. Utvärdering
Här tar man till vara erfarenheterna man fått under produktionen och
provdriften och använder det som underlag till en ny förstudie.
Dessa fem steg kan utföras i princip hur många gånger som helst. Är man inte
nöjd vid utvärderingen ska man göra en ny förstudie och köra ett varv till.
En nackdel för den iterativa modellen är att man inte kan säga hur mycket varje
fas kommer att kosta. Detta kan kännas lite osäkert för kunden och kanske
kännas som om man inte har någon kontroll. Men i slutändan kommer denna
modell att vara billigare än vattenfallsmodellen, och man kommer framförallt
att få ett bättre och säkrare slutresultat.
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2.1.4 Objektorienterad systemutveckling
Objektorienterad systemutveckling innebär att man ” id en tifiera de fö reteelser
som finns i verksamheten, modellera dem som objekt och försöka beskriva dess
egenskaper och beteenden på ett så korrekt sätt som m ö jlig t” . 11
Man hoppas att uppnå en systembild 12 med hög kvalité. Fördelen med det
objektorienterade synsättet är att man frångår att beskriva ett system med filer
och poster. Istället använder man objekt som anger systemets olika delar på
organisationens eget naturliga språk.
” Motiv för att välja det objektorienterade synsättet
 Möjlighet att hantera komplexare problem
 Möjlighet att modellera objektsystemet så naturtroget som möjligt
 Bättre förståelse för problemområdet
 Bevara användares förståelse i objektmodellen
 S n a bb a re system ko n stru ktio n ” 13
Med objekt menar man individuella företeelser som förekommer i systemet. De
har olika egenskaper (attribut) som kan ändra sig med tiden och objekten kan
ha vissa tillstånd. Om olika objekt har egenskaper som överensstämmer med
varandra så grupperar man dem i objektklasser. Olika objekt kan ha relationer
till varandra.
Ex. Båtar i en hamn är olika objekt, båtarna kan ha egenskaper såsom färg,
längd, namn osv. Och de kan utföra vissa handlingar t.ex. ligga i torrdocka,
repareras osv. Skepparen Gustav är ett objekt, han äger fyra olika fiskebåtar,
han har en viss relation till alla dessa fyra båtarna som alla ingår i samma
objektklass.

11
12
13

Apelkrans, Mat s; Åbom, Carita (2001) s.43
Se avsnitt 2.2.5
Apelkrans, Mat s; Åbom, Carita (2001) s.54
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2.1.5 UML14
UML är ett modelleringsspråk som kan användas som en grund för
objektorienterade systemutvecklingsmodeller, t.ex. RUP 15 . Dess grundtanke är
att visuellt visa hur ett system är uppbyggt. Det används och är anpassningsbart
till olika modeller som används vid systemutveckling till exempel sådana som
inriktar sig på användbarhet.
” U M L är ett språk och ett språk definieras av en grammatik med
 syntax
som beskriver vilka begrepp som förekommer, t.ex. objekt, attribut,
tillstånd. I UML beskrivs också detaljer som variabellängd, variabeltyp,
visibility16.
 semantik
som beskriver innebörden av de i syntaxen definierade begreppen, t.ex. att
ett attribut avser att beskriva en egenskap hos ett objekt ur en klass; vad
innebär olika typer av visibility.
 pragmatik
som beskriver hur begreppen används tillsammans, och vilken effekt de
ska ll ha .” 17
För att visualisera ett system finns det i UML tre olika grafiska komponenter
man kan använda sig av. De är också viktiga i andra objektorienterade
systemutvecklingsmodeller.
 Föremål – Objekt, paket, komponent, notering etc.
 Relationer – Visar hur olika föremål hänger samman.
 Diagram – Visar samlingar av föremål t.ex. objektklasser och hur deras
relationer till varandra är.
UML använder sig av några olika diagramtyper för att visa hur systemet ser ut:
Klassdiagram, objektdiagram, use case diagram, sekvensdiagram,
tillståndsdiagram, samarbetsdiagram etc.
De vanligaste av diagrammen som används är: 18

14

Apelkrans, Mat s; Åbom, Carita (2001)
RUP – Rat ional Unified Process, Syst emut vecklingsmodell ut vecklad av samma människor som
UML
16
”H ur begrep p sk all v isas o ch får anv än das av an dra”
17
Apelkrans, Mat s; Åbom, Carita (2001) s.62
18
Apelkrans, Mat s; Åbom, Carita (2001) s.65
15
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 Klassdiagram
Beskriver strukturen i ett system genom att visa de olika objektklasserna
och relationerna mellan olika objekt i klasserna.
 Use Case Diagram
Visar hur systemet hanterar olika händelser (scenarion) som kan tänkas
uppstå i systemet. Det är användbart för att visa hur dynamiken i systemet
ska vara.
 Sekvensdiagram
Visar olika objekts interaktion med varandra och i vilken tidsföljd
interaktionerna uppstår.

21
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2.1.6 FA/SIMM
FA/SIMM är en metod för att analysera nuläget i en verksamhet, formulera
förändringsbehov samt att bestämma förändringsåtgärder. Det finns ett antal
arbetsmetoder inom FA/SIMM som man använder sekventiellt.
Verksamhetsanalys 19
I verksamhetsanalysen undersöker man hur situationen är just nu i
verksamheten men även den framtida situationen i verksamheten. Syftet är att
kartlägga verksamheten i nuläget och till hjälp kan man använda en
översiktsgraf. Senare arbetar man fram en reviderad version av översiktsgrafen
som blir ett önskemål av hur verksamheten ska se ut efter förändringsarbetet.
Problemanalys20
I problemanalysen ska man analysera de problem som finns i den nuvarande
verksamheten. För att uppgiften inte ska bli för stor gäller det att filtrera ut de
problem som är de största och mest akuta. För att nå alla delar av verksamheten
och få reda på de olika problemen är det en bra ide att intervjua den personal
som är berörd.
Till en början listar man de problemen som dyker upp.
P1. Dålig brödkvalitet
P2. Förstörda råvaror
P3. Reklamationer
P4. Dålig lönsamhet
Listan med problem blir oftast väldigt lång, och för att få en bättre översikt
över de olika problemen gör man problemgrafer för de olika delarna i
verksamheten. Ett problem orsakas ofta av ett annat problem som i sin tur
orsakas av ytterligare ett problem. Det blir en så kallad orsakskedja.
Problemgrafen för ovanstående problemlista ser ut som i figur 2.

19
20

Apelkrans, Mat s; Åbom, Carita (2001) s.81
Apelkrans, Mat s; Åbom, Carita (2001) s.84
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P2. Förstörda råvaror

P1. Dålig brödkvalitet

P3. Reklamationer

P4. Dålig lönsamhet
Figur 2. Problemgraf

Om det finns flera avdelningar i verksamheten kan man ibland se att ett
problem som finns på en avdelning kan vara en orsak på en annan avdelning.
Målanalys
I målanalysen sätter man upp de mål man vill nå med projektet. Det kan vara
mål för den enskilde användaren, men det kan även vara mål som gäller hela
företaget. Målen är väldigt viktiga för det fortsatta arbetet med
förändringsbehov och förändringsåtgärderna.
Precis som i problemanalysen listar man först de mål som man vill nå:
M1. Inga förstörda råvaror
M2. Bättre brödkvalitet
M3. Inga reklamationer
M4. ökad lönsamhet
M5. Bättre kundrelationer
För att sedan se hur alla mål hänger ihop med varandra gör man en målgraf.
Här ser man att om man löser problemet med förstörda råvaror så kommer
automatiskt brödkvaliteten bli bättre. I detta exempel är det inte så svårt att nå
ökad lönsamhet som är det slutgiltiga målet, men i ett mer komplext företag är
det inte alls alltid lika givet.
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Figur 3. Målgraf

Behovsanalys
När problem och målanalys är klart, har man fått en översiktlig bild på den
totala problemsituationen. Nu ska varje problem vägas mot något mål. Då får
man en bild på om problemet verkligen är ett problem och om detta är relevant.
I behovsanalysen sätts de behov upp, som systemet är beroende av. Behoven
kopplas samman med de mål man har. Ett behov kan täcka flera problem och
ett problem kan täcka flera behov.
Behovsanalysen ställs upp i en tabell:

Behov
_____Proble m
B1 Kontroll på råvaror
P1, P2, P3, P4
B2 Nya recept
P1, P3, P4

24

Mål
M1, M2, M3, M4
M2, M3, M4
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Åtgärdsanalys
I åtgärdsanalysen ska man bestämma vilka åtgärder som ska göras för att nå de
behov man kom fram till i behovsanalysen. Ett problem kan lösas med flera
olika åtgärder. Därför är det viktigt att man tänker över vilken åtgärd som är
den bästa för företaget. Väljer man fel lösning på problemet kan det få
konsekvenser för hela verksamheten.
När man skissar fram åtgärder gäller det att vara så kreativ som möjligt och
skriva ner alla idéer man kommer på. Sen är det viktigt och se om de åtgärder
man kommit fram till är genomförbara. Är åtgärden genomförbar får man kolla
om den har en negativ eller positiv effekt på verksamheten.
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2.2 Användbarhet vid systemutveckling
Användbarhet enligt ISO 9241-11:
Innebörden av 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.’

Ändamålsenlighet definieras som:
’noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna mål ’.
effektivitet definieras som:
’resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med vilken
användarna uppnår givna mål’.
och tillfredsställelse definieras som:
’frånvaro av obehag samt positiva attityder vid användningen av en produkt ’.
Slutligen definieras användningssammanhanget som:
’användare, uppgifter, utrustning (maskinvara, programvara och annan
materiel) samt fysisk och social omgivning i vilken produkten används ’.
’Denna definition av användbarhet är värdefull att använda eftersom den är
konkret och gör det möjligt att diskutera användbarhet med en gemensam
förståelse för begreppet. Dessutom påtalar definitionen att användbarhet är en
mätbar storhet. Vi kan mäta användbarheten och säga att för en specificerad
användare som utför en specifik uppgift i ett specifikt samman hang är
produkten X mer användbar än produkten Y, eller att produkten Z har blivit 50
% mer användbar genom vidareutveckling. ISO-definitionen inbegriper fler av
de väsentliga aspekter som är viktiga för användare än vad som normalt avses
när man diskuterar användbarhet. Det är viktigt att inse att användbarhet inte
är en absolut storhet utan ett relativt begrepp. Ofta hör man att folk diskuterar
a n vän d ba rh et i va g a term er so m ” a n vä nd a rvä n lig ” eller ” lä ttan vän d ” , eller
som något som bara infattar gränssnittet eller det interaktiva systemets grafik.
Men detta är bara en del av användbarheten. De attribut som krävs i ett
system, tjänst eller en produkt för att den skall vara användbar beror på
26
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användarens, uppgiftens och användningssammanhangets na tur. En
produkt/tjänst har ingen inneboende användbarhet utan bara en kapacitet att
kunna användas av specificerade användare som utför specifika uppgifter i ett
specifikt sammanhang. Användbarhet kan inte fullt ut bedömas genom att man
studerar en produkt/tjänst frikopplad från sitt sammanhang ’.” 21
En annan vanlig definition av användbarhet är Normans. Han har tagit fram
några principer för bra användbarhet. 22
O b jek t sk a h a ” a ffo rd a n ce” .
Genom att se på ett objekt skall man förstå vad man kan göra med det. T.ex. En
knapp kommunicerar att man skall trycka på den. Vi kan relatera till den
verkliga världen och förstår därför knappens funktion. Det blir svårare när
objekten är komplexa. Då kan man behöva fler ledtrådar för att förstå dess
funktion.
Använd rätt konceptuell modell .23
En konceptuell modell är det samma som någons föreställning om hur något är,
och används när man vill kunna förutspå handlingar som i nte är rutinmässiga.
Metaforer kan användas för att hjälpa användaren att få rätt modell.
Gör objekt synliga.
Man skall visa funktioner som finns tillgängliga annars kommer användaren
inte att använda dessa. Det gäller även om användaren har använt systemet
innan, därför att det är lättare att känna igen än att komma ihåg.
Använd naturliga kopplingar.
Objekt skall relatera till den funktion de är tänkta att påverka. Bra ifall de ligger
nära och representerar en bild av vad de gör. Exempel på när man inte har
använt sig av naturliga kopplingar: Plattor på en spis sitter ofta i en fyrkant
medan reglage på sidan av spisen som styr plattorna sitter på en linje.
Ge återkoppling.
Användaren vill veta vad som händer och framför allt att det händer något.
Man vill se resultatet av sina handlingar

21

St at skont oret (2006), http://www. st at skont oret.se/st atskont oret /templat es/Page____2415.aspx (Acc.
2006-05-31)
22
Preece, Jennifer; Rogers, Yvonne; Sharp, Helen (2002) s. 21-25
23
Se avsnitt 2.2.4
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2.2.1 Varför användbarhet?24
När man utvärderar hur olika datorsystem tas emot av slutanvändarna
framträder det att många utvecklingsprojekt misslyckas på grund av dålig
användbarhet.
Det är på grund av att man inte involverar slutanvändaren i utvecklingsarbetet
och därmed missar förståelsen för användarnas krav, som projekten inte når
upp till de mål man har satt upp, om det ens finns några mål.
Det kan i en systemutvecklings slutfas, eller när systemet är klart, dyka upp
problem som beror på att man inte har lyssnat på användarna som skall hantera
system et, s.k. ”o fö rutsed da an vän darkrav”. D essa pro blem k an in neb ära att
systemet inte blir klart eller att man måste ändra på vissa saker, vilket gör att
systemet blir dyrare än vad man har tänkt sig.
Många projekt slutar med att en stor del av de tilltänkta användarna inte kan
använda produkten. Det finns därför många fördelar med god användbarhet för
både de som producerar produkten och de som ska använda den. Den enda
anledningen att inte använda metoder för att öka användarvänlighet är, om man
tänker kortsiktigt, att utvecklingskostnaden ökar. Men att hoppa över det är att
skjuta sig själv i foten på lång sikt.
” D et fin n s m å n g a fö rdelar m ed g o d a nvä nd b a rh et, både för ...
Producenter:


Konkurrens - Produkter som är lätta att använda är mer
konkurrenskraftiga på marknaden.



Kostnader - Att under utvecklingen på rätt sätt ta hänsyn till
användarkraven kan minska behoven för dyra sena designändringar.



Support - Användbarhetsrelaterade faktorer ligger bakom majoriteten
av supportbehoven - förbättrad användbarhet minskar kraven på
support.



Kvalitet - Förbättrad användbarhet kommer att främja användarnas
upplevelse av produktens kvalitet.

och Användare:


Produktivitet - Användbara produkter gör det möjligt för användarna att
effektivt nå sina mål, snarare än att slösa tid kämpande med produktens
gränssnitt.

24

Usability Part ners (2006), http://www. usabilit ypartners.se/usabilit y/benefit ssv.shtml (Acc. 2006 -0530)
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Support/Träning - Bra utformade produkter underlättar lärande och kan
reducera tiden användarna behöver lägga på träning, söka efter support
eller titta i dokumentation.



Tillfredsställelse - Användare kommer att vara mer tillfredsställda och
positiva till en produkt med god användbarhet, snarare än bäva för att
a n vän d a den !” 25

25

Usability Part ners (2006), http://www. usabilit ypartners.se/usabilit y/benefit ssv.shtml (Acc. 2006-0530)
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2.2.2 ”G o lden ru les ” för bra an vän db arh et26
Man kan följa några enkla riktlinjer om man vill göra systemet man utvecklar
användbart.
Använd enkel och naturlig dialog.
Användaren skall känna att den har kontroll över situationen, och vill inte
känna sig dum om den inte förstår vad som händer. Därför är det viktigt att
dialogen med användaren sker i en logisk och naturlig ordning. Information
som egentligen inte behövs eller är intetsägande för användaren skall undvikas.
Dessutom skall inte dialogen vara för lång, bryt ner den i mindre delar i så fall.
Tala användarnas språk.
Kommunikationen med användaren skall ske på ett sådant sätt att han förstår.
Man skall undvika ett språk med många tekniska termer. Kommuni kationen
behöver inte bestå av text utan kan även vara metaforer och bilder.
Minimera minnesbelastningen.
Systemet skall inte begära att användaren måste ha mycket information i sitt
minne. Aktuell relevant information skall finnas tillgänglig när användaren
skall använda den.
Var konsekvent.
Ta hjälp av styleguides för användargränssnitt så att färger, fonter, disposition
etc. är desamma överallt. Det är svårare att vara konsekvent om systemet
innehåller många nivåer och former.
Ge återkoppling.
Användaren skall veta vad dess handlingar resulterar i och att det händer något
över huvud taget. Återkopplingen skall vara anpassad till användarens
handling. Återkopplingen kan även bestå av ljud.
Markera tydligt vägar ut.
Användaren måste hela tiden veta var den är och hur man kommer därifrån.
Ifall användaren inte känner att det finns någon väg ut kommer den att bli
stressad.
Erbjud genvägar.
Vana användare vill kunna använda kortkommandon för att snabbt komma
förbi upprepande information. En nybörjare kan behöva ha hjälp med att
fokusera på lite information i taget.
Ge möjlighet att ångra.
Vetskapen om att det går att ångra sig är bra för användarens nyfikenhet. Det
26

Eric Jönsson (2005) föreläsning om användbarhet.
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måste framgå att det går att ångra och hur man gör det, redan innan användaren
försätts i en sådan situation. Systemet ska vara konsekvent så att man ångrar
handlingar på samma sätt hela tiden.
Ge bra felmeddelanden.
Felmeddelanden skall vara förklarande och ge användaren relevant
information. De får inte vara utformade så att de förminskar användaren.
Felmeddelanden skall inte enbart ange att något är fel utan även varför, hur
man kan undvika det i framtiden och hur man kan avhjälpa det nu.
Förebygg misstag
Användaren skall inte kunna göra allvarliga fel. Om fel uppstår skall systemet
kunna avhjälpa det så snabbt som möjligt och så lite arbete som möjligt skall
riskera att förloras.
Erbjud hjälp och dokumentation
Sådana möjligheter skall finnas på olika nivåer beroende på var i systemet
användaren befinner sig. Ett bra användargränssnitt är en bra hjälp i sig.
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2.2.3 Användbarhetsprocesser och -metoder
Många företag eller organisationer använder sig av användbarhetsprocesser och
-metoder, för att öka deras produkters/systems användbarhet. Det är en stor
fördel att ha ett strukturerat system med riktlinjer och aktiviteter som
säkerställer detta.
Stora företag som TietoEnator, Icon medialab och Ericsson har vidareutvecklat
metoder och anpassat dem för just deras företag. Mindre företag kan med fördel
använda metoder eller processer som redan finns. Gemensamt för de metoder
och processer som finns är att de sätter användaren i fokus genom hela eller
delar av utvecklingen. Genom de olika metoderna och processerna utformar
man system med ett iterativt tankesätt, i hela eller delar av utvecklingen. Om
man väljer att använda en process eller en metod är en fråga om pengar och vad
som lämpar sig från tillfälle till tillfälle. Vilken av de olika metoderna man
väljer är en smaksak då grundtanken (användarfokus, iterativa) i dem är
densamma.

Användbarhetsprocess enligt ISO 13407 27

International organization of standardisation är ett internationellt organ som
försöker standardisera industriella och kommersiella lösningar. Det består av
nationella standardiseringsorgan från olika länder samt av stora företag.
” IS O 13407 (1999) Användarcentrerade utvecklingsprocesser för interaktiva
system
Denna standard tillhandahåller riktlinjer för användarorienterade aktiviteter
genom u tvecklin g slivscykeln a v in tera ktiva d a to rba sera d e system .” 28
Enligt ISO måste man ta flera olika kunskapsområden i beaktande när man
utvecklar på ett användarcentrerat sätt, t.ex. användartestning, prototyping
o.s.v. ISO beskriver olika arbetsprocesser som kan användas för att nå upp till
målsättningen: att uppnå god användbarhet enligt ISO 9241-1129 , som är deras
definition av användbarhet. Andra effekter som man hoppas processerna ska
generera är säkerhet, högre prestation, förbättrade arbetsförhållanden samt
förhindrande av allvarliga effekter på mänsklig hälsa (skador, dödsfall etc.)
Fyra viktiga aktiviteter måste enligt ISO ingå som en iterativ process, för att en
användarcentrerad utvec klingsprocess skall kunna säkerställas.

27
28
29

Usability Part ners (2006), http://www. usabilit ypartners.se/usabilit y/st andardssv.shtml (Acc. 2006-07-07)
Usability Part ners (2006), http://www. usabilit ypartners.se/usabilit y/st andardssv.shtml (Acc. 2006-07-07)
Se avsnitt Error! Reference source not found.
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1. Specificera var och hur systemet kommer att användas och av vem.
Görs för att belysa vilka användarna är och vilka arbetsuppgifter de har,
samt hur miljön där de arbetar är, både tekniskt och organisatoriskt.
Detta görs genom en användaranalys
2. Bestämma användbarhetskrav på systemet som användarna och
organisationen definierar.
Man måste urskilja alla typer av olika användare som kommer att arbeta
med systemet. Behoven för användarna skall sedan ligga till grund för
de användbarhetsmål man sätter. Bland de målen måste man sedan
bestämma vilka som skall ha högst prioritet. Målen måste vara mätbara
för att man skall kunna avgöra om designen som växer fram uppnår de
målen. Användbarhetsmålen måste förankras hos användarna.
Man bör även ta hänsyn till lagstiftning och andra rekommendationer
som finns. De samlade användbarhetskraven skall dokumenteras.
3. Använd metoder för att ta fram prototyper och designa
gränssnittet.
Arbetet skall ske iterativt där användarna testar designlösningarna
kontinuerligt genom att utföra arbetsuppgifter. Utvärdera dessa tester
och utveckla prototyper tills målen med designen är uppfyllda. Man kan
även använda sig av simuleringar och modeller.
4. Genomför användbarhetstester som är både objektivt och

subjektivt mätbara.
Det är viktigt att ha objektiva mätmetoder för att på ett säkert sätt mäta
systemets användbarhet t.ex. mäta antal musklick, felnavigering etc.
Subjektiva mätmetoder är viktiga för att se hur användarnas attityd till
systemet är och om de känner att det är angenämt att arbeta med.

Figur 4. ISO 13407
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När man anser att Användbarhetsmålen är uppfyllda kan man börja arbetet med
att utveckla prototypen till ett fullt fungerande system.
ACSD – Användarcentrerad systemdesign30
ACSD är en utveckling av ISO 13407 som innebär att man fokuserar på hela
systemets livscykel, från vision och plan till att man inför systemet och även
när det är i bruk. Liksom ISO så fäster man stor vikt på användarna och att det
är deras behov som skall stå i centrum. Enda sättet att det verkligen blir så är att
användarna själva är aktiva i utvecklandet. Då kan de reagera på olika lösningar
och på problem som uppstår.
Om man lyckas utveckla ett system som motsvarar användarnas förväntningar
och krav, innebär detta en mängd positiva effekter: effektivare arbetare, högre
kvalité, minskad teknikstress och tillfredställda användare.
Man använder tre viktiga begrepp inom ACSD:
Användare.
De människor som slutligen kommer att utföra arbetsuppgifter med stöd av
systemet. Det är inte nödvändigtvis så att de som beställer systemet är
desamma som slutanvändarna.
Centrerad.
Användaren skall stå i fokus och vara aktiv under hela systemutvecklingen.
Design.
Design kan innebära olika saker för olika involverade. För utvecklaren är det
hur hela systemet är uppbyggt, hur den konceptuella modellen ser ut. För
användaren innebär design det som den kan se, användargränssnittet.
Inom ACSD har man några principer som man utgår ifrån.
” D essa p rin cip er a nses va ra riktlinjer för a tt tillä m p a a n vä n da rcen trerad
systemdesign (ACSD) på korrekt vis.
 Användarfokus.
Verksamhetens mål, användarnas uppgifter och behov ska tidigt vara
vägledande i utvecklingen.
Alla i projektet måste förstå och vara väl insatta i verksamhetens mål,
användarens situation och dess syfte med den specifika uppgiften.
Genom detta blir det viktigt att man prioriterar vad som är bra för
användarna framför vad som är rent tekniskt möjligt. Att ta fram
användarprofiler, som representerar den verklige användaren, och
uppgiftsanalyser för att definiera den specifika aktiviteten, är en
naturlig del i utvecklingsprocessen.
30

ACSD (2006) http://www.acsd.se/acsd_kort om_m.php (Acc. 2006-07-07)
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 Aktiv användarmedverkan i utvecklingsprocessen.
Representativa användare ska aktivt medverka, tidigt och kontinuerligt
genom hela systemets livscykel.
Användarna bör i ett mycket tidigt skede i ett utvecklingsprojekt vara
involverade och även utanför projektets ramar. Det är mycket viktigt att
se skillnaden mellan domänexperter och de verkliga användarna.
Domänexperten, som är väl insatt i verksamheten, kan involveras
kontinuerligt under hela utvecklingens gång, men dock ej klassas som de
slutliga användarna. Därför bör de som representerar de verkliga
slutanvändarna, involveras för mer tillfälliga aktiviteter under analysen
och designen. Även i utvärderingsfasen bör de verkliga användarna
involveras för att evaluera de alternativa designlösningarna som
skapats.
För att få en struktur för när de slutliga användarna bör involveras bör
en planering göras i ett tidigt skede, där man specificerar var, när och
hur användarna ska deltaga i utvecklingsprocessen. Det är där viktigt
att man lägger vikt på att involvera användarna i deras egna
sammanhang, i en miljö de känner igen, då påverkan av yttre faktorer
minskar.
 Evolutionär utveckling.
Systemet ska utvecklas iterativt och inkrementellt.
De designlösningar som tas fram bör kontinuerligt itereras med
användarna. En iteration består av:
- en grundlig analys av användarnas krav och sammanhang,
- en designfas
en dokumenterad utvärdering med konkreta förslag till ändringar.
Inkrementell utveckling innebär att systemet stegvis utvecklas uppdelat i
inkrement, där varje inkrement levereras till verklig användning. Varje
"del" itereras till dess uppsatta mål är uppfyllda. Utvärderingar av den
verkliga användningen av inkrementen ska även påverka utformningen
av de kommande "delarna" kontinuerligt genom livscykeln.
 Gemensam och delad förståelse.
Designen ska dokumenteras på ett sådant vis så alla inblandade
parter, inklusive de slutliga användarna, enkelt ska förstå,


Det är viktigt att man använder sig av termer och uttryck som
användarna känner till och är bekanta med. Så långt det går bör rent
konkreta designrepresentationer användas för att på ett tydlig t sätt
påvisa den framtida användningssituationen. Det kan handla om enkla
35
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pappersskisser, mock-ups, eller skärmvisningar utan bakomliggande
funktion, allt som kan underlätta för användaren att kunna sätta sig in i
en situation.
 Prototyping.
Prototyper ska användas genom processen för att visualisera och
utvärdera idéer och designlösningar med slutanvändarna.
Att använda sig av pappersskisser, mock-ups och andra typer av
prototyper är ett mycket bra sätt att visa alternativa lösningar och idéer
på. Att arbeta med prototyper tillsammans med användarna i deras eg en
miljö ökar chanserna till att få rena och konkreta förslag till ändringar.
Det är också bra om man har möjlighet att arbeta med flera olika
prototyper samtidigt, då funktioner, tillämpningar och olika lösningar
kan utvärderas och jämföras parallellt.
 Utvärdera verklig användning.
Mätbara mål för användbarheten och kriterier för designen ska så
långt som möjligt styra utvecklingen.
Man ska alltid specificera användbarhetsmål och basera designen på
speciella designkriterier. Tillsammans med användarna utvärderar man
sedan designen gentemot de krav och kriterier som har satts upp.
Tidigt i utvecklingsprocessen bör man observera och mäta de reaktioner
och intryck som användarna får av pappersskisser, mock-up:er. Senare i
processen låter man användarna utföra verkliga uppgifter och
aktiviteter med hjälp av utvecklade prototyper och simuleringar, där
även beteende, reaktioner och användning dokumenteras. Resultatet av
utvärderingarna och användartesterna analyseras senare för att kunna
påbörja en ny iteration.
 Explicita och uttalade designaktiviteter.
Utvecklingsprocessen ska innehålla dedikerade och medvetna
designaktiviteter.
Gränssnitts- och interaktionsdesignen är en avgörande faktor för att ett
interaktivt system ska klassas som användbart. Alltför ofta uppstår
designen snarare än att den är resultatet av en medveten och
strukturerad analys och aktivitet. Men, viktigt att påpeka, för en
användare, så är det just detta gränssnitt, som är själva systemet.
 Tvärdisciplinära team.
Utvecklingen ska utföras av effektiva team med en bredd av
kompetenser.
36
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Olika kompetenser och en bred kunskap bidrar till en helhet. Det kan
handla om rena programmerare, systemutvecklare,
interaktionsdesigners, beteendevetare, användbarhetexperter och så
vidare. Det är nödvändigt att koppla samman och ta till vara på
kompetenser från olika håll för att kunna se utifrån och täcka alla olika
aspekter i utvecklingsprocessen.
 Användbarhetsförespråkare.
Erfarna användbarhetsförespråkare ska involveras tidigt och
kontinuerligt under hela projektets gång.
Det bidrar också till att man kan hjälpas åt att arbeta effektivt och
kunna ta till vara på de olika kompetenserna som man besitter i ett
tvärvetenskapligt team.
Att ha en erfaren användbarhetsexpert som resurs under hela projektet
är
 Integrerad systemdesign.
Alla delar som påverkar användbarheten ska integreras med varandra.
Alla delar i systemet ska utvecklas parallellt och beroende av varandra
genom hela utvecklingsprocessen, Det kan t ex handla om
användargränssnitt och interaktion, handböcker, utbildning och
aspekter kring arbetsmiljö och trivsel. Andra delar av
användningssammanhanget, t ex utrustning, social och fysisk miljö,
måste också beaktas vid integrerad design.
 Lokalanpassa processerna.
Den användarcentrerade processen ska specificeras, anpassas och
införas lokalt i varje organisation.
Att införa användarcentrerad systemdesign är inte helt enkelt. Det krävs
ofta att organisationen själv tar ansvar för hur detta görs för att möta
organisationens eller rent av de enskilda projektens behov. Man
behöver definiera sin egen användarcentrerade designprocess, antingen
baserat på någon process som redan existerar, eller att själva utveckla
processer och specificera aktiviteter som behöver utföras.
I ett sådant här arbete kan underlättas och vara fördelaktigt om man
återanvänder de metoder och tekniker som sedan tidigare har etablerats
in o m d en a ktu ella o rga n isa tion en .” 31

31

ACSD (2006) http://www.acsd.se/acsd_principer_m.php (Acc. 2007-07-09)
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Processen ACSD och dess metoder 32
För att utvecklandet av informationssystem skall uppfylla principerna inom
ACSD finns det ett antal praktiska metoder som skall följas. De olika
metoderna använder man vid olika tillfällen i den iterativa
utvecklingsprocessen (som visas nedan). Det innebär att man kommer att
använda en del eller alla metoder mer än en gång.

Figur 5. ACSD

De olika metoderna varierar beroende på hur användarna är involverade.
Antingen är de direkt involverade, vilket innebär att de slutliga användarna är
fysiskt inblandade, eller så är de indirekt involverade.
Exempel på metoder som man kan använda sig av när man är i den fas då man
analyserar krav samt användarbehov och där användarna är direkt
involverade kan vara fokusgrupper, intervjuer, enkäter, brainstorming osv.
Metoder där slutanvändarna är indirekt involverade kan vara observation,
fältstudier, personas, uppgiftsanalys, scenario osv.
Exempel på metoder i fasen design för användbarhet och där användarna är
direkt involverade kan vara fokusgrupp, prototyping, parallell design osv.
Metoder med indirekt involvering kan vara scenario, designriktlinjer,
konceptuell design osv.
Exempel på metoder i fasen utvärdera med direkt användarinvolvering kan
vara intervjuer, e nk äter, scenario b aserad utvärderin g, ”tänk a h ö gt” utvärderin g,
fokusgrupp osv. Metoder med indirekt användarinvolvering kan vara
observationer, scenario, expertutvärdering, cognitive waklthrough osv.
32

ACSD (2006) http://www.acsd.se/acsd_met _met odoversikt_m.php (Acc. 2007-07-09)
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En del metoder förekommer i flera olika faser. Det är då mycket viktigt att
klargöra vad det är man vill uppnå med metoden vid just det tillfället.
I fasen återkoppla använder man sig inte av några metoder som är direkt
kopplade till användbarhet. Det är en fas då man planerar hur man skall
genomföra nästa iteration och vad som kan behövas för att göra det.
Om man behärskar dessa metoder och sätter in dem i processen
användarcentrerad systemdesign så kan man utveckla ett system med hög
användbarhet. Om man vill ha mer än bara riktlinjer så kan man använda sig av
en hel användbarhetsmetod.
Deltametoden - en hel användbarhetsmetod
Metoden utvecklades av Ericsson och Linköpings universitet i början av 90 talet. Den har genomgått några revisioner sedan dess och idag finns det en
handbok för hur man följer metoden. Syftet från början var att utveckla ” en
metod som bättre tog tillvara teknikinformatörernas kompetens, som
fokuserade på användbarhet, och som var anpassad till Ericssons
fö rh ålla nd en .” 33
Metoden består av en arbetsgång där betoningen ligger på användbarhet som
går att mäta. Den innehåller inte alla nödvändiga moment för systemutveckling
utan bara de som är kopplade till användbarhet. Metoden går dock att använda
som en del av ett systems utveckling. Metoden utvecklades för att vara
välstrukturerad, konsekvent, rättfram, enkel och beprövad. Grunden till
metoden är ett antal antaganden:34

Figur 6. Deltametoden

33

Gulliksen, Jan; Göransson Bengt (2002) s. 211
WM-data AB and Ericsson Radio Syst ems AB (2003),
htt p://www. delt amet hod.net/1Introduct ion_Delt amethod.htm (Acc. 2006-07-07)
34

39

Teoretisk bakgrund

1. Användbarheten kan definieras, preciseras och den är mätbar.
Det skall läggas lika stor vikt vid användbarhetskrav som vid alla andra
krav. Systemet som tas fram skall uppnå de användbarhetsmål som
preciserats. Det behöver dock inte vara den bästa tänkta användbarheten,
därför att det kan finnas många andra kvalitetsegenskaper som man kan
behöva kompromissa med.
2. Begreppet användargränssnitt inkluderar även användarmanualer.
Det finns ingen klar skiljelinje mellan användargränssnittet och
användarmanualerna. Därför betraktar man användarmanualerna som en
del av användargränssnittet som man skall utveckla tillsammans för att
skapa en helhet.
3. Det är inte möjligt att utveckla ett användargränssnitt ” rätt” fö rsta
gången.
Detta bygger på erfarenheten att systemen är för komplexa för att kunna
tänkas ut att bli så enkla som möjligt redan från början. Dessutom skall
system et an vän d as av de n ”svag a länke n” – människan: då kan problem
inträffa som inte går att förutse innan användningen kommit igång.
4. För att uppnå god användbarhet måste man inkludera användarna i
utvecklandet.
Användarna är experter på sig själva och sin egen arbetssituation. En
designer kan inte sitta och gissa vad användarna gör i speciella
situationer, p.g.a. att användarna är oförutsägbara. Att gissa är att
chansa.
Metoden består av ett antal faser som är sammankopplade. Varje fas har ett
antal ingångsdata som antingen är nya eller kommer från föregående fas.
Ingångsdata går igenom aktiviteter som generar ett resultat som används i nästa
fas. Exempel på sådana aktiviteter är användarintervjuer, beskrivning av
uppgifter, skriva användarscenarion, omvandla konceptuella modeller till
prototyper etc.
De fyra första faserna som bl.a. innehåller avgränsningar, användarstudier och
diverse analyser utförs stegvis. Sedan arbetar man iterativt för att utveckla
användbarheten i systemet och testa på användare ifall det motsvarar de mål
man har. Slutligen omvandlar man prototypen av användargränssnittet till en
del i ett fullt fungerande system. Man säkerställer att resultaten från testerna av
prototyperna verkligen kommer med i systemet.
När man har genomgått alla faserna så har man ett antal dokument som man
kan/ska använda. 35

35

WM-data AB and Ericsson Radio Syst ems AB (2003),
htt p://www. delt amet hod.net/12SummingUp.htm (Acc. 2006-07-07)

40

Teoretisk bakgrund

 Systemvisionen. Beskriver vilka användarna av systemet är och vilka
problem som systemet skall lösa år användarna. Bra när man vill
introducera nya parter i projektet.
 Lista på koncept. Innehåller användarnas egna ord av definitioner som
används i systemet. För att alla inblandade i systemutvecklingen skall
”tala sam m a språk ” o ch fö rhin dra att m an an vänder ”d ato ro rd”.
 Användarprofiler och aktivitetsgrafer. Beskriver vem användaren är
och hur den arbetar för tillfället.
 Designrekommendationer, aktivitetsgrafer och scenarion. Används
för att designa användargränssnittet genom prototyping.
 Dessutom kommer det att finnas dokument med användbarhetsmål,
användbarhetskrav, användbarhetstester, konceptuell modell,
prototyper, testrapporter och ändringsrapporter.
Alla dokumenten kan komma till användning även efter att projektet har
avslutats, t.ex. som uppföljning eller vidareutveckling.
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2.2.4 Konceptuell modell
En konceptuell modell är en idé/beskrivning utvecklaren har av hur systemet
skall fungera. Användarens mentala modell är hans idé/beskrivning av hur
systemet borde fungera. Användarens mål är att systemet skall vara så
lättanvänt som möjligt och är därför inte intresserad av hur tekniken bakom
fungerar. Användarens mentala modell beskriver därför systemet på ett så
enkelt sätt som möjligt.
Man skall eftersträva att utvecklarens konceptuella modell av systemet och den
mentala modellen som varje användare har skall stämma överens. Annars
uppstår det situationer där användaren inte förstår vad som förväntas av denne
eller inte kan tolka vad som händer i systemet. Detta har till följd att
användbarheten i systemet blir sämre.36
Ett system kan ses ur tre stycken olika perspektiv som interagerar med
varandra:
1. Utvecklarens konceptuella modell av systemet.
2. Användarens mentala modell av systemet och dennes interaktion med
systemet.
3. Den bilden som användargränssnittet ger av den konceptuella modellen.

Figur 7. Systemmodellen

Den mentala modellen som varje användare har av ett system bygger på
erfarenhet av olika situationer och inlärning av hur olika mekanismer fungerar.
Den bygger även på hur det aktuella systemet verkar fungera och hur det
interagerar med användarens kommandon. Varje användares mentala modell är
unik. Användaren drar slutsatser av denna och försöker förutse vad som
kommer att hända genom att göra en mental simulering. Ifall utfallet inte är vad
användaren hade förväntat sig kommer användbarheten att försämras, därför att
något för användaren oväntat inträffar.
Den delen som användaren ser av systemet (gränssnittet) skall vara utformat för
att förmedla utvecklarens konceptuella modell av systemet så att användarens
36

Gulliksen, Jan; Göransson Bengt (2002) s.115
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mentala modell blir så korrekt som möjligt. Ifall designern utgår ifrån att
användarens modell är lik utvecklarens konceptuella modell, kommer det att
leda till problem. Det beror på att kommunikationen mellan utvecklaren och
användaren inte är direkt utan förmedlas via gränssnittet. 37
” D en ko n cep tu ella d esig n en syftar till att ta fram en objektmodell, komplett
med objektklasser, deras attribut, relationer mellan objektklasser och
b eteen d em ön ster fö r va rje o b jektkla ss.” 38
Arbetet med att ta fram en konceptuell modell ska göras innan man börjar med
den objektorienterade systemutvecklingen. Ifall den konceptuella designen har
utvecklats på ett bra sätt där både utvecklaren och användaren har varit
delaktiga, så blir det lättare att gå vidare till nästa steg i utvecklingen av
systemet.
Trots att utvecklingen av den konceptuella modell är den viktigaste delen i
systemutveckling så finns det inga klara metoder för hur man skall gå till väga.
Det finns inte heller några utvecklade metoder för att validera att den
konceptuella designen stämmer med användarens mentala modell av systemet.
Det beror på att ett system inte är det andra likt och att utveckla en modell som
täcker in allas behov skulle vara svårt.
Behovet av en metod för konceptuella modeller kommer att öka i framtiden i
och med att system kommer att bli större och mer komplexa. Dessutom har
datasystemens syften förändras från att automatisera hanteringen av stora
mängder av information till att vara ett stöd för sakbehandling, kommunikation
och samordning
Det har dock gjorts goda försök, två ansatser till metoder har presenterats.
Nedan följer några principer om varje metod (skillnaden på konceptuella
modeller gjorda på samma system enligt de olika metoderna kan ses i bilaga 9):


Shouhong Wang och ANSI-SPARC.
ANSI-SPARC utvecklades i mitten av 70-talet av American National
Standards Institute, för att visa förhållandet mellan konceptuell-, logisk-,
och fysisk design i ett databasschema. Shouhong Wang har därefter
använt denna modell för att utveckla en metod för modellering av
konceptuell design.
” Wang är ute efter att strukturera upp arbetet med konceptuell
modellering utifrånolika perspektiv på den verksamhet
informationssystemet skall handla om. Syftet är att på ett metodiskt sätt
få en modell som täcker många aspekter på de ingående processerna
och som därmed skall bli ett stabilt system. Han delar upp arbetet i fyra
delar;

37
38

Norman, Donald A. (1998)
Per-Erik Gust avsson (2001)
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• V erksa m h etens p ro cesser
• V erksa m h etens m å l
• V erksa m h etens a ktörer
• K lien t/server-beskrivningar” 39
Nackdelen med denna modell är att man inte arbetar med objekt utan
mer med den information som objekten genererar. Det är inte förenligt
med den objektorienterade systemutvecklingen som t.ex. används inom
UML/OOS. Den visar dock på svårigheterna med konceptuell design.
 John Mylopoulos och ISO-modellen.
” T ill skilln ad m o t W a n g ä r M ylo p ou los vä ldig t tyd lig m ed d istin ktio nen
mellan objektsystem och informationssystem. Hans utgångspunkt är mer
de filosofiska aspekterna på konceptuell modellering. Hans teorier utgår
ifrån att människans språk inte riktigt räcker till för att vi skall kunna
identifiera en relevant uppsättning objektklasser i sammanhang där vi
rör oss i den konstgjorda världen som en organisations komplexa
verksamhets- och informationsstrukturer består av. Orsaken till detta är
att språket inte är tillräckligt exakt och rymmer många tillfällen till
tvetydiga definitioner och missförstånd. Därför behövs någon form av
metod för att värdera en konceptuell modell. Mylopoulos drar upp en
struktur som utgår ifrån tre dimensioner;
 Ontologier. Varje konceptuell modell gör antaganden om
verkligheten (ontologier) som skall modelleras.
 Abstraktionsmekanismer. Grundläggande objektorientering
 Verktyg. Ett system som skall finnas länge måste kunna underhålla
själva informationsstrukturen.
Med en liknande strategi som Wang skall en sådan struktur syfta till att
den konceptuella modellen kan testas så att de verkligen täcker in alla
releva n ta a sp ekter på en verksa m het.” 40
Fördelen med den här modellen är att den är mer objektorienterad och
att systemet kommer bli lättare att förvalta.
UML/OOS kan också användas för att utveckla en konceptuell modell. Men det
är egentligen ingen modell för det ändamålet eftersom den inte instruerar hur
arbetet skall utföras. Det är mer utav en notationsteknik och är ” inte tillräckligt
exakta för att möjliggöra kvalitetssäkring av objektmodellen.” 41 Det viktigaste
är då att utvecklarna och användarna har samma bild av objektsystemet.
UML/OOS kan då vara fullt tillräckligt för att göra en bra konceptuell modell
av systemet.

39
40
41

Per-Erik Gust avsson (2001), s.14-20
Per-Erik Gust avsson (2001), s.16-20
Per-Erik Gust avsson (2001)
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2.2.5 Prototyper
Vad är en prototyp? 42
”E n pro to typ är en begränsad representation av en produkt som tillåter
an vän d are att interagera m e d den o c h utfo rska dess änd am ålsenlig het” 43.
Efter att man har fastställt vilka funktioner och krav man har på produkten man
utvecklar i en kravspecifikation är det dags att börja med det mer praktiska
produktutvecklandet. Detta steg innebär att man gör prototyper som testar de
funktionerna man vill ha med, både på konceptuell nivå och på en mer praktisk
nivå.
Prototyper är viktiga för att kunna testa utvecklarnas idéer och tankebanor på
riktiga användare (och på sig själva) för att se om de verkligen utfaller så som
de är tänkta att göra. Det man vill testa kan t.ex. vara hur menystrukturer skall
se ut, hur man ska utforma ikoner och vilka grafiska element man vill ha med.
Man kan testa olika prototyper mot varandra för att se vilken som passar bäst.
Prototypen kan vara allt ifrån ett vanligt papper med skisser på hur man tänker
sig den färdiga produkten till en nästan färdig produkt. En prototyps utveckling
startar ofta som en pappersskiss men är sedan tänkt utvecklas genom en iterativ
process där man upprepade gånger designar, utvärderar och designar om, och
där användartester är fokus. Ju mer man kan testa prototyper på de tänkta
användarna desto bättre blir den slutliga produkten och ju längre man kommer i
produktutvecklingen desto mer lik den slutliga produkten kommer prototypen
att bli.
När man bestämmer sig för att göra en prototyp måste man fundera ut vad man
vill testa och hur man vill testa det. Man måste ha en klar bild för sig vad det är
för typ av resultat man vill få. Det är viktigt att veta vilka användarna är och
hur de kan tänkas använda produkten i sin egen miljö och ut efter det anpassa
protypen. En annan sak som väger in är självklart hur mycket pengar man har
råd att spendera på prototypen. Men det är ofta en stor besparing att först
utveckla prototyper. Om man finner problem tidigt i ett utvecklingsskede, blir
det billigare att åtgärda dessa eventuella problem innan utvecklingen av
produkten har kommit för långt. Det är en stor fördel som man kanske inte
tänker på och därför hoppar över i systemutvecklingen. Andra möjligheter och
fördelar som prototyping ger är bl.a. 44
 ” Utforska nya lösningar.”
 ” Prova funktionalitet.”
42
43
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Preece, Jennifer; Rogers, Yvonne; Sharp, Helen (2002) s. 239-248
Preece, Jennifer; Rogers, Yvonne; Sharp, Helen (2002) s. 241
Gulliksen, Jan; Göransson Bengt (2002) s. 243
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 ” Hitta krav.”
 ” Träna kreativitet; att lära sig och att bli bättre.”
 ” Hitta svagheter.”
 ” Testa prestanda, utseende, etc.”
 ” Prova sekvenser av kommandon.”
 ” Ett sätt att utveckla system på.”
De olika varianterna på prototyper som finns för att finna ovanstående
möjligheter och fördelar är enligt Gulliksen, Jan; Göransson Bengt (2002)45
 ” R eq u irem en ts a nim a tio n: o lika m ö jlig heter dem o n streras.”
 ” R a p id p ro to typ ing : ‘throw-it-away’: samla in krav eller prova
d esign lö sn ing a r, u tvä rdera o ch slän g a bo rt.”
 ” In crem en ta l p ro to typin g : system et byg gs in krem en tellt.”
 ” E vo lu tio n ary p roto typ ing : kompromiss mellan produkt och prototyp,
system et u tveckla s o ch fö rfin as u n der h ela u tvecklin g sp ro cessen .”
De menar att requirements animation och rapid prototyping är till för att
utforska möjligheter och att inkrementella och evolutionära prototyper är till
för att låta systemet växa fram iterativt.
” D et ka ra ktä ristiska fö r en u tforskan d e pro to typ är:
 ” T h ro w -it-a w a y” – slängs bort efter användande.
 Måste vara billig eftersom den slängs bort.
 Diverse olika typer av prototypverktyg används; papper och penna,
datorbaserat högnivåverktyg, schematiska skissverktyg.
 Lämplig för att exempelvis: samla in ny information om systemkrav;
testa designlösningar; prova om lösningar är rimliga.
 Används för att utvärdera saker, innan man väljer inriktning, poängen
är att man har tid/råd at göra många olika lösningar.
Prototyping som ett sätt att utveckla systemet på karaktäriseras av:
 E n sla g s ko m p ro m iss m ella n ” riktig u tvecklin g ” o ch p ro to typ ing .

45

Gulliksen, Jan; Göransson Bengt (2002) s. 243-244
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 Bygger systemet gradvis, bildar till slut det slutliga systemet.
 Försöker överbrygga gapet mellan prototyping och implementering.
 Viktigt att välja det slutliga verktyget.
 En svaghet är att man gärna fixar brister och fel istället för att
utvärdera alternativ – ” m y b a b y” .” 46

Vad ska man tänka på när man gör en prototyp? 47
Det finns två olika alternativ när man skall utveckla produkter. Ibland vill man
utveckla en helt ny produkt och ibland vill man utveckla en redan befintlig
produkt. Oftast vill man utveckla en redan befintlig produkt. Om man gör det
kan det vara frestande att lägga till funktionalitet utan att testa den ordentligt.
Även om förändringarna inte är stora så är det viktigt att testa dem genom olika
prototyper. Ibland kan det kanske vara motiverat att skala ner testningen med
prototyper om de nya funktionerna inte är stora.
Om man vill testa hur vissa specifika funktioner fungerar kan man göra en
prototyp som testar just den funktionen. Den har inte så många andra olika
delar men de delar den har är djupare och mer utvec klade. Dessa typer av
prototyper kallas smala djupa och syftet med sådana prototyper är att testa
enstaka funktioner djupare och på så sätt få mer förstående om systemets
användargränssnitt, logik och data.
För att testa hur olika funktioner fungerar tillsammans men inte hur de fungerar
var för sig, kan man konstruera prototyper som är breda men grunda. Dessa
prototyper är mer till för att se hur en användare uppför sig när den inte är så
djupt inne i systemet och hur användaren navigerar mellan dess olika delar.
Förutom smala djupa och breda grunda prototyper kan man även göra
scenariobaserade prototyper. De är konstruerade så att användaren får en
uppgift/scenario som den ska lösa i systemet. Man utvärderar sedan hur
användaren utförde uppgiften och om man kan utveckla produkten utefter det.
M an bru k ar ge neralisera o ch dela in o lik a pro to typer i antinge n ”L o w -fidelity”
(Lo-Fi) eller ”H i-fidelity” (H i-Fi) beroende på den nivån man vill lägga på den.
Low-fidelity eller rakt ö versatt till svensk a ”låg trovärdighet” in neb är att
prototypen inte är tänkt att likna den färdiga produkten särskilt mycket. Till
exempel kan man använda andra material som papper och wellpapp istället för
elektronik och metall.

46
47
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Fördelarna med Lo-Fi prototyper är att de är enkla, billiga och snabba att
tillverka. Det innebär även att de är enkla, billiga och går snabbt att modifiera,
vilket gör att man kan utforska olika alternativ, design och idéer. Det gör dem
idealiska tidigt i produktutvecklingen då den konceptuella designen inte är fullt
utvecklad och man vill ha mer förståelse för hur användaren fungerar och
tänker. Man vill då inte att en alltför avancerad prototyp skall låsa upp
utvecklingsarbetet runt just den utan att man skall ha möjlighet att utforska
andra idéer runt andra alternativ. Den ska vara flexibel och uppmana till
utforskning och modifiering. En Lo-Fi prototyp är aldrig menad att ingå i den
slutliga produkten utan är till för att utforskas för att till sist slängas.
Hi-Fi prototyper är mer lika den slutliga produkten både till utseende och
funktion och är bl.a. till för att ge en känsla av hur den slutliga produkten
kommer att bli. Sådana prototyper är bra när man vill sälja in idéer hos
personer t.ex. som ett demoexemplar eller för att testa problem av mer teknisk
karaktär. Det som är Lo-Fi prototypens fördelar är Hi-Fi prototypens nackdelar,
den är dyrare och tar längre tid att utveckla, är inte flexibel och dålig för att
samla in information om användarna. Dessutom skulle ett fel eller en brist som
upptäcks sent i produktutvecklingen inte gå att rätta till utan att det blir
kostsamt eller så skulle det över huvud taget inte gå att rätta till alls.
Det finns många sätt att göra prototyper beroende på vad man vill testa, några
av de vanligaste är:
 Storyboarding
”Storyboards är sekvenser av bilder som demonstrerar relationer
mellan individuella händelser (t ex på bildskärmen) och operationer i ett
system. En typisk storyboard innehåller ett antal bilder av
gränssnittsdelar såsom menyer, dialogboxar och fönster. Storyboards
kan användas för att visualisera gränssnittet för designteamet såväl som
fö r typ iska an vän d a re, fö r a tt ge d em en m ö jlig het a tt g e feedb a ck.” 48
 Wi zard of Oz
”Wizard of Oz är en teknik som används för att presentera avancerade
koncept för gränssnitt. En expert (” the wizard” ), eventuellt sittande
bakom en skärm, behandlar input från en användare och emulerar
systemets utdata. Målet är att demonstrera datormöjligheter som inte
kan demonstreras av en dator, p.g.a. tekniska orsaker eller brist på
resurser. Denna metod är lämplig för "intelligenta gränssnitt" som
innehåller agenter, beslutsstöd och/eller behandling av naturligt
språk.”49

48
49

Usability Part ners, http://www. usabilit ypartners.se/usabilit y/methodssv.shtml (Acc. 2006-05-30)
Usability Part ners, http://www. usabilit ypartners.se/usabilit y/methodssv.shtml (Acc. 2006-05-30)
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 Pappersprototyper
”I denna metod används enkla material för att skapa en pappersbaserad
simulation av ett gränssnitt med målet att undersöka användarkrav. När
en pappersprototyp har skapats, sätter sig en person ur designteamet
framför användaren och "spelar dator" genom att flytta på elementen i
gränssnittet som respons på användarens handlingar. Användaren gör
val och aktiverar gränssnittet genom att peka med ett finger för att
simulera input. Användarna får uppgiftsinstruktioner och uppmanas att
uttrycka sina tankar och intryck. Utvärderaren gör noteringar under
testet. Denna metod passar bäst när det är enkelt att simulera systemets
beteende eller när utvärdering av detaljerade skärmbilder inte
behövs.”50
 Cognitive walkthough (Kognitiv genomgång)
”En process som går ut på att steg för steg gå igenom en produkt eller
en systemdesign och få reaktioner från relevant personal och typiska
användare. Normalt guidar en eller två medlemmar ur designteamet
genomgången, medan en eller flera användare kommenterar.”51

50
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2.2.6 Design av det grafiska gränssnittet
Design av gränssnitt kan innebära olika saker och ske på många olika nivåer,
från konceptuell design till utformning av färg, fonter mm. Detta avsnitt
koncentrerar sig på det sistnämnda, design av det grafiska gränssnittet.
För att utveckla ett bra grafisk gränssnitt måste man involvera användarna.
Men man måste även ha förståelse för hur användarna fungerar och varför de
uppfattar saker olika, som de kanske inte kan sätta ord på.
Forskningsområdet kallas kognitiv psykologi. Det studerar inom olika områden
vad som händer i hjärnan när användarna ställs inför olika situationer och
problem som skall lösas. Mentala modeller, varseblivning, kommunikation via
språk, minnet, problemlösning, konceptformulering osv. är olika områden som
det forskas på.
Minneshantering52
Människor har ett korttidsminne och ett långtidsminne. Korttidsminnet kan inte
hantera stora mängder av information. Den information som hanteras
försvinner efter ca 15 sek om det inte processas till exempel genom
upprepning. Långtidsminnet har väldigt stor kapacitet men innehållet kan vara
svårt att komma åt. Ord, lukter och smaker är sådant som kan få information i
långtidsminnet att bli tillgängligt. Minnets betydelse när man utvecklar
gränssnitt är viktigt. Korttidsminnets begränsningar gör att man måste
presentera ”rätt” info rm atio n fö r an vänd aren. Användaren måste annars
använda långtidsminnet eller skriva upp information. Detta bidrar till ett
långsammare arbete. Generellt brukar man säga att en människa kan spara 7 +/2 bitar av information i korttidsminnet.

52
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Gestaltlagar 53
Olika mönster hanteras olika, de tre grundprinciperna är:
 Närhet
Ifall olika objekt ligger nära varandra kommer de att uppfattas som en
helhet.
 Likhet
Objekt som har samma form kommer att grupperas till en helhet.
 Fullständighet
Mönster som inte är slutna kommer ändå att uppfattas som fullständiga.

Figur 8. Gestaltlagar – Närhet

Figur 9. Gestaltlagar - Likhet

Figur 10. Gestaltlagar - Fullständighet

Det finns även några andra gestaltlagar:
 Helhet - man ser och känner igen helheten först, efter det delarna den består
av.
 ” G o d fo rm ” känns bra - enkelhet uppskattas av den mänskliga hjärnan.
 Igenkänning - former som man har sett förut ser man först.
 Figur och bakgrund - små objekt tror hjärnan finns i förgrunden medan den
placerar stora objekt i bakgrunden.
53
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 ” C o m m o n fate” , d y n a m ik - om objekt rör sig i samma riktning så tolkar
hjärnan att de hör ihop.
Olika användare 54
När man utvecklar ett system så har man förhoppningsvis gjort en
användaranalys så man vet vad för typ av användare som kommer att använda
systemet. Behovet för erfarna och oerfarna användare är olika. En erfaren
användare vill från början gärna ha mycket information så att arbetet kan
utföras snabbare. En oerfaren användare vill däremot ha ett minimum av
information för att vara säker på att den gör rätt. Ett system som kommer att
användas av både dessa typer av användare måste då anpassas för det. Oerfarna
användare kan behöva guider (s.k. wizards) medan erfarna användare hellre
arbetar med genvägar.
Designprinciper55
Olika system används till olika saker och fungerar på olika sätt. Det är inte lätt
att hitta designlösningar som är optimala i alla system. Det blir lättare att
utveckla bra gränssnitt om man följer vissa principer. Det är naturligtvis tillåtet
att bryta dessa principer bara man vet att man gör det och varför.
Här är ett urval av dessa principer:
 Förutse användarens behov
Användaren ska inte behöva söka efter information som den behöver för att
klara av den uppgift den skall utföra. All information som användaren
behöver skall finnas lättillgänglig och hjälpa användaren.
 Visa systemstatus
Användaren måste hela tiden veta var den befinner sig, var den har varit och
var den kan komma. Om det finns information som inte syns skall det vara
lätt att se detta och ta fram den.
 Använd metaforer från verkligheten
Metaforer är bilder vars innebörd beskriver dess funktion. Om man
använder metaforer som användaren känner till och har arbetat med i
verkligheten tidigare kan de hjälpa användaren att förstå dess funktion. Ex.
på en känd metafor är papperskorgen som betyder att man slänger något.
 Ge direkt respons
Användaren vill hela tiden se resultatet av sina handlingar. Om användaren
inte gör detta kan den tro att något är fel. Metaforer eller meddelanden som
visar att något händer kan avhjälpa detta.
 Framhäv viktig information
Visa information som är viktig för användaren och undvik överflödig
information.
54
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 Var konsekvent
Systemet ska fungera och se likadant ut över allt där det så förväntas av
användaren. Det förhindrar användare från att bli förvirrade. Har man lärt
sig hur något fungerar och ser ut förväntar man sig att det fungerar så i
resten av systemet. Om man är konsekvent kommer inlärningstiden att bli
kortare. Det är även viktigt att sådant som fungerar olika också ska se olika
ut.
 Förse användaren med hjälp och dokumentation
Användaren skall ha tillgång till hjälp när den så behöver. Den får inte göra
så att användaren känner sig okunnig utan istället guida den vidare. Den ska
vara saklig, fokusera på användare och den får inte vara för lång.

Färg och form 56
Man ska tänka på vilken målgrupp man riktar sig till. Barn vill ha mycket färg
och former som stimulerar deras sinnen samt bilder som hjälper dem att
navigera. En mer erfaren användare vill att färg och form skall användas för att
effektivisera dess arbete. Ett system skall vara behagligt att arbeta i och det
skall tilltala användaren rent visuellt.
Några grundläggande punkter för färg och form när man designar ett gränssnitt:






Använd färger med måtta
Ha hög kontrast
Var konsekvent
Använd färgkodningar
Ha i åtanke att användaren kan vara färgblind

Företag som utvecklar många olika produkter eller system och som vill att de
ska se ut på sam m a sätt an vän der sig av s.k. ”guidelines”. D et är m er eller
mindre strikta riktlinjer över hur gränssnittet skall se ut. Färg, fonter, avstånd,
knappar o.s.v. är sådant som styleguides reglerar.

56
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2.2.7

Heuristik57

En heuristisk utvärdering innebär att utvalda personer utvärderar gränssnittet på
ett system genom att använda kunskap, erfarenheter och sunt förnuft. De
problem med gränssnittet som man hittar åtgärdas sedan i den iterativa
processen.
Dessa personer kan vara experter på användbarhet s.k. ”U sability
cham pio ns”. D et kan vara personer som är med och utvecklar systemet, vilka
har god inblick i detta. Det kan också vara tänkta slutanvändare. De olika
typerna av heuristiska utvärderare har olika fördelar och nackdelar.
Experter på användbarhet har mycket stor erfarenhet av gränssnitt och hur
”bra” utformning skall vara. De är bra på att upptäcka brister i funktionalitet.
Däremot har de inte så stor kunskap om de enskilda projekten. De rapporterar
troliga problem som egentligen inte kommer att vara några, och kan missa
verkliga problem som uppstår när systemet senare används.
Personer som är med och utvecklar systemet har naturligtvis bra inblick i
projektet och finns oftast till hands. De kan dock vara för mycket insatta i
utvecklingen vilket gör att de kommer att fokusera mer på de tekniska
detaljerna. De kommer hellre med lösningar än formulera de problem de har
upplevt. De tänker inte på att systemet skall vara lätt att använda utan främst att
det ska fungera.
Tänkta slutanvändare är inte så väl insatta i utvecklingen. De kommer att
upptäcka verkliga problem såsom de uppfattar dem. Problem som egentligen
inte finns kommer inte att rapporteras. De kan ha svårt att formulera hur de
uppfattar problemen.
När man utvärderar ett system heuristiskt kan man utgå från ett antal metoder.
Man kan utgå från tidigare erfarenhet, arbetsuppgifter, guidelines o.s.v. Man
kan även utgå från olika regler t.ex . ”G o lde n rules” 58
Fördelen med heuristisk utvärdering är att den kan utföras tidigt i
utvecklingsskedet. Problem som då upptäcks kan tidigt rättas till vilket minskar
kostnaderna.
Nackdelar är:
 Att det upptäcks problem som egentlige n inte finns. Man tror att det kan
bli problem men det visar sig att det egentligen inte blir det. Man brukar
säga att man genom heuristisk utvärdering hittar 50 % av de verkliga
problemen och 50 % problem som inte finns.
 Det behövs många utvärderare för att hitta alla användbarhetsproblem.
Fem experter på användbarhet hittar ca 75 % av problemen i ett
användargränssnitt. Att det behövs så många experter resulterar i högre
utvecklingskostnader.
57
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2.2.8 Användartester och utvärdering av användbarhet
För att utvärdera om systemet man utvecklar motsvarar de krav på
användbarhet man fastställde i början av projektet finns det olika metoder.
Metoderna kan delas in i olika nivåer avseende användarinblandningen och när
under utveckling dessa används. 59
1. Informell utvärdering. Används först/tidigt i utvecklingen
men görs även hela tiden i projektgruppen
2. Teoretisk utvärdering. T.ex. genom ”C o gnitive
W alkthro u g h” eller med hjälp av guidelines för god
användbarhet och heuristiker. Används när gränssnittet har
utvecklats något och ligger till grund för nästa iteration.
3. Empirisk utvärdering. Gränssnittet testas genom
användartester antingen i labb eller i användningsmiljön.
För att utvärdera gränssnittet genom empirisk utvärdering måste man kunna
mäta resultaten av dessa tester. Ett sätt att göra det är att använda REAL
modellen. Real står för:60
Relevance
Hur klarar användaren att uppfylla sina mål med användningen? Hur väl
motsvarar systemet användarens behov? Det kan mätas genom att se hur
många uppgifter en användare klarar av att utföra. Används alla funktioner för
ändamålet att klara uppgifterna? Hur användaren klarar detta kan man t.ex.
mäta i procent, antal etc.
Efficiency
Hur snabbt klarar användaren att lösa uppgifter och hur effektivt gör den de t?
Kan mätas genom att ta tid, antal musklick, felnavigering, behov av hjälp osv.
Attitude
Hur är användarens attityd gentemot systemet, hur angenämt upplevs
användningen? Detta är svårt att mäta objektivt utan användaren måste
uppskatta upplevelsen t.ex. genom en skala 1-5. Om det inte uppenbart märks
att användaren inte gillar att arbeta med systemet.
Learnability
Anger hur lätt systemet är att lära sig och hur lätt det är att komma ihåg det
man lärde sig. Kan man mäta genom att se hur användaren klarar sig efter ett
uppehåll i användandet.

59
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Det är alltså viktigt att kunna mäta användbarhet objektivt, men även subjektivt.
Det går inte att sätta som krav att systemet skall vara användbart. Då kan man
inte säga om användbarheten motsvarar de krav som ställs i t.ex. en
kravspecifikation. Kraven ska istället formuleras så att tid, fel, upplevelse osv.
kan mätas. T.ex. Användaren skall utföra uppgiften A på högst 1 minut och 10
musklick. Svårigheten med detta är att veta från början vad som är rimligt för
en användare att klara av.
Planera användartester61
De problem som användarna upplever behöver graderas så att det läggs fokus
på de kritiska problemen först. Vid brist på pengar och tid kan då de mindre
kritiska problemen prioriteras bort. Ex. på gradering av problem:
1. Saknad funktionalitet (kritisk)
2. Uppgiften kan inte slutföras (kritisk)
3. Irriterande/störande (kritisk)
4. Medelsvårt problem
5. Lindrigt problem
När man planerar för och utformar användartester måste man veta vad det är
man vill testa. Är det att hitta problem, testa olika lösningar, testa förbättringar
etc. Man måste komma ihåg att användartesten skall ligga till grund för vidare
utveckling i den iterativa processen.
Sedan måste man bestämma var och hur testen skall utföras. Man föredrar att
testa användaren i dess användningsmiljö för att testet skall efterlikna den
verkliga användarsituationen. Ibland behöver man utföra tester i laboratorier.
Det finns användbarhetslaboratorier för just detta ändamål, där det t.ex. kan
finnas video- och ljudutrustning för att observera användaren. Man måste även
planera för hur man ska testa användaren, hur prototypen ska se ut etc.62 Andra
saker som måste tas i beaktande kan vara:
 Vilka användare ska testas, hur många ska testas.
 Hur djupgående skall testen vara?
 Hur ska testgruppen vara sammansatt
 Hur skall testet gå till i praktiken?
 Hur skall man dokumentera testet?

61
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När testen är klar måste man reflektera över testresultatens giltighet och
tillförlitlighet. Testresultaten kommer att bli mer representativa ju fler
användare som deltar i testerna.
Giltighet
Har mätningarna resulterat i de resultat man ville ha, mättes rätt saker. Var
testpersonerna de rätta och representativa för just dessa test. Användes rätt
uppgifter och mättes de på rätt sätt.
Tillförlitlighet
Är testresultaten en engångsföreteelse, går det att upprepa testet med liknande
resultat. Finns det stora skillnader mellan liknande användare. Har alla aspekter
tagits i beaktande.
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2.3 Databasteorier
2.3.1 Allmänt om databaser
Man skulle kunna säga att en databas är en förvaringsplats för information.
Man tänker sig databasen som en garderob. Där det gäller att ha en bra
organisation och ordning för att lätt hitta sina kläder när man behöver dem. Det
är likadant med en databas. Ju bättre strukturerad och organiserad den är, ju
snabbare och enklare hittar man den information man söker.
D et finns o lik a ty per av databaser. D en allra en klaste är de n så k allade ”platta
databasen ” 63 . Den består av en enda fil med en avgränsare mellan varje post.
Det skulle kunna se ut såhär:
KundNr, Efternamn, Förnamn, Ort|123, Andersson, Stefan,
Jönköping|124, Bertilsson, Markus, Bofors|125, Karlsson, Nils,
Stockholm
Använder man denna typ av databas får man det svårt om man vill söka på en
specifik post. Det är även väldigt svårt att få en översikt över sina poster då
databasen kan innehålla 100-tals, 1000-tals eller kanske till och med 10 000tals poster.
En annan typ av databas är relationsdatabas. Det betyder att man bygger upp
databasen i tabeller. Det övre exemplet skulle med en relationsdatabas se ut
såhär:
KundNr

Efternamn

Förnamn

Ort

123

Andersson

Stefan

Jönköping

124

Bertilsson

Markus

Bofors

125

Karlsson

Nils

Stockholm

När man bygger upp en relationsdatabas måste man namnge varje tabell. I
exemplet ovan skulle det namnet vara KUNDREGISTER. Varje tabell består
även av olika attribut. Attributen i KUNDREGISTER är KundNr, Efternamn,
Förnamn, Ort. Ett av attributen måste vara ett nyckelattribut eller ett
identifierande attribut vilket betyder att detta värde måste vara unikt för varje
post. I KUNDREGISTER skulle KundNr vara det identifierade attributet.

63

PM Dat aut bildningar (2003)
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Som sagt består en relationsdatabas utav tabeller men även, som namnet kanske
tyder på, av relationer. Det betyder att man kan relatera olika tabeller till
varandra för att på ett bra sätt ha möjlighet att bygga upp mer avancerade
databaser. En relation mellan två tabeller kan vara av fallen, 1:1 (ett till ett),
1 :∞ (ett till m ån ga) o ch ∞ :∞ (m ån g a till m ång a).
1:1 (ett till ett)
Att en relation mellan två tabeller är 1:1 betyder att endast en post i ena
tabellen kan matcha en post i den andra tabellen och omvänt. Denna typ av
relation är ganska ovanlig då informationen som är relaterad normalt skulle
finnas i en och samma tabell.
1 :∞ (ett till m ån g a)
O m det fin ns en tabell so m heter ”k un d ” o ch e n tabell so m heter ”o rder”
betyder 1 :∞ att en kund kan skicka in så många orders, men varje order hör
endast ihop med en kund.
∞ :∞ (m ån g a till m ån g a)
I en ∞ :∞ -relation kan en post i ena tabellen ha många matchande poster i en
annan tabell och omvänt. För att skapa en sådan relation måste man involvera
en tredje tabell. Den tabellen kallas för en kopplingstabell. Egentligen är det två
1 :∞ -relatio ner so m innefattar e n tredje tabell. O m e n tabell heter ”o rder” o ch en
tabell heter ”pro d u kter” m åste en ∞ :∞ -relation förekomma då en order kan ha
många produkter, men en produkt kan även finnas i många orders. För att lösa
detta får man skapa ytterligare en tabell som rimligtvis kan heta
”o rderspecifikatio n ”. S ed an ko p plar m an ”o rder” o ch ”pro du kter” var fö r sig
till ”o rderspecifikatio n” m ed en 1 :∞ -relation.

2.3.2 Normalformerna
För att strukturera information så att det går att spara ner i en databas bör man
använda sig av en modell som heter normalisering. Syftet med detta är att se till
att samma information inte lagras på flera ställen, då det försvårar uppdatering
av informationen och databasen blir onödigt stor.
För att få databasen fullt optimerad och se till att ingen information är
dubbellagrad använder man sig av normalformerna. Det finns tre stycken
normalformer och man går igenom dessa i ordning.
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2.3.3 Första normalformen64
Definition: En relation är på 1NF om dess termer är odelbara och uppträder
endast en gång.
Första normalformen går ut på att varje post i databasen ska vara unik samt att
den ska vara atomär. Det får alltså inte finnas två poster som är precis likadana.
Om första normalformen ska vara uppfylld får det inte finnas repeterande fält.
Till exempel, en person har tre olika bankkonton, då kan man inte bara ha en
post med personens namn och dennes bankkonton liggandes som fält i tabellen.

PersonNr

KontoNr

821001-1234

5486468,4564864,5318648

471121-4321

4845642,1861614

För att uppfylla första normalformen får man vända på tabellen och skriva
såhär istället.
PersonNr

KontoNr

821001-1234

5486468

821001-1234

4564864

821001-1234

5318648

471121-4321

4845642

471121-4321

1861614

För att två poster inte ska vara lika får man använda sig av primärnycklar. I
detta fall måste både PersonNr och KontoNr vara primärnycklar. Detta
garanterar att två poster inte är lika.

2.3.4 Andra normalformen65
Definition: En relation är på 2NF om den är på 1NF och varje attribut
(egenskap) beror på hela nyckeln.

64
65

Apelkrans, Mat s; Åbom, Carita (2001) s.288
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För att uppfylla andra normalformen får alltså inte vissa attribut vara beroende
av relationens identifierare. Detta exempel är alltså inte rätt:
DELTAGARE: KursNr PersonNr Kursnamn Start
Anledningen till att detta strider mot andra normalformen är att man kan
härleda Kursnamn med endast KursNr. En kurs byter inte namn bara för att den
får en ny deltagare. För att uppfylla andra normalformen måste man bryta upp
DELTAGARE i flera relationer. Det skulle se ut enligt följande:
KURSER:
KursNr Kursnamn
DELTAGARE: KursNr PersonNr Start

2.3.5 Tredje normalformen66
Definition: En relation är på 3NF om den är på 2NF och ingen egenskap är
transitivt beroende på nyckelbegreppet.
För att tredje normalformen ska uppfyllas ska varje attribut kunna härledas
endast med hjälp av identifieraren. Ett exempel som inte uppfyller detta:
FAKTURA: FaktNr KundNr Kundnamn Medmera
Anledningen till att detta inte uppfyller den tredje normalformen är att nu måste
Kundnamn sparas på varje faktura. Om det ska vara korrekt måste FAKTURA
sönderdelas:
FAKTURA: FaktNr ↑ K u nd N r M ed m era
KUND:
KundNr Kundnamn
Nu utgörs attributet KundNr av en främmande nyckel, det vill säga är
identifierare i en annan tabell. Nu sparas Kundnamn en gång för varje kund
istället för på varje faktura.

66

Apelkrans, Mat s; Åbom, Carita (2001) s.283
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2.3.6 SQL
SQL är ett språk där man ställer frågor till eller modifierar en relationsdatabas .
Förkortningen står för Structured Query Language och på svenska blir det
enkelt översatt, strukturerat frågespråk.
Det finns tre olika användningsområden för SQL. Det ena är att SQL kan
användas för att skapa eller underhålla den konceptuella modellen av en
databas. Med andra ord, skapa tabeller, index och primärnycklar.
Det andra användningsområdet är att man kan fylla tabellerna med information,
ändra information eller ta bort information. Det tredje användningsområdet är
att man ska kunna söka bland den informationen som databasen innehåller.
Det första användningsområdet behöver man inte använda när man ska skapa
och administrera en databas, och det är inte så ofta som det används. Istället har
nästan alla typer av databaser en egen form av administrationsverktyg där man
mycket enklare kan skapa och ändra i sin databas. (OOS/UML sid. 290)
SQL är uppbyggd av ett antal baskommandon för hur man ska hantera data i
databasen. Det finns även andra kommandon som är specifika för vissa
databasstrukturer. Till exempel Access har ett kommando som heter Date() där
man får ut dagens datum.
De baskommandon eller basfrågor som man utgår ifrån är SELECT (välj data),
INSERT (skapa nytt), DELETE (ta bort) och UP DATE (uppdatera).

2.3.7 SELECT67
Kommandot SELECT används när man vill söka efter eller få fram
information som finns i databasen. Den enklaste formen ser ut såhär:
SELECT * FROM tabellnamn
Använder man denna SQL-sats får man fram alla poster i tabellen tabellnamn.
Ibland kan man vilja sortera sitt resultat i bokstavsordning eller i
nummerordning. Man får då använda sig av ORDER BY. För att välja om man
ska ha fallande eller stigande sortering får man ange antingen desc för fallande
och asc för stigande.
SELECT * FROM tabellnamn ORDER BY column desc/asc
I båda fallen enligt ovan plockar SQL-satsen ut alla poster i tabellen tabellnamn
och det kanske man inte alltid vill. För att välja ut poster där ett eller flera
värden ska vara specifika får man använda sig av WHERE.

67

Apelkrans, Mat s; Åbom, Carita (2001) s.293
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SELECT * FROM tabellnamn WHERE column Like
“ J ö n k ö p in g ”
Denna SQL-sats plockar ut alla poster där column innehåller ordet Jönköping.
Det går även att plocka ut poster där ett column ska vara större än ett visst
värde.
SELECT * FROM tabellnamn WHERE Lön >30000
I detta exempel plockas de poster där kolumnen Lön är större än 30 000 ut.

2.3.8 INSERT INTO68
Insert into används när man vill lägga till en post i databasen. Detta SQLkommando kan till exempel användas när en kund registrerar sig på en
hemsida. Då ser SQL-satsen ut såhär:
INSERT INTO tabellnamn (Namn, Adress, Telefonnummer)
V A L U E S (” S tefan ” , ” K u n g sg ata n 5 4 ” , 0 3 6 1 3 5 48 7 )
Det finns inte så många variationer av INSERT INTO-kommandot då man inte
behöver sortera ut några speciella poster.

2.3.9 DELETE69
Vill man ta bort en eller flera poster använder man sig av kommandot
DELETE. Här kan man välja ut en specifik post som man vill ta bort, eller om
man vill ta bort flera poster.
DELETE * FROM tabellnamn WHERE id=1
Här tar SQL-satsen bort den eller de poster där kolumnen id är lika med 1.

2.3.10 UPDATE70
Ibland vill man uppdatera en post i sin databas och då f år man använda sig av
kommandot UPDATE. Precis på samma sätt som för SELECT och DELETE
kan man välja ut att uppdatera en viss post där en column innehåller ett visst
värde.
U P D A T E ta b elln am n S E T A d ress= ” K lo sterg atan 8 2 ”
WHERE id=1
68
69
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Här uppdateras de n po sten d är id ’t är lika m e d 1 . V ill m an up p datera flera
poster gör man på likadant sätt.
UPDATE Läkare SET Lön = Lön *1.1 WHERE Specialitet =
” Ö ro n ”
I SQL-satsen över uppdateras lönen, för de läkarna som har Öron som
specialitet, med 10 %.
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3 Genomförande
3.1 Arbetsflöde/Scenario i företaget
Två olika sorters scenarion är vanligast i företaget. Det första är akuta
servicetillfällen och det andra är planerade servicetillfällen. Scenariot vid ett
akut servicetillfälle ser ut som så att en kund ringer till ServTech AB och
beskriver symptomen på det fel som har uppstått på den aktuella städmaskinen
eller trucken. Då avgörs om några reservdelar ska beställas eller om en
noggrannare felsökning på maskinen måste göras av ServTech AB.
En montör planerar då in ett servicetillfälle hos kunden normalt inom två dagar.
Montören lagar nu eller diagnostiserar maskinen på plats. Om maskinen inte
kan lagas omgående på grund av att felsökningen måste ske på verkstad eller
att reservdelar saknas måste montören återkomma vid senare tillfälle. Antingen
för att reparera maskinen med de nyanlända reservdelarna eller för att lämna
den nu reparerade maskinen. Det scenariot som tar upp de akuta fallen hanteras
enbart av det gamla systemet då det nya hanterar just planerade
servicetillfällen.
Det scenario som är intressant för det nya systemet är när serviceavtal sluts
med en kund. Dessa avtal säger oftast att hela eller en del av kundens
maskinpark ska genomgå service med fastställda intervall. I dagsläget ser
scenariot för planerade servicetillfällen så här:
VD: n på ServTech AB som i princip har alla administrativa uppgifter är
uppmärksam på att de serviceavtal som finns åtföljs. Detta arbete bygger idag
på anteckningar på lösa lappar och att de anställda kommer ihåg att utföra
service på de avtalade maskinerna. Eftersom antalet serviceavtal varit så få till
antalet har kunderna hittills inte märkt av de bristande rutinerna. Det nya
planeringssystemet skall se till att kraven i serviceavtalen fullföljs även när
antalet serviceavtal ökar i framtiden.
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3.2 Hur såg det befintliga systemet ut?
Nedan följer en beskrivning i korthet över vyerna i det system som redan
användes innan införandet av planeringssystemet. Detta för att ge en bild av
utgångspunkten i projektet.
I navigeringskartan nedan ges en översikt över det befintliga systemet och i
följande avnsnitt följer beskrivingar del för del.
Inloggning

Lägg till ny kund
Kunder
Ändra kund

Lägg till ny truck

Lägg till ny städmaskin
Kund

Ändra truck

Ändra städmaskin

Objektställen

Service truck

Sprickkontroll

Service städmaskin

Rapport
service truck

Rapport
sprickkontroll

Rapport
service städmaskin

Figur 11. Navigeringskarta

Figur 12. Inloggning

Inloggning
Vy där användaren loggar in med användarnamn och lösenord.
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Figur 13. Kundlista

Kunder
Vy där alla kunder i systemet listas. Kunder kan läggas till, ändras eller visas.
En kund väljs genom att användaren klickar på en rad i listan.

Figur 14. Lägg till ny kund

Lägg till kund
Det sker ingen kontroll på några fält när en ny kund skapas, det är enbart
kundnummer som är obligatoriskt för att systemet ska fungera.
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Figur 15. Ändra kund

Ändra kund
För att kunna ändra kundnummer måste användaren aktivera den funktionen
genom att klicka på en knapp. Anledningen är att alla truckar och städmaskiner
har ett nummer som börjar med kundnumret och dessa måste således numreras
om.

Figur 16. Kundinformation

Kund
Här visas all information som finns lagrad om kunden. Kundens alla truckar
och städmaskiner listas och det går även att visa de olika servicearbeten som
har gjorts på kundens truckar och städmaskiner.
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Figur 17. Lägg till truck

Lägg till truck
Vy för att lägga till en ny truck, med trucknummer som enda obligatoriska
värde, dock sker ingen kontroll av detta värde.

Figur 18. Ändra truck

Ändra truck
Vy för att ändra information om en specifik truck. En funktion för noteringar
finns.
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Figur 19. Lägg till maskin

Lägg till städmaskin
Vy för att lägga till en ny städmaskin, med trucknummer som enda
obligatoriska värde, dock sker ingen kontroll av detta värde.

Figur 20. Ändra maskin

Ändra städmaskin
Vy för att ändra information om en specifik städmaskin. En funktion för
noteringar finns.
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Figur 21. Servicerapport

Lägg till eller ändra servicerapport för truck
En serie av kryssrutor samt ett antal textrutor fylls i. För att få samma
ordernummer som i faktureringssystemet går det att ange ordernummer
manuellt.

Figur 22. Sprickkontroll

Lägg till eller ändra sprickkontroll för truck
En serie av kryssrutor samt ett antal textrutor fylls i. För att få samma
ordernummer som i faktureringssystemet går det att ange ordernummer
manuellt.
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Figur 23. Servicerapport

Lägg till eller ändra servicerapport för städmaskin
En serie av kryssrutor samt ett antal textrutor fylls i. För att få samma
ordernummer som i faktureringssystemet går det att ange ordernummer
manuellt.

Figur 24. Objektställen

Lägg till eller ändra objektsällen
En kund kan ha flera olika anläggningar eller avdelningar som specificeras som
ett objektställe. Ett typiskt exempel är att Ljusdals Kommun har ett objektsälle
som heter Gärdeås skolan.
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Figur 25. Utskrift servicerapport

Utskrift av servicerapport för truck
En rapport skapas i PDF-format och kan sparas eller skrivas ut.

Figur 26. Utskrift sprickkontroll

Utskrift av sprickkontroll för truck
En rapport skapas i HTML-format som är anpassad för att skrivas ut.
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Figur 27. Utskrift servicerapport

Utskrift av servicerapport för städmaskin
En rapport skapas i HTML-format som är anpassad för att skrivas ut.
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3.3 Systemutveckling
3.3.1 Planering
Innan vi startade att utveckla systemet och innan vi började med
rapportskrivningen satte vi oss ner och gjorde en grov tidsplanering. I
tidsplaneringen fanns alla delar i projektet med och vi satte dem ungefär på den
plats då de skulle vara klara.
En tidsplanering är väldigt bra att ha. Även om man inte följer alla utsatta
datum är den bra att titta på för att se vad som är gjort och vad som är kvar att
göra. Se vår tidsplan i figur 27.

Figur 28. Tidsplanering

I ett stort projekt som detta är det viktigt att dela upp gruppen, så att alla inte
arbetar med en och samma sak. Vi utvecklade systemet tillsammans men en i
gruppen fick huvuduppgiften att koda själva systemet. Uppstod problem, fanns
vi två andra att fråga om hjälp. De andra två tog hand om själva
rapportskrivningen. Det var då främst den teoretiska bakgrunden som skrevs då
genomförandefasen var i full gång. När den teoretiska bakgrunden var klar,
stämde vi av hur arbetet med systemet gått och fortsatte därefter
rapportskrivandet.
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Självklart har företaget som ska ha systemet ställt krav. Mest handlar det om
funktionella krav, alltså vilka funktioner som systemet ska innehålla och vad
man ska kunna göra med systemet. Dessa kr av har vi tillsammans med
företaget kommit fram till. De kan ju ha krav som inte är möjliga. Anledningen
till detta kan ju vara att vi inte har kunskapen om hur man gör, det kanske är
tekniskt omöjligt eller kanske ryms det inte inom vår tidsplan.
Kraven satte vi upp innan själva utvecklingen av systemet började och dessa
kan ses i vår kravspecifikation, bilaga 8.
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3.3.2 Förenklad systemutvecklingsmodell

Figur 29. Förenklad systemutvecklingsmodell

Vi har inte använt någon befintlig systemutvecklingsmodell till sin helhet så
vårt utvecklingsarbete beskrivs bäst med en förenklad systemutvecklingsmodell
anpassad till just vårt projekt. Men vi har ändå tagit till fasta på de viktigaste
aspekterna av de andra modellerna: användarfokus och ett iterativt arbetssätt.
Om man använder befintliga utvecklingsmodeller kommer de sannolikt att
generera ett antal olika resultat. Vi har därför inte alla de resultat som t.ex. ISO
modellen skulle ha genererat.
Vår förenklade systemutvecklingsmodell innehöll några punkter som
genererade olika resultat.
FA/SIMM innebar att vi analyserade företaget och fastställde att det fanns vissa
behov. Det var viktigt för att kunna motivera att behovet av systemet ens
behövdes. Efter genomgången av FA/SIMM fick vi ett antal dokument som
resultat.
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FA/SIMM använde vi för att det är en bra metod för att analysera behov i
företaget. Den kan göras mer eller mindre omfattande för att passa olika behov.
Resultaten av FA/SIMM är grafer som visuellt visar processer i företaget vilket
ger en bra uppfattning som annars inte skulle kunna uttryckas tillfredställande i
ord. Nackdelar med metoden är att mycket tid går åt för att utreda definitionen
av olika begrepp och deras betydelse. En del moment kan kännas onödiga då de
ger ungefär samma resultat.

Figur 30. Steg 1, Förenklad systemutvecklingsmodell

Systembeställaren hade redan innan FA/SIMM metoden insett att behovet av
en kompletterande funktion i systemet behövdes. I och med att beställaren inte
hade skrivit någon kravspecifikation så blev hans önskemål och krav
informella. Dessa informella krav fanns inte sammanställda så som de gör i en
kravspecifikation. Detta resulterade i att en kravspecifikation skapades för att
göra hans informella krav formella. Alla hans informella krav kom inte med i
kravspecifikationen. Men de fanns ändå som ett slags önskemål från beställaren
och kunde inte bortses ifrån, men beställaren kunde inte heller kräva att de
skulle uppfyllas.
Kravspecifikation är grundläggande för att man skall kunna avgöra om
systemet når upp till alla inblandade parters förväntningar. För oss var det svårt
att ta fram en kravspecifikation för att beställaren inte var van vid det
förfarandet. En bra kravspecifikation är aldrig en nackdel. En dålig
kravspecifikation kan däremot bli en nackdel t.ex. om kraven är för ospecifika.
Första steget i vår modell, definition av projektet och krav, genererade alltså
följande resultat i form av olika dokument:
 Informella krav från beställaren.
 Analys av företaget och fastställande av behov genom FA/SIMM, se bilagor
1-6.
 En kravspecifikation, se bilaga 8.
Nästkommande fyra steg i vår modell upprepades flera gånger och resultatet av
de upprepningarna var det färdiga systemet.
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Figur 31. Steg 2-4, Förenklad systemutvecklingsmodell

Systemet består av flera olika delar som definierar det. T.ex. Konceptuell
modell, databas etc.
Det första steget av de fyra iterativa stegen var att få fram en gemensam
konceptuell modell av systemet. I andra systemutvecklingsmodeller så kommer
detta att leda till olika dokument. I deltamodellen skapas till exempel en lista
med koncept och andra beskrivningar av den konceptuella modellen.
Konceptuell modell är grundläggande i en systemutvecklings första stadier. Det
är en grundförutsättning för att gå vidare i utvecklingen. Samtidigt är det ett av
de svåraste momenten. Att alla har en likadan konceptuell modell är viktigt för
det fortsatta arbetet och kan hindra att onödig förvirring uppstår. Nackdelar
med att lägga för mycket tid på att utveckla gemensamma konceptuella
modeller är att det ändå är väldigt svårt att kontrollera om de överensstämmer.
Vi lät dokument från arbetet med att modellera vår databas med hjälp av UML
och det objektorienterade förhållningssättet beskriva vår konceptuella modell.
Detta resulterade i vår databasöversikt. Databasen var modellerad med hjälp av
UML vilket innebär att den blir objektorienterad. En databas utvecklad på ett
objektorienterat sätt kommer att visa en ganska bra bild av den konceptuella
modellen för systemet.
Objetorienterad systemutveckling (OSS) med UML som modelleringsspråk är
enligt oss ett väldigt bra sätt att utveckla system. Det ger ett bra resultat, och en
bra förståelse för hur systemet avspeglar en organisation via objektklasserna.
Det visar med diagram hur systemet kommer att bli vilket är en stor fördel.
Vi kompletterade detta med att klargöra vad olika begrepp verkligen betydde .
Vi skrev inte ned det med ord utan det blev skisser i pappersform över hur
systemet skulle se ut. Beroende på synsättet så skulle skissen också kunna ses
som en Lo-Fi prototyp.
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I detta steg av utvecklingen behövde vi också förbereda oss på att skapa
prototyper, vilket resulterade i att databasen kontrollerades mot
normalformerna. Vi hade efter att ha kontrollerat databasen mot
normalformerna ett dokument med databasstrukturen där alla relationer
framkom tydligt.
Nu var det dags att utveckla prototyper av systemet för att testa funktioner,
gränssnitt, datahantering etc. Tack vare verktyget för programmering som vi
använde kunde vi göra prototyper med ganska hög Hi-Fi karaktär.
Prototyper är viktiga för att testa systemet i olika situationer. Det är enda sättet
att utveckla ett system som kan användas under en lång tid utan onödiga fel och
andra irriterande användbarhetsproblem. Det är ett viktigt sätt att testa
produkter på slutanvändarna och rätta till problem som uppstår istället för att
upptäcka dem när systemet redan är färdigutvecklat. Problem som upptäcks
tidigt kommer att spara mycket tid i utvecklingsarbetet för oss. Nackdelar me d
prototyper är att de kan bli dyra och problem kan missas att testas
Prototyperna testade och utvärderade vi sedan med heuristik, i de slutliga
iterationerna även med användartest.
Om testen av prototyperna föll väl ut så implementerades de i systemet, annars
fick förändringar göras på dem. Ibland kom vi fram till att det inte fungerade att
ha dem i systemet.
På grund av att vi saknar de resurser i form av tid och pengar som
användartester tar i anspråk kommer heuristik bli en viktig del för att
säkerställa god användbarhet. Begränsad användartestning kommer ändå att
göras. Fördelar med heuristik är att det är billigt och tar inte så lång tid.
Nackdelar är att man inte kommer att hitta alla de fel som egentligen finns och
att man hittar fel som egentligen inte kommer att vara några i slutändan.
De fyra iterativa stegen i vår utvecklingsmodell genererade förutom det färdiga
systemet:
 Skisser på användargränssnittet av systemet som kan ses antingen som
översiktlig beskrivning av den konceptuella modellen av systemet eller som
Lo-Fi prototyper, se bilaga 10.
 Databasöversikt med relationer, se bilaga 7
 Utvärdering av användbarhet med heuristik, se bilaga 17
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3.3.3 FA/SIMM
För att få en ordentlig översikt över företagets verksamhet valde vi att använda
oss av metoden FA/SIMM.
Det första steget vi utförde var att skissa en översiktsgraf över hela
verksamheten. Se Bilaga 1. Detta för vi skulle få en så bra översikt som möjligt
av verksamheten och för att se vart i verksamheten systemet ska agera. Detta är
bra för att man kan avgränsa projektet direkt och även se vilka personer i
företaget som kommer att bli berörda av systemet. Eftersom det är de
personerna som kommer att använda systemet är det bra att se vilka det är s å att
man kan ha en nära relation till dessa under projektets gång.
För att avgränsa problemen och över huvud taget komma fram till vilka
problem som finns i dagens verksamhet, gjorde vi en problemanalys. Vi
diskuterade de olika problemen vi kom fram till och analyserade dessa för att se
om de var relativa i projektet. Om ett problem skulle vara att företaget inte får
in pengar efter en utskickad faktura, känns det onödigt att ta med det i
problemanalysen då det inte har någonting med systemet vi utvecklar att göra.
Vi kom ganska fort fram till att systemet vi skulle utveckla var nödvändigt för
verksamheten, för att det fanns många glömda servicetillfällen och att de
anställda i princip aldrig visste vart de skulle åka de närmsta dagarna.
Efter det gjorde vi en målanalys. I målanalysen satte vi upp de mål som vi och
företaget ville nå med systemet. Det mest självklara målet är att ge företaget en
ökad lönsamhet. Det är väl egentliga målet med alla system. Har man målet att
öka lönsamheten når man oftast många andra mål på vägen. I problemanalysen
upptäckte vi att många av problemen orsakades av varandra. Resultatet av detta
blir att löser man ett problem löser sig kanske ett eller två till.
När vi kände oss färdiga med målanalysen började vi arbeta på en
behovsanalys. Behovsanalysen visar vilka behov man har samt vilka problem
och mål behovet berör. En behovsanalys är bra, eftersom man i denna ser om
alla problem och mål finns med och att man inte har glömt något. De behov vi
kom fram till var att det behövdes scheman, ett planeringsverktyg samt bättre
översikt. Det känns kanske som att scheman och bättre översikt är väldigt
snarlika, men så är inte fallet. Att scheman behövdes upptäckte vi ganska snart.
Det var en självklarhet för att de anställda skulle kunna se hur de skall arbeta en
vecka framöver och för att chefen, eller personen som ansvarar för de
anställdas beläggning, ska se så att all service en person har utför denna. Vi
började skissa rätt snabbt på hur ett schema skulle kunna se ut och kom fram
till att det var m er ko m plext än vad vi h ade tro tt. D et var inte b ara att ”släng a
iho p ” ett schem a. D et var också tvunget att vara översiktligt.

81

Genomförande

Det sista steget som vi utförde i FA/SIMM var att göra en åtgärdsanalys. Detta
gjorde vi för att se vad rent konkret skulle göras. Vi kom fram till att de
åtgärder som skall göras är att utveckla ett planeringsverktyg, möjlighet att
skriva ut scheman, samt att det hela ska vara paketerat i ett användarvänligt
gränssnitt. Eftersom samtliga anställda på företaget är över 50 år tyckte vi att
det var en självklarhet att göra allt så användarvänligt som möjligt. Det ska inte
vara svårt eller jobbigt att planera in en service.
Efter att vi genomfört alla stegen i FA/SIMM har vi fått en mycket bättre
översikt över vad projektet går ut på och vad vi ska göra.
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3.3.4 Konceptuell modell
Det finns inte några fullt utvecklade metoder för att ta fram konceptuella
modeller som kan valideras mot användarens mentala modell. Därför tänkte vi
låta de dokument som UML genererar beskriva vår konceptuella modell av
systemet. Men för att öka den konceptuella modellens precision satte vi oss ner
och diskuterade de grundläggande funktionerna. Hur de skulle användas och
hur det grafiska gränssnittet skulle utformas för att förmedla vår konceptuella
modell till slutanvändaren.
Det resulterade i några skisser av det grafiska gränssnittet, andra tankegångar
samt hur objektklasser skulle kunna utformas. Det var viktigt att utkristallisera
alla möjliga objekt som systemet skulle komma att behöva innefatta samt hur
de skulle kunna påverka systemet och varandra. Vi funderade på vilka
utomstående faktorer som skulle påverka systemet. Sådana faktorer kunde t.ex.
vara möten som skulle bokas i systemet. Alla faktorer som påverkade systemet
behövde också anges i objektklasser.
När vi började utveckla våra konceptuella modeller utgick vi ifrån att alla vet
hur en vanlig kalender ser ut och fungerar. Vi tänkte använda metaforen
kalender för att förtydliga hur vår konceptuella modell av systemet är. Vi
började fundera på hur en kalender verkligen ser ut och vad den består av samt
hur dess olika delar fungerar och påverkar varandra. Vi funderade på om en
kalender i datormiljö skulle förvirra användaren, men eftersom det redan fanns
den metaforen i vissa andra system så antog vi att det inte skulle bli några
problem.
Vi kunde redan från början ana att det skulle bli ont om plats på en datorskärm
för att visa all den information vi ville. Flera användares aktiviteter skulle vid
samma tidpunkt i veckan visas samtidigt som förståelsen inte fick förringas.
Dessutom skulle så mycket information som möjligt visas om dessa aktiviteter.
Vi funderade på ett par olika lösningar på problemet, bl.a. att dölja viss
information och/eller visa den på annat sätt.
Vi hade testat att använda Google Calendar som vi tyckte hade bra lösningar på
olika situationer. Det blev naturligt att snegla på hur det systemet var uppbyggt
för att få lite idéer på hur vi skulle utforma vårt egna system.
Några idéer som vi fick från Google Calendar var bl.a. på vilket sätt
veckodagar skall visas och att ha en panel med en datumöversikt.
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Figur 32. Google calendar

Det spelade även roll hur systemet som vår funktion skulle bli en del av var
uppbyggt. Kunde man återanvända olika betydelser eller sätt som det systemet
fungerade på till den nya delen? Eller var man tvungen att ändra på det gamla
systemet för att den nya funktionen skulle bli tillfredsställande. Det gamla
systemet och den funktionen som vi utvecklade var ju nära sammanlänkade och
information mellan dem skulle också utbytas. Därför var det av stor vikt att den
nya funktionen skulle kännas som en del av hela systemet. En helhet och
symbios skulle framträda istället för två separata system, vilket skulle leda till
ett större förtroende och bättre acceptans med den nya funktionen.
Vi klargjorde för vad de viktigaste objekten var och försökte namnge dem så
korrekt och entydigt som möjligt. Detta för att det i utvecklingen, och när
användarna senare skall använda systemet, inte skulle bli några otydligheter om
deras betydelse. Resultatet av detta var att vi fick en informell samling av
”ko ncepto rd”, likt de n deltam o dellen genererar. Att det inte blev någon
nedskriven lista berodde på att antalet inblandade användare var få och
utvecklargruppen liten, och inget behov av att det behövdes, uppfattades.
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3.3.5

Objektorienterad systemutveckling

Databasen i detta projekt har vi valt att utveckla i Access. Det finns flera
anledningar varför vi just valt access. Den största anledningen till detta är att
det redan fanns en befintlig databas till systemet de använder nu. Det vore
onödigt att göra om hela den databasen bara för att man vill använda någon
annan typ av databas. En annan anledning är att det är billigt att använda.
Microsoft Access ingår i Officepaketet och fungerar väldigt bra för ett mindre
företag med inte så många användare. Ytterligare en anledning är att det är fullt
kompatibelt med de andra Officepaketet som Microsoft står bakom.
Databasen består utav nio stycken tabeller. Kunder, Maskiner_truck,
Maskiner_stad, Service_truckar, Service_stadmaskiner, Sprick_kontroll,
Anvandare, Service_planering och Objektstallen.
Kunder
Kunder innehåller självklart alla företagets kunder. Objektet kundId är
primärnyckel i denna tabell och är unikt för varje kund. Id´t för kunden består
inte av bara av siffror utan även av kundnamnets tre första bokstäver följt utav
två siffror. Anledning till detta är att man genom att bara se kundnumret ska se
vilken kund det är. Skälet till de två efterföljande siffrorna är att om det finns
två kunder med samma tre första bokstäver ska de ändå få ett unikt
kundnummer.
Maskiner_truck, Maskiner_Stad
Tabellen kunder står i relation till Maskiner_truck och Maskiner_stad.
Maskiner_truck är kundens truckar och Maskiner_stad är kundens
städmaskiner. Villkoret för relationen är att en kund kan ha en eller många
truckar eller städmaskiner, men en truck eller en städmaskin kan bara ha en
kund. I båda tabellerna är det maskinNummer som är primärnyckeln.
Service_truckar, Service_stadmaskiner, Sprick_kontroll
Dessa två tabeller innehåller den information som ligger till grund för
servicerapporterna. Primärnyckeln i tabellerna är ordernummer. Tabellerna är
kopplade till Maskiner_truck, Maskiner_stad samt Anvandare. Alla relationer
är av typen 1 :∞ då en maskin kan ha flera servicetillfällen, men en service kan
bara ha en maskin. Likadant gäller med Anvandare, en användare kan ha gjort
flera servicearbeten, men ett servicearbete kan bara ha gjorts av en användare.
Anvandare
I tabellen anvandare finns användarna till systemet. Primärnyckeln är
anvandarId. Tabellen innehåller användarnas behörighet till systemet, deras
inloggningsuppgifter samt vilken färg användaren ska presenteras med i
planeringsschemat.
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Service_planering
Tabellen Service_planering är den tabell som vi jobbat mest mot under
utvecklingen av systemet. Denna tabell innehåller informationen om när en
service ska äga rum, vilken maskin, vem som ska utföra servicen och
anteck nin g ar. D et är den n a tabell so m ligger i gru n d fö r h ur de o lika ”blo cken ”
i schemat ska visas. Primärnyckeln i tabellen är objektet serviceId.
Objektstallen
Tabellen Objektstallen är en liten tabell som endast innehåller två objekt. Dessa
objekt är maskinObjektstalle och namnObjektstalle. Tabellen är kopplad till
Maskiner_stad och Maskiner_truck och beskriver var maskinen står placerad.
Det kan till exempel vara Konsum Bergvik eller Resecenter Ljusdal.
Primärnyckeln i tabellen är maskinObjektstalle.
För att se hur våra databaskopplingar ser ut, se figur 32.

Figur 33. Databasstruktur
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3.3.6 Användbarhet
Genom hela systemets utveckling har det varit fokus på användarna och att
processen skulle vara iterativ. I de första faserna av utvecklingen var
användarna indirekt involverade på grund av att det krävs större resurser att
involvera dem direkt. Vårt mål var dock hela tiden en direkt involvering skulle
ske i utvecklingens slutfaser genom t.ex. användartester.
Under utvecklingens gång har vi haft användarnas behov i bakhuvudet. Det har
gjort att användarna har varit indirekt involverade nästan mesta tiden. Vi har
utövat en form av heuristik på systemet och därigenom eliminerat de flesta
uppenbara bristerna med systemet.
Som systemutvecklare blir m an lätt ”he m m ablind ” o ch ser inte en del av de
problem som har uppkommit. Därför har en utomstående heuristisk utvärderare
också använts. Problemet som togs upp tidigare i rapporten att man genom
heuristik enbart upptäcker hälften av felen och dessutom hittar fel som
egentligen inte finns var vi medvetna om.
Vi hade därför som mål att direkt involvering genom användartester skulle ske
i slutet av utvecklingen för att hitta så många av de verkliga felen som möjligt.
Det kan vara motiverat i vårt fall att minska på antalet användartester då
systemet inte är så omfattande och att kostnaden i tid inte skulle bli hög om
brister upptäcktes sent. Vi var fullt medvetna om att vissa brister inte skulle
upptäckas alls, men det var en kompromiss som vi och beställaren var villiga
att ta.
De former av heuristik som användes har varit tidigare erfarenhet oc h
guidelines. Det har varit möjligt att använda tidigare erfarenheter därför att vi
har utvecklat ett flertal system förut. Grundläggande regler för god
användbarhet fanns redan i deras ryggrad. Erfarenheterna resulterade i att nivån
på användbarheten var hög redan från början genom att nybörjarmisstag kunde
undvikas. D e guidelines so m vi h ar utg ått ifrån har varit de s.k. ”G o lden rules”
som togs upp tidigare i rapporten. D els så fan ns ”G o ldens rules” i utvecklarn as
bakhuvud under utvecklingen, och dels så tillämpades de vid utvärdering av de
olika prototyperna som testades. Resultat av heuristisk utvärdering finns i
avsnitt. 4.1.7.
Testningen av prototyperna gjordes och de tänkbara fel och brister som hittades
sammanställdes och togs med i planeringen för nästa iteration i utvecklingen.
Bristerna kunde vara av olika karaktär och var mer eller mindre allvarliga.
Mindre allvarliga brister kunde avhjälpas genom förändringar i
användargränssnittet, t.ex.
 Ändring av färger för ökad förståelse och kontrast.
 Ändra fonter för en enhetligare upplevelse.
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 Ändringar för en ökad kontinuerlighet.
 Ändra platser på olika komponenter.
 Ge mer feedback till användaren i oklara situationer.
 Dessutom gjordes mindre kosmetiska korrektioner.

Figur 34. Väg i utvecklingsmodellen vid mindre användbarhetsbris ter.

Ibland var bristerna av mer allvarlig karaktär som krävde ändringar av den
konceptuella modellen och/eller omstrukturering av databasen, t.ex.
 Felnavigering.
 Felinformation.
 Datainformationsfel.
 Användaren vet inte vad den skall göra
 Systemets status visas inte.
 Fel som användaren gör som systemet inte erbjuder lösningar på.

Figur 35. Väg i utvecklingsmodellen vid allvarliga användbarhets- och funktionsbister.
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Beroende på vilka fel och brister som upptäcktes ändrades hur vi gick vidare i
nästa iteration. Bristerna var antingen allvarliga och behövde åtgärdas på en
djupare nivå i systemet, vilket tog längre tid och var viktigare, eller på en
grundare nivå. Om man ser projektet i en tidsskala så var de allvarliga bristerna
vanligast i början och berodde på att olika funktioner inte fungerade
tillfredställande. I slutet av utvecklingen så var bristerna mindre allvarliga och
vägen i vår utvecklingsmodell var annorlunda.

Exempel på ett mindre allvarligt problem var att man använde olika teckensnitt
på olika ställen i systemet.
Exempel på ett allvarligt problem som krävde större omarbetning var att
användarna inte förstod hur man skulle navigera sig vidare i systemet.
Fler exempel på problem och brister och förslag på lösningar finns i bilaga 17.
Brister som vi upptäckte och åtgärdade på en grund nivå tog visserligen kortare
tid att åtgärda men å andra sidan så upptäckte vi fler. Antagligen beroende på
att de är lättare att upptäcka för utvecklarna av systemet, medan allvarligare
brister upptäcks först efter mycket användande av slutanvändarna. De är också
mer av typen användbarhetsbrister än av funktionsbrister vilket gör dem
svårare att upptäcka.
Till skillnad från en erkänd användbarhetsguru som Jakob Nielsen som
fö respråkar ”tråk an vän d barhet”, så anser vi att det är viktigt m e d en sn y gg
design på användargränssnittet av ett system. Det påståendet bygger vi på våra
egna erfarenheter att det känns mer tillfredställande att arbeta i ett system med
snygg design. Det är en avvägning mellan att designa snyggt och att inte
tumma på enkelhet och användbarhet. Vår inställning var att enkelt är snyggt så
avvägningen var inte så svår. Det kunde t.ex. vara val av fonter, storlek på text,
färg på hyperlänkar och markering av hyperlänkar. Hur snygg design ska vara
är dock väldigt subjektivt.
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3.3.7 Användartester
I slutet av utvecklingen gjorde vi användartester på systemet. Egentligen skall
det göras kontinuerligt under utvecklingstiden.
Innan testerna genomfördes gjorde vi vissa förberedelser. Först bestämde vi oss
för vad vi ville testa. Det var att göra övergripande tester på ett nästan
färdigutvecklat system för att hitta för oss dolda problem och brister. Vi ville
även se hur systemet upplevdes av användare och hur de använde systemet. Vi
ville till så stor del som möjligt mäta användningen objektivt, medan
upplevelsen av systemet var tvunget att uppskattas subjektivt av varje
testperson och testledare.
Testerna skulle utföras i kontorsmiljö framför en dator. Inga distraherande
moment såsom ringande telefoner eller dylikt skulle ingå. Vi kunde inte testa
systemet på företaget som hade beställt systemet på grund av de stora
geografiska avstånden, även ifall det skulle vara mest idealiskt. Vi kunde därför
inte heller testa på någon anställd från företaget. Istället valdes tre personer ut
som passade någorlunda in på målgruppen för systemet. På grund av att de inte
hade någon insikt i företaget fick de en kort genomgång av det befintliga
systemet.
Testen var avsedda att pröva hela systemet. Vi använde de användbarhetskrav
som hade angetts i kravspecifikationen och de låg till grund för de objektiva
bedömningarna av systemet. Den subjektiva bedömningen bestod av att
testpersonen fick svara på frågor som behandlade upplevelsen av systemet.
Testet var uppbyggt i scenarioform. Testpersonen fick tänkbara arbetsuppgifter
som den skulle utföra. Testledarna mätte tiden och noterade antal felklick.
Testpersonen fick slutliga själv tillägga omdömen om systemet. Testpersonerna
fick gradera vissa påståenden för att mäta den subjektiva uppskattningen. Testet
skulle dokumenteras genom att tiden, antal felklick, subjektiva bedömningar
och övriga kommentarer noterades.
Testet utgick ifrån REAL modellen som efter genomfört test bl.a. visar:
 Använda funktioner, uppnådda mål (Relevance)
 Hur snabbt och effektivt användaren utför de olika uppgifterna (Efficiency)
 Användarens inställning till systemet, hur den tycker det är att jobba i
det.(Attitude)
 Hur snabbt användaren lär sig vissa funktioner (Learnability)
Hur testet var utformat kan ses i bilaga 18. Resultaten från testerna i bilaga 19.
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3.4 Extern design
Med extern design menar vi den delen av systemet som användaren ser och
vilket även innefattar användargränssnittet. Man kan även se skriven
dokumentation som extern design. Med intern design menar vi struktureringen
av programkoden, kommentarer av den och variabelnamn. För att visa att båda
är en del av att designa ett system tycker vi att extern design är ett bra begrepp.
Det är vanligt att design bara förknippas med design av användargränssnitt.

3.4.1 Prototyper

Figur 36. Prototyp 1

I prototypen testas huruvida flera montörers planering kan visas i samma vy.
Prototypen är byggd i ASP.NET och service lagras i en MS Access Databas,
vilket kommer vara fallet även i det slutgiltiga systemet. Stor återanvändning
av den kod som är utvecklad i prototypen är högst trolig. Det går att välja att
antingen visa alla montörers planering eller en specifik montörs planering.
Varje montör representeras av en kulör som enkelt går att välja av
administratören när de olika användarkontona läggs till eller ändras. I
prototypen tas ej hänsyn till planering som faller in på en lördag eller söndag.
Detta eftersom lördagar och söndagar är extremfall för vad det gäller att
planera en service. Det går att planera service mellan klockan 07.00 och 20.00.
Om en service planeras tidigare än 07.00 kommer servicen visuellt börja 07.00
ändå och enbart klockslagen på servicerutan kommer att visa rätt tid. Senare
planeringar än 20.00 löper utanför skalan och sidan kan då fortsätta obehindrat
nedåt.
För att servicerutorna inte ska täcka varandra läggs en förskjutning på 5 pixlar
horisontellt och 10 pixlar vertikalt.
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Figur 37. Prototyp 2

Den vy som kommer att kunna skrivas ut är när en specifik montörs planering
visas. Montörernas scheman skrivs ut som en PDF-fil och en veckas planering
visas i taget. En ny service kommer att kunna sparas genom att ange klockslag,
datum, truck eller städmaskin, montör rullistor. Det går att byta datum från en
liten kalender uppe i högra hörnet. Veckan för det datum man väljer visas. Det
går inte att byta spann på vad som visas så som månad eller dag.
För att utveckla prototypen har MS Visual Web Developer 2005 Express
Edition använts. Detta är ett gratisverktyg som är anpassat speciellt för att
utveckla webbapplikationer i ASP.NET. Verktyget fyller de krav som projektet
har och det kommer med stor sannolikhet att användas i projektets totala
omfattning.
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3.4.2 Användargränssnitt
Gränssnittet är anpassat till upplösningen 1024x768 då det är den lägsta
upplösningen som uppdragsgivaren använder på någon klientdator. För att få
plats på en så pass begränsad yta med en hel veckas planering var en gansk a
liten fontstorlek tvungen att användas. I rutorna som markerar en planerad
service används textstorleken 10 pixlar. En oumbärlig kompromiss som krävde
eftertanke.
För att vinna utrymme har lördagens och söndagens kolumner fått lika stort
utrymme tillsammans som de andra dagarna har var och en. Det kommer ytterst
sällan att förekomma en planerad service på en lördag eller söndag. Dock måste
systemet ha stöd för detta och kompromissen att lägga ihop lördag och söndag
ses inte som en större förlust i användarvänlighetssynpunkt.

Figur 38. Kalender

En översiktlig navigeringskalender där det går att välja vecka i en vy som visar
en vald månad. Det går att navigera från månad till månad med pilar i
kalenderns rubrikrad. I ASP.NET finns en inbyggd kalenderkomponent som vi
har använt. Detta underlättade givetvis en hel del, dock innebar det ändå
mycket arbete för att få kalendern anpassad för ändamålet. Till exempel ska en
hel vecka väljas i stället för som normalfallet ett specifikt
datum

Figur 39. Ny service
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För att enkelt kunna spara och ändra en planerad service i planeringsverktyget
utan att hela sidan laddas om visas changesaveplan.aspx i en iframe.
Changesaveplan.aspx är den fil där information om en service kan läggas in
och ändras. Valet att använda iframe kan tyckas vara lite föråldrat och räknas
allmänt som en teknik som bör undvikas. Eftersom uppdragsgivarens
konfiguration är känd och alltid stödjer iframe kunde vi enas om att fördelarna
väger upp nackdelarna.
Genom att använda iframe minimeras tidsåtgången vid hämtning av
uppgifterna när en planerad service ska ändras, sparas eller tas bort. Om en
ändring ska sparas till databasen görs detta i changesaveplan.aspx som sedan
laddar om hela sidan för att de n nya ändringen ska synas i planeringen.
Dessutom laddas sidan om en gång för att data som har skickats inte ska sparas
som dubbletter i databasen.

Figur 40. Serviceplanering

I det gamla systemet har nu en knapp lagts in som öppnar planeringsystemet i
ett nytt webbläsarfönster. För att snabbt och enkelt kunna lägga in en planerad
service på en maskin lämnar användaren inte den valda maskinen i det gamla
systemet utan får upp planeringssystemet i ett nytt fönster.

Figur 41. Lägg till service

Användaren kan även lägga till och ändra en service direkt i det gamla
systemet.
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3.5 Intern design
3.5.1 Grundläggande tekniska vägval
Initialt i projektet var vi tvungna att välja vilken teknik som skulle användas för
att programmera systemet. I denna avvägning finns flertalet faktorer. Dels
by g ger de n gam la delen av system et p å ”g am m al” A S P vilket in neb är att de n
nya delen måste programmeras så att den kan kommunicera med de gamla
delarna. Detta innebär att en serverbaserad teknik måste användas. För att hela
systemet ska kunna ligga på samma server utesluts t.ex. Linuxbaserade PHP 71.
Microsofts ASP och ASP.NET är de två alternativ som valet slutgiltigt stod
mellan. Ordinär ASP är en gammal teknik som av branschen inte används i nya
system längre. Detta är anledningen till att vi väljer ASP.NET. Att ASP.NET är
en kraftfullare och mer framtidssäker teknik spelar ingen roll för användaren av
systemet, men är givetvis inte negativt för utvecklingsarbetet. Den gällande
versionen är i skrivande datum ASP.NET 2.0 72 och kommer således att
användas.
Inom ASP.NET finns i sin tur flertalet språk och främst används VB.NET och
C# (C-sharp). Eftersom vi främst har erfarenhet inom VB.NET valdes detta
som språk för all serverbaserad programmering i projektet.

71
72

The PHP Group (2006) http://www.php.net (Acc. 2006-07-12)
Microsoft Corporation (2006) http://www.asp.net/ (Acc. 2006-07-12)

95

Genomförande

3.5.2 Praktiskt genomförande
När prototypen först skulle utvecklas valdes MS Visual Web Developer
Express (VWD) 73 som verktyg. Motiveringen till varför VWD valdes var
främst att det är ett program med gratis licens. Efter att den något triviala
prototypen var utvecklad trodde vi att VWD var det verktyg som hela projektet
skulle utvecklas i.
Det visade sig dock att verktyget hade för stora begränsningar när externa
komponenter (för programmerade moduler) skulle användas. I detta fall är det
skapandet av rapporter i PDF-format som kräver en extern komponent. I stället
för VWD var vi tvungna att använda MS Visual Studio (VS) som är det
verktyg som används av professionella utvecklare inom ASP.NET och den
övriga delen av MS .NET familjen. Problemet är att VS har en dyr licens som
vid skrivande datum uppstiger till ca.10 000 SEK. Detta problem kunde dock
lösas genom att Högskolan i Jönköping har licenser installerade på datorer i
datasalarna.
Efter tidigare programmering i C relaterade språk var vi vana vid att använda
Ungersk notation 74 . Vid närmare underökning av Microsofts
rekommendationer för notation i miljön .NET visade det sig att Ungersk
notation avråds. Eftersom VB.NET inte är känsligt för gemener eller versaler
öppnas alla möjligheter till olika sorters namngivning av variabler.
Microsoft anger lite diffust vad de nu rekommenderar och det finns inget
tydligt namn på notationstypen 75. Enligt den notation som utvecklingsverktyget
använder vid guider och förprogrammerad kod är det tydligt att Ungersk
notation är fel. Exempel:
Dim SQLMaskiner As String

I exemplet ovan har alla ord en inledande versal. I ungersk notation hade exemplet
sett ut enligt nedan:
Dim sSqlMaskiner As String

M ed ett inled an de prefix i gem e ner visas vilke n variabeltyp det är. H är står ”s”
för String (text sträng). Sedan följer variabelnamnet i beskrivande form. Varje
ord eller förkortning i variabel namnet inleds med en versal.
73

Microsoft Corporation (2006) http://msdn.microsoft.com/vst udio/express/ (Acc. 2006-07-26)
Microsoft Corporation (2006) http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/enus/dnvs600/html/HungaNot at.asp; http://msdn.microsoft.com/archive/default.asp?url=/archive/enus/dnar w98bk/html/variablenameshungariannot ation.asp (Acc. 2006-07-26)
75
Microsoft Corporation (2006) http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/enus/vbcn7/ht ml/vaconvbnamingrules.asp; http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms229045.aspx
(Acc. 2006-07-26)
74
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Som exemplet visar ovan skulle de blå reserverade orden se annorlunda ut
enligt den Ungerska notationen.
Exemplet nedan visar hur hela koden skulle se ut med ungersk notation även
om den endast gäller variabelnamn.
dim sSqlMaskiner as string

Detta är anledningen till att vi valde den nyare typen av notation, just eftersom
variablerna då harmonierar med koden i övrigt.
För att enkelt kunna ändra utseendet såsom textstorlekar och olika färger
användes en stilmall (CSS, Cascading Style Sheets). Oftast brukar en stil
skapas för varje ändamål, exempelvis:
.bildtext
{
font-family: Tahoma, Verdana, Arial;
font-size: 10px;
font-style: italic;
}
<!- HTML: ->
<span class=”bildtext”>Bild text</span>

Vi har gått ifrån denna vedertagna metod och använder istället nästlade
stilklasser samt förändrade stilegenskaper hos befintliga HTML-taggar,
exempelvis:
body{
font-family: Tahoma, Verdana, Arial;
}
.px10
{
font-size: 10px;
}
.italic
{
font-style: italic;
}
<!- HTML: ->
<span class=”px10 italic”>Bild text</span>

På detta sätt blir det inte lika svårt att se vad för stil som har angetts. Det vill
säg a ”bildtext” säger in genting o m hur resultatet ko m m et att bli när an vän daren
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tittar på sidan. Dock förstår m an att ”px1 0 italic” ko m m er vara e n text so m h ar
storleken 10 pixlar och är kursiv.
Det som går förlorat är att det inte går att ändra alla texter som har samma stil
samtidigt. T ill exem pel sk ulle ”bildtext” ändras till 1 2 pixlars sto rlek så skulle
alla bildtexter på sidan ändras simultant.
Planeringsrapporter kan skapas i PDF-format med hjälp av olika serverbaserade
språk. I ASP.NET kan en komponent köpas samt importeras i projektet och i
PHP kan en gratis fil inkluderas i ett PHP-script som skapar PDF-filen.
WebSupergoo Software 76 tillhandahåller en sådan komponent som har
programmerats i ASP.NET. Komponenten ABCpdf .NET 5.0 77 installeras på
den webbserver som systemet ligger på. Det går sedan att importera de objekt
som behövs för att skapa PDF-filer. Det enklaste exemplet för att skapa en
PDF-fil har koden:
Imports WebSupergoo.ABCpdf5
Imports WebSupergoo.ABCpdf5.Objects
Imports WebSupergoo.ABCpdf5.Atoms

Partial Class pdfexample
Inherits System.Web.UI.Page
Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
Dim theDoc As Doc = New Doc()
theDoc.FontSize = 96
theDoc.AddText("Hello World")
theDoc.Save(Server.MapPath("simple.pdf"))
theDoc.Clear()
End Sub
End Class

FPDF 78 är en klass som är programmerad i PHP. Det finns inte fullt så många
funktioner som ABCpdf .NET 5.0 dock begränsar inte detta funktionaliteten i
detta projekt. Förkortnin gen F P D F står fö r ”F ree P o rtable D o cum e nt F o rm at”
och är som antyds gratis. Implementeringen är lika enkel som i exemplet med
ASP.NET dock är syntaxen lite annorlunda.
Ett enkelt exempel kan se ut så här:
<?php
define('FPDF_FONTPATH','font/');
require('fpdf.php');
76
77
78

WebSupergoo Soft ware (2006) http://www. websupergoo.com (Acc. 2006-07-22)
WebSupergoo Soft ware (2006) http://www. websupergoo.com/abcpdf-1.htm (Acc. 2006-07-22)
FPDF (2006) http://www.fpdf.org/, (Acc. 2006-07-23)
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class PDF extends FPDF
{
function WriteText($x,$y,$text) {
$this->Text($x,$y,$text);
}
}
$pdf=new PDF('L','mm','A4');
$pdf->Open();
$pdf->AddPage();
$pdf->SetFont('Arial','',7);
$pdf->SetTextColor(0,0,0);
$pdf->WriteText(0,0, 'Hello World');
$pdf->Output();
?>

Eftersom systemet ligger på en Windowsserver utan stöd för PHP måste
informationen skickas till en Linuxserver. Då databasen inte kan nås från
Linuxservern måste all information som ska till PDF-filen skickas.
Information för olika servicetillfällen separeras med hjälp av en avgränsare.
På detta sätt kan informationen skickas som en textsträng och sedan enkelt delas till
en Array.
För att utesluta att ett tecken i en text felaktigt agerar som avgränsare i Arrayen
används en textsträng so m avgränsare. I stället för att t.ex. använda avgränsaren ”,”
används ” x9fpx2” på så sätt kan ko m m a-tecken (,).användas i texter utan att skapa
problem.
Exempel på textsträng:
StartTime = “2006 -06-06 07:00:00x9fpx22006-06-08 14:15:00”
De variabler som används i PHP-scriptet är:
$week, $weekstartdate, $day, $starttime , $duration , $employee, $travelafter ,
$customer_text , $machine_text.
ASP.NET komponenten som skapar PDF-filer har en inbyggd funktion vilken
importerar en befintlig PDF- fil som kan användas som mall. På detta sätt kan en
bakgrund ritas i förväg och endast den dynamiska informationen läggs till i den
befintliga PDF-filen.
I PHP måste bakgrunden ritas upp varje gång en PDF-fil skapas och det kräver
mycket atbete för att få en tillfredställade layout.

I avsnitt 2.2.6 i teoretisk bakgrund tas begräppet SQL upp. För att utföra
operationer och hantera data i databasen används SQL. I systemet används
SQL flitigt och nedan följer ett antal exempel.

SQL_Maskiner_Kunder = "SELECT Maskiner_Truck.maskinFabrikat As " & _
"maskinFabrikat, Maskiner_Truck.maskinTyp As maskinTyp, " & _
"Kunder.kundNamn As kundNamn, " & _
"Kunder.Ort As Ort FROM Maskiner_Truck " & _
"INNER JOIN Kunder ON " & _
"Maskiner_Truck.kundId = Kunder.kundId WHERE" & _
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"Maskiner_Truck.maskinNummer = '" & machinenumber & "'"

För att minimera den mängd data som hämtas anges ändast de fält som kommer att
behövas vid det aktuella tillfället.
I SQL-satsen ovan används funktionen INNER JOIN. För att höja prestandan fogas
två tabeller med ihophörande information samman redan i databasen. I detta fall
hämtas information om kunder och maskiner på samma gång.
Nedan följer två exempel på hur en planerad service sparas, uppdateras och tas bort.

SQL_Service = "INSERT INTO Service_planering" & _
"(startDatum,varaktighet,resaFore,resaEfter,maskinNummer" & _
",truck,anvandarId,anteckning) Values('" & startDatum & "'," & _
varaktighet & "," & resaFore & "," & resaEfter & ",'" & _
maskinNummer & "'," & truck & "," & anvandarId & ",'" & _
anteckning & "')"

Exempel på hur en planerad service sparas i databasen.

SQL_Service = "UPDATE Service_planering SET startDatum='" & _
startDatum & "',varaktighet=" & varaktighet & _
",resaFore=" & resaFore & ",resaEfter=" & resaEfter & _
",maskinNummer='" & maskinNummer & "',truck=" & truck & _
",anvandarId=" & anvandarId & ",anteckning='" & anteckning & _
"' WHERE serviceId = " & Request.QueryString("serviceId")

Exempel på hur en planerad service uppdateras i databasen.

SQL_Service = "DELETE FROM Service_planering WHERE serviceId = " & _
Request.QueryString("serviceId")

Exempel på hur en planerad service tas bort i databasen.
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3.6 Implementation
Det gamla systemet ligger på webbhotellet Crystone AB som är en del av
Eastpoint AB vilket är ett av Sveriges största webbhotell. När vi skulle börja
testa prototypen på webbhotellet visade det sig att den aktuella servern som
systemet låg på bara hade .NET Framework 1.1. ASP.NET 2.0 kräver den
senare versionen .NET Framework 2.0. För att lösa problemet skulle vi enligt
Crystone AB bli tvungna att vänta i ett antal veckor medan serverparken
uppgraderades. Projektet hade inte råd att bli försenat ett antal veckor. Därför
var en annan lösning tvungen att hittas.
Med hjälp av en summa pengar och övertalning skulle slutligen Crystone AB
flytta hela systemet till en nyare server. Ett annat problem som inte kunde
kvarstå var att ASP.NET applikationer bara kunde köras från rotmappen (den
mapp som ligger först i hierarkin). Systemet körs i en undermapp eftersom
företagets externa hemsida ligger under samma domän. Den nya servern hade
stöd för ASP.NET i alla mappar. Dock måste konfigurationsfilen (web.config)
ligga kvar i roten på servern och detta innebär att flera olika ASP.NET projekt
på samma domän måste ha samma konfiguration. I konfigurationsfilen anges
parametrar för felsökning och kompilering. Det går alltså inte att ha ett projekt
med användarvänliga felmeddelanden och ett annat med beskrivande
meddelanden för utvecklare. Eftersom enbart ett projekt fanns uppe på servern
så uppstod inga komplikationer.
Flertalet domännamn var pekade mot den gamla servern, vilket senare skulle
visa sig skapa lite problem eftersom endast ett av domännamnen pekades om.
För att peka ett domännamn till serverns IP-adress används en DNS-server
(Domain Name System). I en lista sparas alla korsreferenser mellan IP-adresser
och domänamn. Förhållandet är 1:N det vill säga ett IP nummer kan ha flera
domännamn.
Både den nya och gamla servern ligger kvar och kan användas i skrivande
datum.
Den nya servern med IP 83.168.194.35 hade www.branedal.se pekats till.
Samtidigt som www.serv-tech.se fortfarande pekade mot den gamla servern
med IP-nummer 83.168.194.37. Oavsätt vilken adress som användes såg
system et identiskt ut, do ck skulle den g am la servern vara ”ö vergive n”.
Problemet uppstod när uppdragsgivaren gick in på båda domänerna vid olika
tillfällen och ändrade information som således sparades i olika databaser.
Vi hade blivit informerade om att alla domäner hade blivit pekade, dock
användes namnservrar hos ett annat företag än Crystone AB och kunde därmed
inte pekas om av Crystone AB.
Som tur var upptäcktes felet i tid och de små förändringarna i databaserna
kunde synkroniseras utan uppdragsgivarens vetskap.
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För att kunna skapa rapporter i PDF-format togs två alternativ fram där
uppdragsgivaren fick göra ett val.
En lösning i ASP.NET som var förhållandevis dyr eftersom en licens för den
komponent som används kostar ca 299 USD samt en annan lösning i PHP som
är gratis men som bygger på en serverteknik som inte används av systemet i
övrigt.
Serverproblem uppstår oavsett vilken lösning som väljs. ASP.NET-lösningen
kräver att uppdragsgivarens webbhotell uppgraderas till en dedikerad server.
Detta skulle innebära att uppdragsgivarens kostnad för webbhotell skulle öka
från 90 kr per månad till 395 kr per månad.
Den månatliga kostnaden är den främsta anledningen till att det gratis
alternativet med PHP överhuvudtaget är aktuellt. Eftersom ASP.NET
komponenten är en engångskostnad är den mer acceptabel. Trots att det är
ovanligt att blanda olika serverteknologier i samma system tyckte vi att
besparingen var så pass stor att det ändå är värt det.
Lösningen med PHP innebär att den delen av systemet måste ligga på en annan
server eftersom PHP oftast inte körs på Windows servers (så är fallet på
Crystone AB) utan på Linuxbaserade servrar.
Det visade sig att företaget som ska sköta vidareutveckling och underhåll av
systemet DreamTech Consulting 79 har en Linux server dit data kan postas från
systemet på Windows servern hos Crystone AB.
Uppdragsgivaren valde lösningen baserad på PHP eftersom de inte kunde se
någon märkbar skillnad av resultatet.

79

DreamTech Consult ing (2006) http://www.dreamtech.se, (Acc. 2006-07-23)
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4 Resultat
4.1.1 Företagets mål
Företaget hade från början mål med utvecklandet av det befintliga systemet.
Vid den första kontakten fick vi klart för oss vilka de var. De var grunden till
den kravspecifikation som vi gjorde.
Företaget ville att vi skulle utveckla deras mål och krav till en kravspecifikation
för att de skulle få en mer formell karaktär. Den kravspecifikation som
utformades var utförlig och inkluderad de punkter som var nödvändiga för att
beskriva vad för några krav som det fanns på systemet.
De delar av systemet som konstruerades eller som det ändrades på skulle göras
framtidssäkra. De skulle vara lätta att underhålla och vid behov gå att
uppgradera. För att leva upp till de målen använde vi teknik som var väl
beprövad och som används ofta för denna typ av system. Vi modellerade även
om den befintliga databasen för att den skulle bli framtidssäkrad men inga
förändringar gjordes på användargränssnittet.
Den nya delen av systemet som skulle hantera planering av servicetillfällen
innehåller inga funktioner för att kontrollera var, av vem och när service på
olika truckar och maskiner utförs. Det innebär att den som använder systemet
och lägger in servicetillfällen får tänka på det själv. Det var inte heller möjligt
att implementera en administrationsfunktion eller en backupfunktion i det
befintliga systemet. Det var ett mål från företagets sida som under utvecklingen
fick stryka på foten. De visade sig för komplicerade att utveckla inom de
tidsramar som fanns och hamnade utanför examensarbetets avgränsningar.
Det befintliga systemet var installerat på ett webbhotell (Crystone AB), det var
företagets målsättning att de även i fortsättningen skulle kunna vara kunder där.
Även de nya funktionerna installerades där. Förutom delar av funktionen för att
generera PDF sidor som installerades hos företaget DreamTech Consulting.
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4.1.2 Examensarbetets mål
Om man ska göra en avstämning mot examensarbetets mål kan man säga att vi
uppnått de flesta målen som vi satt upp. Vissa av målen kan vi inte uppnå då
målen ändrats under projektets gång. Ett av de målen som har ändrats är det
första målet. Tanken var att vi skulle migrera det gamla systemet från ASP till
ASP.NET. Men vi märkte snabbt att omfattningen på projektet skulle bli
alldeles för stort. Vi valde att låta det gamla systemet vara och utvecklade
istället den nya funktionaliteten i ASP.NET.
Det andra målet vara att modellera om den gamla accessdatabasen så att den
skulle passa till den nya funktionaliteten. Detta har vi lyckats bra med och vi
har gått igenom alla tabeller så att de stämmer överens med normalformerna.
Den huvudsakliga biten i examensarbetet har legat på den teoretiska
bakgrunden, precis som mål nummer tre säger. Vi har gått igenom
systemutvecklingsmodeller, användbarhet och databasteorier, vilka är de
huvudsakliga områdena som berörs.
Innan vi satte igång med projektet satte vi oss ner och skrev en tidsplan.
Meningen var att följa denna under skapandet av systemet. Så blev det inte
riktigt. Under projektets gång stötte vi på olika problem. Det var allt från
sjukdomar till programeringsproblem, vilket gjorde att vi inte riktigt höll
tidsplanen.
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4.1.3 Avstämning mot kravspecifikation.
För att se hur väl det slutgiltiga resultatet uppfyller de krav som fastställts i
kravspecifikationen har systemet testats mot ett protokoll. Alla funktionskrav
som angetts i kravspecifikationen listas nedan.
Krav
FU1 . Inloggning – säkerhet

Uppfyllt

Utelämnat

Anledning







FU2 . Inloggning – en för hel a systemet
FU3 . Inloggning – anv. namn och lösenord
FU4 . Kalender – navigering
FU5 . Montörer – visa schema
FU6 . Administration av användare



Avgränsning, befintligt system



Svårt att få god funktionalitet.






FU7 . Schema
FU8 . Servicearbeten - i nformation
FU9 . Lägg till servicearbete
FU10. Ta bort servicearbeten
FU11. Servicearbeten med upprepning




FU12. Skriv ut schema på papper
FU13. Skriv ut schema elektronisk

11 av 13 krav har uppfyllts i enlighet med kravspecifikationen.
Funktionskrav FU6 har inte fulltständigt uppfyllts då omfattningen av projektet
har avgränsats något. Stöd för administration av användare har funnits i åtanke
när databasen omstrukturerades. DreamTech Consulting som har ansvaret för
vidareutvecklingen av hela systemet har åtagit sig att utveckla administrationen
av användare som en del i det befintliga systemet.
Funktionskrav FU11 har efter närmare efterforskning visat sig vara svårt att få
bra funktionalitet i. De parametrar som automatisk planering är beroende av är
för många och komplexa. Därför ansåg vi i samråd med uppdragsgivaren att de
fördelar som infaller inte väger upp de bemödanden som krävs för att få kravet
uppfyllt.
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4.1.4

Systemutvecklingsmodellen

Under utvecklingen av systemet har vi använt metoder och delar av olika
modeller. Vi har inte följt någon modell fullt ut utan har använt oss av de delar
och metoder som har passat för att utveckla vårt verktyg. Detta beror på att den
delen av systemet som vi har utvecklat är relativt liten och det skulle ta för lång
tid att följa alla steg i en modell fullt ut. Det har till följd att de resultat och
annan dokumentation från de olika aktiviteterna inte har varit fullt uppfyllda i
de befintliga systemutvecklingsmodellerna. Dock har det varit fullt tillräckligt i
vårt fall.

Figur 42. Förenklad systemutvecklingsmodell

Man kan säga att vi har använt oss av en förenklad systemutvecklingsmodell
som till stora delar liknar användbarhetsprocessen enligt ISO 13407 och där vi
har använt delar ur andra modeller som har passat oss. Utgångspunkten har
varit att utvecklingen skall likna den som man använder i ACSD processen.
Men vi har även använt en arbetsgång som överensstämmer med andra
modeller då resultaten i de fallen har förväntats bli bättre.
Vår förenklade systemutvecklingsmodell har varit objektorienterad, iterativ och
har haft fokus på användbarhet. Att den har varit iterativ innebär att olika steg
har genomförts flera gånger till resultatet blev det önskade. Här är en
översiktlig bild av vår förenklade systemutvecklingsmodell som beskriver hur
vi genomförde projektet och vilka steg i utvecklingsprocessen vi använde.
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4.1.5 Anpassning av befintliga systemet

Figur 43. Kund.asp

När en kund har valts finns en länk till serviceplaneringen som öppnas i ett nytt
fönster.

Figur 44. Kund.asp

Varje maskin kan ha tre olika tillstånd förhållande till serviceplaneringen.
Alternativ 1.
Blå ikon. En service är planerad inom det serviceintervall som är avtalat med
kunden.
Alternativ 2
Blinkade röd/grå ikon. Maskinen ingår i ett serviceavtal men någon service är
inte planerad inom maskinens serviceintervall. Denna symbol fungerar som en
varning för användaren.
Alternativ 3
Grå ikon. Maskinen ingår inte i något serviceavtal och har således inget
serviceintervall. Det går trots det givetvis att planera in en service på maskinen
utan serviceavtal.
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E dit.asp i läge ”visa planerade servicetillfällen”

Figur 45. Edit.asp

Om användaren klickar på den lilla planeringsikonen vid varje maskin visas
denna vy. Här finns alla planerade servicetillfällen samt möjlighet har planera
en ny service. För att ändra en service klickar användaren på ett datum i listan
och vyn nedan visas.

edit.asp i läge ”än dra planerad service”

Figur 46. Edit.asp

Den information som lagras om varje planerad service går att lägga till och
ändra i denna vy. Det går även att ta bort en planerad service genom att klicka
på papperskorgarna placerade i de övre och undre högra hörnen.
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4.1.6 Grafisk utseende
Navigering

Figur 47. Översiktskalender

För att navigera mellan olika datum i planeringssystemet används en liten
kalender (se figur ovan) som alltid ligger i det övre högra hörnet i
planeringsvyn. Det går att navigera i två olika skalor, månader och veckor. När
ett datum väljs i kalendern markeras hela den aktuella veckan. Det samma
gäller om användaren navigerar med pilarna i sidans överdel (se figur nedan).
De övriga alternativ som finns för navigering finns som textlänkar och rullistor
i sidas överdel. Textlänkarna används för att skriva ut en veckoplanering, flytta
in navigeringskalendern och lägga till en service.
I Rullistorna kan användaren välja hur mycket information som ska visas i
veckoplaneringen. Det går att visa en specifik montörs planering samt välja att
visa bara truckar, bara städmaskiner eller båda maskintyperna.

Figur 48. Schemanavigering
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planner.aspx i ändra läge

Figur 49. Resultat - Servic esystem
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När planeringsvyn initieras visas den aktuella veckans alla planerade
servicetillfällen. Varje montör har sin egen färg och det är enkelt för
montörerna att se sin planering för veckan. Det går att visa planering per
montör genom att göra ett val i en rullista. För att ingen planerad service ska
kunna döljas av någon annan förskjuts de olika montörernas servicerutor i
sidled och höjdled. Detta gör att det alltid går att klicka på en ruta för att den
ska flyttas överst. Alltså, klickar användaren på en ruta som delvis ligger under
en annan ruta placeras den undre rutan längst fram.
Det går att navigera mellan veckor överst på sidan och navigation är även
möjlig i den lilla kalendern till höger om planeringsdelen. För att lägga till,
ändra eller ta bort en planerad service visas ett lager ovanför hela
planeringsvyn. Genom att dubbelklicka på en befintlig service visas
changesaveplan.aspx i en iframe.
N är e n m o ntö rs planerin g visas fin ns alternativet ”S kriv ut” ö verst i m en y n.
Klickar användaren på länken skapas en PDF-fil över den valda veckans och
montörens planering. PDF-filen öppnas i ett nytt fönster.
changesaveplan.aspx i lägg till läge

Figur 50. Resultat - Lägg till servic e

111

Resultat

I den ö vre delen av planerin gsvyn fin ns län ken ” Lägg till service”. N är
användaren klickar på länken öppnas changesaveplan.aspx ovanför
planeringsvyn. Uppgifter om kunder och maskiner hämtas från databasen så att
användaren bara behöver välja rätt kund och maskin i rullistor. Fältet
”A ntecknin gar” behö ver inte fyllas i, dock är de andra fälten obligatoriska och
valideras. När användaren väljer att spara den planerade servicen döljs
changesaveplan.aspx automatiskt och planeringsvyn träder åter fram. Genast
visas den nyligen inlagda servicen i veckoplaneringen. Detta är möjligt
eftersom hela sidan laddas om när en ändring sker.
changesaveplan.aspx i ändra läge

Figur 51. Resultat - Ändra service

När användaren dubbelklickar på en ruta för en planerad service öppnas
informationen för den aktuella servicen. Denna information visas av
changesaveplan.aspx som öppnas i en så kallad iframe som ligger i ett lager
ovanför planeringsvyn. Här kan användaren ändra eller ta bort servicen från
planeringen. För att inte användaren ska kunna missa att fylla i alla
obligatoriska fält varnas användaren vid sådana fel.

Rapport av planering PDF
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Figur 52. Veckoplanering i PDF-fil

När användaren väljer att skriva ut en veckas planering öppnas den i ett nytt
fönster. I det nya fönstret visas rapporten i PDF-format. Den vanligaste PDFläsaren heter Adobe PDF Reader och kommer att användas av ServTech AB. I
läsaren finns många funktioner som användaren kan använda. Exempel på
funktioner kan vara att skriva ut, ändra storlek eller spara på rapporten.

113

Resultat

4.1.7 Heuristisk utvärdering av användargränssnitt
Inför sista iterationen så genomfördes en heuristisk utvärdering. Resultatet av
den visas i bilaga 17. En del av de brister med systemet som upptäcktes
åtgärdades därefter. De delar av systemet som testades visas i bilagorna 11-16.
Den heuristiska utvärderingen utgick från g uidelines; ”G o lden R ules”.
Det togs även hänsyn till de gränssnittskrav som ställs på systemet t.ex.
Upplösning: 1024*768.
Utgångspunkter:
Använd enkel och naturlig dialog.
Tala användarnas språk.
Minimera minnesbelastningen.
Var konsekvent.
Ge återkoppling.
Markera tydligt vägar ut.
Erbjud genvägar.
Ge möjlighet att ångra.
Ge bra felmeddelanden.
Förebygg misstag
Erbjud hjälp och dokumentation
Överlag så är designen av gränssnittet konsekvent och enkelt utan några
störande designelement som kan avleda användarens uppmärksamhet.
Ex. på förändring som föreslogs efter utvärderingen var ändring av hur
schemarubriken skulle utformas. I bilaga 16 kan man se hur schemarubriken
såg ut före.

Figur 53. Förslag på utséende efter ändring av schemarubrik
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4.1.8 Användartester
Användartester gjordes på tre personer för att testa systemet övergripligt.
Resultatet av testerna och slutsatser av dem presenteras här.
Slutsats av användartesterna:
Relevance
Användarna lyckades att uppfylla sina mål relativt bra. Det var bara en uppgift
som två av användarna inte lyckades att utföra första gången. En senare uppgift
med samma liknande klarade testpersonerna.
Efficiency
Testpersonerna löste de första uppgifterna långsammare än vad man kunnat
förvänta sig. Efter ett antal uppgifter så löste de uppgifterna snabbare än
förväntat. Testpersonerna gjorde fler felnavigeringar än förväntat vilket kan
tyda på att navigeringen i systemet inte var fullt tllfredställande.
Attitude
Användarnas subjektiva upplevelse av systemet var överraskande positiva
eftersom de hade problem att använda systemet. Det kan bero på att de tyckte
att gränssnittet var snyggt designat eller att de efter att ha testat en gång kände
att de skulle klara ett andra test mycket bättre.
Learnability
Det visade sig att när en användare hade använt systemet en längre tid så flöt
arbetet på relativt snabbt och effektivt. En tänkbar förklaring till detta är som
en av testperso nern a uttryckte sig: ”A tt felen är ko nsek venta”. V år u p pfattnin g
är att även om felen kan tyckas vara lätta att undvika för användaren så kan de
bli irriterande i längden och bör rättas till. Det spelar även in att systemet inte
är så komplext och att man därför lär sig fort.
Det största problemet som framkom av användartesterna var placeringen
och/eller texten på knappen till serviceplaneringen. Alla tre användarna hade
problem att slutföra sina uppgifter på grund av detta. Inte ens då det ingick i två
olika uppgifter att lösa en uppgift på liknande sätt där den knappen ingick så
kom användarna ihåg det. Det är ett grundligt fel som beror på en miss i
användargränssnittet som missar att förena den konceptuella modellen med
användarens mentala modell. Lösningen på det här problemet är dock enkel, att
flytta knappen till första sidan med kundlisten och ha den bredvid knapparna
”läg g till n y k un d ” o ch ”lo g ga ut.”
Andra problem som framkom var att användarna inte förstod att man skulle
dubbelklicka på ett servicetillfälle för att få mer information om det. Det var ett
elementärt fel då ett sätt att bort planerade servicetillfällen, var på det sättet.
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Det framkom också att användarna inte förstod hur man skulle skriva ut
scheman. Att man var tvungen att välja vilken montör man ville skriva ut först
var inte bra. Istället borde det när alla montörers service tillfällen visade vara
möjligt att skriva ut allas scheman på en gång. Det skulle spara tid vid frekvent
användande av systemet.
Annars fanns det mindre problem som hämmade effektiviteten i navigationen
t.ex. att det inte fanns veckonummer på veckoöversikten, att datumet inte
visade bredvid veckodagen etc.
Resulatet av användbarhetstesten var att vissa delar av systemet konstruerades
om.
Giltighet
Testpersoner arbetade inte på företaget som beställde systemet men de var inom
den målgrupp som kan tänkas använda det. Det var bra att använda
scenariobaserade frågor då de efterliknade verkligen på ett bra sätt. Användarna
fick ibland lite hjälp av testledaren för att föra dem framåt i uppgifterna. Detta
kan anses okej då syftet med testen var att övergripande testa hur systemet
användes av användarna och det fanns inget syfte i sig, de gångerna, att avsluta
uppgiften. Ett annat syfte var att avgöra om systemet klarade de krav på
användbarhet som angavs i kravspecifikationen. Resultaten visar att de kan
anses som uppfyllda för att användarna klarade uppgifter bättre allt efter som de
använde systemet.
Tillförlitlighet
För att få en så hög tillförlitlighet som möjligt borde man ha testat fler personer.
På grund av att antalet testpersoner var få så kan tillförlitligheten inte garanteras
på alla punkter. Det fanns dock ett problem som var elementärt för
användbarheten i systemet och som alla testpersoner uppfattade. Att det är ett
verkligt problem kan man säga med hög tillförlitlighet.
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5 Slutsats och diskussion
5.1 Frågeställningar
Vår huvudsakliga frågeställning baserat på företagets och vår bakgrund var:
Hur implementerar man nya funktioner i ett befintligt
informationssystem?
Dessutom hade vi ett par underfrågor för att precisera och konkretisera vad vi
menade med vår frågeställning.
1. H ur skap ar m an ett ”sm art” system fö r att sk apa ett o ptim erat
planeringsschema för service av truckar och städmaskiner?
2. Hur utvecklar man en relationsdatabas?
3. Hur utvecklar man ett framtidssäkert informationssystem med hög
prestanda?
4. Vilka metoder, modeller och processer kan man använda för att
säkerställa en hög grad av användbarhet ?

5.1.1 Analys
För att införa nya funktioner i ett befintligt informationssystem så måste man
först utvärdera det befintliga systemet för att se vad den nya funktionaliteten
skall vara. Man vill se att det verkligen finns ett behov av nya funktioner, hur
de bäst ska införas, om man skall bygga ett nytt system från grunden eller om
man skall utveckla det befintliga systemet.
Vi använde metoden FA/SIMM för att göra vår systemutredning. En stor fördel
med den var att den visade visuellt de olika resultaten från de olika analyserna.
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5.1.2 Kravspecifikation
När man har kommit fram till att ett nytt system eller en ny funktion behövs så
är det viktigt att man utformar en bra kravspecifikation. Den ska formulera de
krav som ska gå att ställa på systemet/funktionen när den är färdigutvecklad.
En kravspecifikation är det viktigaste verktyget som en systembeställare har för
att kunna avgöra om ett system verkligen blir som beställaren vill ha det. I ett
extremt fall skulle en systembeställare kunna vägra att betala för systemet om
det inte uppnådde kraven. Den möjligheten skulle man inte ha utan en
kravspecifikation.
Vi skrev vår kravspecifikation utefter en mall som vi utvecklade i kursen
programmeringsmetoder. En del krav som fanns i den gick i slutändan inte att
uppfylla på systemet, men efter en dialog med beställaren så var det godkänt
ändå. Man ska inte ändra på en kravspecifikation efter att den är fastställd. Om
man inte uppnår vissa krav så får man uppge det och beställaren får ta ställning
till om den vill köpa systemet.

5.1.3 Modeller, metoder och processer
När man påbörjar utvecklingsarbetet med systemet, är det bra om man följer en
systemutvecklingsmodell. En del företag har egenutvecklade som passar just
deras företag. Det finns även mer generella modeller som man kan använda.
Modellerna innehåller olika metoder och processer som man kan följa för att
utveckla ett bra system.
Ingen systemutvecklingsmodell var riktigt bra i vårt fall. Systemet som vi
skulle vidareutveckla var relativt litet och de tillgängliga modellerna skulle
vara för omfattande. Vår förenklade systemutvecklingsmodell var bättre
anpassad för systemet som vi utvecklade. Modellen tog till vara de viktigaste
aspekterna för bra systemutveckling: iterativ process och användarfokus. För
att uppnå en hög grad av användbarhet så var vår modell löst baserad på ISO:s
och ACSD systemutvecklingsmodeller och de olika metoder och processer som
de anger. T.ex. heuristik, användartester, Use Cases, prototyping, cognitive
walkthrough etc. Det är i vår mening inte motiverat att man utvecklar ett
informationssystem om man inte tar hänsyn till användbarhet.
Det är av stor vikt att man genomför användbarhetstester för att hitta allvarliga
fel och brister
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5.1.4 Relationsdatabaser
Grunden i dagens system är databasen. Databaserna är idag ofta modellerade på
ett objektorienterat sätt, därför att sådana databaser visar en bild av
organisationen på ett bra sätt. Förr var det vanligt att de var modellerade så att
data stod i fokus istället för olika objekt. Med relationer visar man hur olika
objekt samverkar. Därför kallas det också relationsdatabas. En relationsdatabas
kräver att man kontrollerar relationer och objekt mot normalformerna för att
databaserna ska uppnå en hög grad av dataintegritet.
Eftersom det befintliga systemet redan var baserad på en Accessdatabas
behövde vi inte skapa en helt ny databas. Däremot var den inte så bra utvecklad
utan en hel del ändringar var nödvändiga. Vi började med att se vilka nya
tabeller som behövdes för att uppfylla de krav som den nya funktionaliteten
krävde. Efter att ha lagt till dessa i databasen kontrollerade vi de befintliga
tabellerna och ändrade dessa om fel upptäcktes. För att se så att databasen var
bra kontrollerade vi varje tabell med normalformerna. Det bidrog till att
databasen fick bra utformade objekt med bra relationer mellan dem och som
inte bröt mot några normalformer.

5.1.5 Framtidssäkert informationssystem med hög prestanda
Serverteknik
Vi valde att programmera hela den nya delen i den senaste versionen av
servertekniken ASP.NET. ASP.NET 2.0 är den i skrivande datum gällande
versionen. Detta är en teknik med hög prestanda och god framtidssäkerhet. Den
gamla delen av systemet är programmerad i vanlig ASP (version 3.0). I
framtiden skall även den gamla delen emigreras till ASP.NET 2.0, vilket utförs
av DreamTech Consulting. För att öka prestanda ytterligare skulle det vara bra
att emigrera MS Access databasen till MS SQL databas. Detta kräver dock en
ganska stor insats och medför dessutom en högre kostnad för webbhotellet.

5.1.6 Smart planeringssystem
En av våra frågeställningar och mål med utvecklingen av informationssystemet
var hur man utvecklar ett smart planeringssystem. Det är ett mål som vi inte
fullt har uppnått. De delar av systemet som skulle kunna anses som smart är att
det kontrollerar olika data så att det blir hög kvalité på den. Målet att systemet
självt skall kunna avgöra vart en service äger rum och koordinera så att annan
service också utförs där uppnådde vi inte. Det skulle krävas att programmera så
att systemet kontrollerar olika destinationer med hjälp t.ex. SQL satser. Det kan
verka lätt i teorin men i praktiken var det svårare än vad vi tänkt oss.
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5.2 Implementation
När systemet var utvecklat och vi skulle implementera det så upplevde vi
problem med att få det att fungera som vi ville. Vi hade tagit för givet att
webbhotellet erbjöd de tekniska lösningarna som systemet krävde. Det gav oss
den erfarenheten att alltid kontrollera vilka olika förutsättningar som fanns hos
utomstående intressenter och inte ta något för givet. Vi var tvungna att hitta
andra lösningar på problemen med framtagning av PDF-filer. Alternativen
skulle annars vara att kostnaderna skulle falla utanför ramarna.

5.3 Systemets framtid
DreamTech Consulting är anlitade för att vidareutveckla och förvalta systemet.
De kommer att finnas tillgängliga om support skulle behövas. Det var de som
hade utvecklat det befintliga systemet.

5.4 Resultat
Vi är nöjda med resultatet av vårt arbete. Målet att utveckla ett
informationssystem för att hjälpa ett mindre företag att planera sin verksamhet
uppnåddes. Arbetet under utvecklingen har flutit på smidigt även om vi ibland
har nått återvändsgränder där vi varit tvungna att omvärdera vår strategi för att
komma framåt.
Beställaren av systemet blev också nöjd vilket egentligen är det viktigaste. Han
tyckte att funktionerna var bra, designen väl utvecklad och att det passade bra
in i deras befintliga system. Systemet kommer med stor säkerhet att vara ett bra
verksamhetsstöd för företaget.
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1. Introduktion
Syftet med den här kravspecifikat ionen är att beskriva vilka funkt ioner och andra krav ett
informat ionssystem som skall hantera scheman skall innehålla samt hur användargränsnittet skall
utformas. Dessutom skall den innehålla använbarhetsmål som är objektivt mätbara. Beskrivningen
skall vara så pass fullständig som möjligt så att man o mgående skall kunna påbörja
utvecklingsarbetet.
De olika kraven som ko mme r att finnas med är:








Funktionskrav.
Användbarhetskrav.
Felsituationer och dess lösningskrav.
Datahanteringskrav.
Krav på rapporter som systemet skall kunna generera.
Prestandakrav.
Omgivningskrav

1.1. Definitioner och förkortningar
OOS/ UML

Objektorienterad systemutvecklingsmodell för processorienterad
affärsutveckling.

ASP.Net

Ett programmeringsspråk för webbutveckling ino m M icrosofts .NET
plattform. En efterfö ljare till ASP.

REAL modellen

Mätningsbar användbarhet.

Styleguides

Rikt lin jer för hur det gra fiska användargränsnittet ska se ut.

Informationssystem

FU

Ett informat ionssystem är en samling ko mponenter, innehållande en
struktur, som realiserar vissa funktioner, vilka fö rädlar materia eller
informat ion. Ett informationssystem förändras över tiden och befinner
sig i en viss miljö för att uppfylla vissa krav.
Funktionskrav.

AG

Krav på användargränsnittet

AB

Använbarhetskrav.

FH

Felsituationer och dess lösningskrav.

DT

Krav på systemets datahantering.

SR

Krav på vilken statistik och rapporter sys temt skall kunna generera.

PS
OK

Prestandakrav
Omgivningskrav
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2. Projektets syfte
2.1. Projektbakgrund
ServTech AB har sitt säte i Bo llnäs och grundades 1994 av To mas Brånedal.
Affärsidén är att mot kunderna utföra service och reparationer på ett korrekt o ch tilltalande sätt
med hög kvalitet.
Verksamheten har målet att reparera och serva truckar samt lyftanordningar ino m el - mekanik, för
tillverkningsindustrin. Med en ko mpetens som är nödvändig för ändamålet.
Företaget har i skrivande datum tre anställda som både arbetar i den verkstad som finns i Bo llnäs
och även besöker kunder där reparationer och service sker på plats.
Kundbasen finns bara i Sverige, främst ino m Hälsingland men även Gästrikland och Dalarna. Den
huvudsakliga verksamheten är ino m service av t ruckar och städmaskiner. Service agenturer har
upprättats med de flest tillverkarna v ilket innebär att ServTech AB oftast är den officiella
servicepartnern i regionen. Det ger fördelar i marknaden gentemot konkurrenter.
Genom en metod som kallas FA/SIMM har man analyserat företagets olika delar. Metoden
genererar olika doku ment med problemanalys, målanalys, behovsanalys och åtgärdsanalyser. Man
har därigenom ko mmit fram t ill att företaget kan ö ka sin lönsamhet genom att effektivisera
rutinerna i företaget. Man anser att ett sätt att öka lönsamheten i företaget är att ko mplettera deras
befintliga verksamhetsstöd med ytterligare funktioner.
Företaget har ett befintligt informat ionssystem för att hantera och generera servicerapporter för de
maskiner och truckar som de utför service på. Man önskar att utöka detta informationssystem med
funktioner för planering och schemaläggning av de servicearbeten som skall utföras. Scheman skall
visas grafisk och finnas tillgängligt både elektroniskt och i pappersfo rm.
Systemet ko mmer att användas av planeringschefen och till viss del av montörerna på företaget.

2.2. Mål
Målen med att införa systemet är att få:
 Ett översikt ligt system för att visa ko mmande servicearbeten i elektronisk form (PDF).
 Rutiner för att planera servicearbeten.
 Scheman för enskilda montörers ko mmande servicearbeten.
 Ett snabbt sätt att se ouppbokade tider för o lika montörer.
 Integrera funktionen för schemahantering i ett befintligt informat ionssystem.
 En applikat ion som tar hänsyn till REA L modellen för att skapa en användarvänlig
systemmiljö.

2.3. Effekt
Om målen uppfylls vid in förandet av systemet är de förväntade effekterna:
 Uppnå bättre lönsamhet.
 Att frekvensen på användandet av montörerna blir högre.
 Färre bortglö mda servicet illfällen.
 Färre resor för montörerna.
 Bättre kundrelation.
 Tillfredställelse för användaren.
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3. Intressenter
Servtech AB. Systemägare
Tomas Brånedal, VD Servtech. Systembeställare.
Studenter Dk03. Systemleverantörer

4. Användare
Systemets tänkta användare har måttlig vana vid användning av datorer. De har god överblick över
verksamheten och förstår dess nuvarande rutiner väl.
Det finns en huvudanvändare som skall använda systemet mest. Dessutom finns det andra
användare som förväntas komma i kontakt med systemet på regelbunden basis.
Målet för användaren vid användandet av systemet är att lägga till servicetillfällen i systemet. De
servicearbetena som användaren vill lägga till kan innehålla:
 Namn på montör
 Serviceplats
 Företag
 Restid
 Tidsåtgång
 Typ av service
Informationen i systemet läggs till av användaren samtidigt som den mot tar beställning av
servicearbeten via telefon, e-mail eller på papper. Servicearbeten kan även läggas till så att de ska
utföras med ett bestämt intervall.
Användarna förväntas vara 25-60 år, de har svenska som modersmål och måttliga kunskaper i
engelska. Användarnas uppgifter ko mmer att utföras ino mhus på kontor framför en stationär dator
med normal kringutrustning samtidigt som den tar emot nya servicearbeten över telefon eller via Epost. Detta kan vara ett störningsmoment som måste tas i beaktande. Man kan inte heller ta fö r
självklar att användaren har båda sina händer fria ifall den pratar i en telefon utan headset.
Eventuella funktionshinder som användaren kan ha t.ex. nedsatt hörsel, nedsatt syn, färgblindhet
etc. ko mmer det inte att finnas några speciell krav att ta hänsyn till men ska finnas i beaktande.

5. Avgränsningar
5.1. Lösning
Lösningen skall bestå av en ny del i ett befintligt informat ionssystem som redan finns på företaget.
Den delen skall hantera olika servicearbeten som skall läggas in och avläsas i ett schema. Den nya
delen skall man kunna navigera till v ia det gamla systemet. Den nya delen skall utbytta information
med det gamla systemet.
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Data lagras i en relationsdatabas i Microsoft Access. Systemet skall kunna köras på valfri dator
med Internetaccess. Informationssystemet i sin helhet skall vara t illgängligt som en
webbapplikat ion.

5.2. Implementation
Det färd iga systemet skall imp lementeras på en Microsoft-baserad plattform. Företaget har förut
anlitat webbhotellet Crystone och vill att hela systemet skall köras från deras servrar.
Implementation av systemet skall geno mföras av systemleverantören.

5.3. Externa kopplingar
Systemet skall kopplas mot en extern Access-databas, man ska både kunna läsa data, skriva ny data
och ändra i databasen.

6. Krav
6.1. Funktioner
Systemet skall vara en del i ett större informat ionssystem och kunna hantera schemaläggning och
visning av schema. I mån av t id skall h jälp t ill användaren i form av doku mentation
implementeras.
Funktionskrav


FU1 . Inloggning
För att ko mma åt systemet så skall man vara tvungen att logga in i det för att inga
obehöriga ska ha åtgång till det.



FU2 . Inloggning
Inloggningen skall vara samma för systemets alla delar.



FU3 . Inloggning
Inloggning ska bestå av en ruta för användarnamn och en ruta för lösenord.



FU4 . Kalender
Det skall finnas en översiktlig kalender där man kan navigera mellan olika dagar, veckor,
månader och år smidigt.



FU5 . Montörer
Man skall kunna visa olika montörers scheman samtid igt för att få en god överblick av
deras uppbokningar.



FU6 . Administration av användare
Man skall kunna lägga till och ta bort användare i systemet samt ändra olika användares
användaruppgifter.



FU7 . Schema
Man skall i ett schema översiktligt kunna se vilka olika bokningar av servicearbeten som
finns. I schemat skall det framgå v ilken veckodag, vecka, datum och år det där.
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FU8 . Servicearbeten
I servicearbeten skall följande framgå:
o
o
o
o
o
o
o
o

Montör
Ti dsintervall
Restider
Arbetsställen
Datum
Serviceplats
Maskin
Ort



FU9 . Lägg till servicearbete
Användaren skall kunna lägga till ett servicearbete i systemet. I servicearbeten skall de
punkter som ingår i FU8. finnas med.



FU10. Ta bort servicearbeten
Användaren skall kunna radera servicearbeten



FU11. Servicearbeten me d upprepning
Återkommande service arbeten skall kunna läggas till i systemet.



FU12. Skriv ut schema på papper
Det skall vara mö jligt att skriva ut scheman på papper.



FU13. Skriv ut schema elektronisk
Det skall vara mö jligt att skriva ut scheman till en datafil.

6.2. Användargränssnitt
Användargränsnittskrav


AG1. Upplösning
Systemet skall vara anpassad till datorer med högsta upplösningen 1024* 768



AG2. S pråk
Språk i g ränssnittet skall vara svenska



AG3. Stylegui de
Gränssnittet skall följa en standard eller intern styleguide så att den nya delen skall kännas
som en naturlig del av den gamla



AG4. Fel meddelanden
Alla felmeddelanden ska vara förklarande och eventuella fel ska hanteras av applikat ionen
så att inga data går förlorade



AG5. Navigation
När systemet startas skall användaren mötas av ett schema för alla montörer, därifrån
skall man navigera sig vidare.
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6.3. Användbarhet
Använbarhetskrav
Nedan finns användbarhetskraven, dvs. krav på lättheten att använda respektive lära sig systemet.


AB1. Användarfel
Stort arbete skall läggas ner på att göra applikat ionen lätt att förstå. Så långt det går skall
användarfel undvikas genom att lära användaren välja b land fördefinierade värden.



AB3. Tillfredställelse
Hög grad av tillfredställelse, användaren skall aldrig behöva känna obehag vid
användning av systemet.



AB4. Princi per för användbarhet
Utformandet av användargränssnittet skall i så stor utsträckning som möjligt följa
Normans principer för användbarhet i vilka fö ljande aspekter ska tas i beaktande:
 Objekt ska h a ”affo rd an ce”
 Använd rätt konceptuell modell
 Gö r objekt synliga
 Använd naturliga kopplingar
 Ge återkoppling



AB5. Användarvänlighet
Systemet skall i största möjliga mån fö lja nedanstående punkter:
 Använda enkel och naturlig d ialog.
 Minimera användarens minnesbelastning.
 Vara konsekvent
 Ge återkoppling
 Erbjud genvägar
 Ge mö jlighet att ångra
 Ge bra felmeddelanden
 Förebygg misstag



AB6. Objekti va mätningar av användbarheten
För att objekt ivt kunna mäta systemets användarvänlighet skall följande krav ställas på
användaren och systemet, efter att användaren har fått en kort genomgång av systemet .
Användaren skall kunna:


Utifrån att inte alls ha loggat in, logga in i systemet. Max 30 sekunder



Utifrån att inte alls ha loggat in, lägg till 1 servicetillfälle. Max 2 minuter, max 3
feltryckn ingar.



Utifrån att inte alls ha loggat in, skriva ut schema med samt liga montörer t ill en
pdf fil. Max 3 minuter, 3 feltryckningar.



Utifrån att inte alls ha loggat in skriva ut samt liga aktuella scheman på papper.
Max 5 minuter, max 4 feltryckningar.
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Utifrån att inte alls ha loggat in, lägga till återko mmande service arbeten i
systemet. Max 4 minuter, max 3 feltryckningar.



Utifrån att inte alls ha loggat in, ta bort servicetillfälle. Max 2 minuter, max 2
feltryckn ingar. Dessutom skall rätt servicetillfälle tas bort.



Utifrån att inte alls ha loggat in, ändra längd och tidpunkt på ett servicearbete.
Max 4 minuter, max 4 feltryckning.



Utifrån att inte alls ha loggat in, se vilka servicearbeten som gjordes en månad
bakåt. Max 6 minuter, max 5 feltryckn ingar.

6.4. Felhantering
Felsituationer och de ss lösningskrav.


FH1. Obligatoriska fält ej ifyllda.
Systemet skall göra användaren uppmärksam på att alla fält inte är ify llda.



FH2. Felaktigt format på ifyllt fält eller fel datatyp.
Systemet skall göra användaren uppmärksam på att alla fält inte är korrekt ify llda.



FH3. Användaren är på väg att radera fel data.
Systemet skall med en informat ionsruta tala om v ilken post som håller på att raderas och
fråga ifall användaren verkligen vill det.



FH4. Användaren vet inte vad den ska göra.
Systemet skall erb juda användaren hjälp.

6.5. Omgivning
Omgivningskrav

Skall ange i vilken omgivning systemet skall användas. Beskriver hur den fysiska
omgivningen är, i vilka förhållanden man använder systemet. Anger ifall systemet
kommer att användas i en miljö där människor interagerar med varandra eller ifall
data i systemet delas av flera människor som sitter långt ifrån varandra. Anger hur
organisationen är uppbyggd där systemet skall användas, ifall det finns tillgång till
någon hjälpavdelning. Hur stabil och effektiv är kommunikationen i
organisationen? Hur ser den tekniska miljön ut? Anger vilken teknisk utrustning
systemet ska vara kompatibelt med t.ex. vilka operativsystem och servers används.


OM1. Systemet skall från klientsidan köras på en PC.



OM2. Systemet skall vara webbaserat så att tillgång för användaren kan fås från datorer
med Internetaccess.
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OM3. Systemet skall installeras på en Windows -Server med .NET Framework 2.0
installerat.



OM4. Systemet skall på serversidan kunna ligga i en annan katalog en root-katalogen.



OM5. Det finns ingen hjälpavdelning för support av systemet. Vid problem kan
systemleverantören avhjälpa dessa. Systemet skall i sig självt t illhandahålla så mycket
hjälp som möjligt.



OM6. Utskrift av rapporter skall ske på en färgskrivare på A4 format.

6.6. Data
Krav på systemets datahantering.


DT1. Begränsande värden



DT2. Kvantitet skall endast kunna vara heltal



DT3. Referensintegritet och datakvalitet



DT4. Hög datakvalitet skall eftersträvas
där det är möjligt skall förslagsvärden användas .

6.7. Statistik och rapporter
Krav på vilken stati sti k och rapporter systemet skall kunna generera.


SR1. Utskrift av schema
Systemet skall kunna skriva ut schema antingen till en pdf-fil eller på papper.



SR2. Utskrift scheman
Vid utskrift av schema skall minst följande framgå.





Tidpunkt
Tidsintervall
Montör
Serviceplats



SR3. Utskrift av schema
Schema med en/flera montörer skall skrivas ut och där punkterna i SR2 finns med.



SR4. Utskrift scheman
Schema med alla montörer skall kunna skrivas ut (översiktsschema) och där minst
följande skall framgå:




Tidpunkt
Montör
Tidsintervall
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6.8. Prestanda
Prestandakrav


PS1. Nyin lägg/uppdatering/borttag av en post ska högst ta 5 sekunder för systemet att
genomföra.



PS2. Systemet skall vara så pass snabbt att användaren inte upplever några väntetider.

7. Användardokumentation och utbildning
Användardokumentation ko mmer att tillhandahållas i form av hjälp i systemet.
Utbildning för användare ko mmer att kräva en snabb genomgång på max 20 minuter.

8. Tidsuppskattning
8.1. Total tidsåtgång
Totalt ko mmer ca 160 timmar (4 veckor) att läggas på projektet.
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AnsiSparc
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Skiss konceptuell modell
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Heuristisk utvärdering, Logg-in skärm
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Heuristisk utvärdering, Första sidan

Bilagor

Bilaga 13
Heuristisk utvärdering, ServicePlanner
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Heuristisk utvärdering, Lägg till service
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Heuristisk utvärdering, Visa info/Ta bort service
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Heuristisk utvärdering, Utskrivet schema
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Resultat heuristisk utvärdering
Logga in skärm, (http://www.branedal.se/sw2/index.ht ml)

+
-

 Kort koncis information om vad som förväntas av användaren. (Enkel och
naturlig dialog).
 Använder standardkonventioner för inloggning i system.(Enkel naturlig dialog)
 Extra röd markering runt markerad textruta (återkoppling på systemstatus,
förebygger misstag).
 Inget behov av extra hjälp eller dokumentation. (Hjälp och dokumentation)
 Användaren loggas automatisk in. (Erbjuder genväg).
 Dispositionen på text ändras när fokus byts mellan textrutor, eller när knapp

markeras. (Var konsekvent)
 Felmeddelande erbjuder ingen lösning på problem, gör bara användaren
uppmärksam på att ett fel finns. (Erbjud lösning på problem)

Förslag på förbättringar:
 Textrutor och knappar skall behålla sin position vid ändrad fokus i systemet.
 Felmeddelande skall uppge hur man avhjälper fel, vart man skall vända sig. T.ex. om
man anger fel användarnamn eller lösenord och inte kommer ihåg vad man hade, så
kan en hänvisning till systemadministratören via E-mall, telefon eller annat anges.
 Användaren skall själv välja om han vill bli automatiskt inloggad i framtiden. T.ex.
med en kryssruta.
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Resultat heuristisk utvärdering
Första sidan, (http://www.b ranedal.se/sw2/default.asp)

+

 Viktigaste informationen har mest fokus. (Tala användarens språk)
 Bra översikt på relevant information. Lät att söka information då den är i
bokstavsordning. (Tala användarens språk)
 Tydlig rubrik gör att användaren vet vart i systemet den befinner sig.(Minskad
minnesbelastning)

-

 Många rader med information. Svårt att koppla t.ex. telefonnummer med
företag vid en snabb överblick. (Mappning, minnesbelastning).
 Ikon längst till vänster anger ingen funktion, mer än ikonen, förens man trycker
på den. (Synlighet, förebygg misstag, feedback)
 Ingen genväg till schemafunktionen från första sidan, måste gå via kundinfo.
(Erbjud genvägar, tala användarens språk)
 Vissa rader har enbart versaler, andra har blandning mellan gemener och
versaler. (Var konsekvent, förebygg misstag)

Förslag på förbättringar.
 Skifta olika färger på varannan rad.
 G e ”to o ltip” till iko nen n är m an h åller m usen ö ver den.
 Ha en knapp med genväg till schemafunktionen på första sidan.
 Spara data enhetligt på alla poster så att man antingen använder enbart versaler eller
använder både gemener och versaler.
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Resultat heuristisk utvärdering
Serviceplanner, (http://www.branedal.se/sw2/planner.aspx#)

+

 Dialogen med användaren är kort och koncis. All information som användaren
behöver för att översiktligt använda schemat finns. Man ser tydligt vilken vecka
det är vilket är bra då det förmodligen är jobb veckovis man arbetar med i
organisationen. (Tala användarens språk, enkel naturlig dialog)
 Olika färger på olika montörer ger en bra överblick på dem. (Enkel naturlig
dialog)
 Förskjutning på montörernas bokningar gör att man på ett bra sätt ser om de är
uppbokade samma tid. (Tala användarens språk, enkel naturlig dialog)
 Bra gränssnitt som minskar behovet av hjälpdokumentation. (Hjälp och
dokumentation)

-

 Oklart vid en första anblick vad pilarna bredvid veckan gör. (synlighet,
förebygg misstag)
 Inget datum på veckodagarna. (Ökar minnesbelastningen.)
 Eftersom serviceplanner öppnas i ett nytt fönster kan användaren bli osäker på
om de n m åste lo gg a ut från ”h u vu dsystem et” eller ifall det räcker att b ara
stänga ner serviceplanner med ”avslutakorset”. (Ser inga tydligt markerade
utvägar, förebygg misstag)
 Översiktskalendern syns bara lite i kanten vilket kan förvirra användaren.
(Synlighet, förebygg misstag)
 Det borde vara möjligt att bestämma hur många montörers bokningar som skall
vara synliga åt gången. Istället för en eller allas. (Erbjud genvägar, tala
användarens språk, enkel naturlig dialog)
 Svårt att förstå att man skall dubbelklicka på en bokning för att få mer
information om den. (Dålig synlighet.)
 Samma montör kan bli dubbelbokad. (Förebygg misstag, tala användarens
språk, enkel och naturlig dialog)
 Ifall det finns en anteckning syns inte det på bokningarna förens man har
dubbelklickat på dem för mer information.(Ökar minnes belastning, dålig
synlighet, förebygga misstag.

Förslag på förbättringar:
 Tooltip på pilarna (föregående vecka, kommande vecka)
 Ha datum bredvid veckodagarna. Hjälper även till när ny bokning skall göras.
 Förklara på något sätt att man skall dubbelklicka på bokningar för att visa mer
information.
 Lägga till knapp eller länk som loggar ut användaren, eller stänger ner fönstret.
 Visa inte översiktskalendern från början. Den behövs kanske bara ibland och då får
användaren klicka på länken visa kalender som redan finns.
 Använd kryssboxar för att välja vilka montörers bokningar som skall visas istället för
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en drop-down list. (Kommer att öka hur mycket yta man behöver till att välja olika
montörer.
 Kontrollera dubbelbokningar, och att geografiska avstånd inte är för stora.
 Ha en liten symbol på bokningarna för att visa att anteckningar finns.
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Resultat heuristisk utvärdering
Lägg till service, (http://www.branedal.se/sw2/planner.aspx#)

+
-

 Bra med drop-down lister för kund, montör och maskin. (Erbjud genvägar,
minska minnesbelastningen, förebygg misstag)
 Varaktighet måste fyllas i. (Förebygg misstag)
 Maskiner sorteras efter bokstav. (Tala användarens språk, naturlig dialog).
 Ser inte nederdelen av rutan som kommer upp, vilket gör att man kan missa
stäng länken. (Erbjud utvägar, möjlighet att ångra).
 En knapp med avbryt saknas, vet inte om man sparar något, (förebygg misstag,
erbjud utvägar, ge möjlighet att ångra).
 Översiktkalendern syns, klickar man på den avbryter man istället för att byta
vecka.(förebygg misstag, var konsekvent)
 Spara knappen otydlig, (tala användarens språk)
 Drop-down listen med maskintyp syns, klickar man på den avbryter man istället
för att byta maskin typ.(förebygg misstag, var konsekvent)
 Svårt hitta vad för typ av maskiner som finns i drop-down listen kanske inte
hittar rätt maskin om det finns många.(förebygg misstag)
 Lägger man till att varaktigheten är lång borde den brytas och fortsätta nästa
dag.
 Om man visar schemat för en viss montör och vill lägga till en ny service, så är
det inte säkert att den montören är vald som default. (Erbjud genvägar, minska
minnesbelastning)
 Fälten för restid verkar inte ha någon effekt.

Förslag på förbättringar
 Flytta stäng länken längst upp till höger. Gör att konsekvensen ökar och man ser
knappen. (I Windows finns det alltid en stäng-knapp längst upp till höger).
 Lägg till en knapp med avbryt i samma stil som den med spara.
 Dölj översiktskalandern
 Formulera om spara-knappen
 Dölj drop-down list med maskintyp.
 Ge möjlighet att välja maskintyp med kryssrutor.
 Bryt lång service och lägg den på nästa dag. Eller bryt den vid en viss tid.
 Sätt samma montör vars schema man visar som default.
 Inkludera restid i bokningar, gärna med någon skiftning i färgen.
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Resultat heuristisk utvärdering
Visa info/Ta bort service, (http://www.branedal.se/sw2/planner.aspx#)

+
-

Samma som lägg till service.

 Ser inte nederdelen av rutan som kommer upp, vilket gör att man kan missa
stäng länken. (Erbjud utvägar, möjlighet att ångra).
 En knapp med avbryt saknas, vet inte om man sparar något, (förebygg misstag,
erbjud utvägar, ge möjlighet att ångra).
 Översiktkalendern syns, klickar man på den avbryter man istället för att byta
vecka.(förebygg misstag, var konsekvent)
 Spara-knappen otydlig, (tala användarens språk)
 Drop-down listen med maskintyp syns, klickar man på den avbryter man istället
för att byta maskin typ.(förebygg misstag, var konsekvent)

Förslag på förbättringar
 Flytta stäng länken längst upp till höger. Gör att konsekvensen ökar och man ser
knappen. (I Windows finns de alltid en stäng-knapp längst upp till höger).
 Lägg till en knapp med avbryt i samma stil som den med spara.
 Dölj översiktskalandern
 Formulera om spara-knappen
 Dölj drop-down list med maskintyp.
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Resultat heuristisk utvärdering
Utskrivet schema, (http://www.b ranedal.se/sw2/planner.aspx#)

+

 Utskriften i PDF-filen ser ut likadant som i systemet. (Konsekvent, förebygger
misstag, ge återkoppling)
 Bra innehåll i rubriker på sidan. Man vet vilken vecka det är och mellan vilka
datum bokningarna ligger men den kan skrivas på annat sätt.(Naturlig dialog,
tala användarnas språk, minimera minnesbelastning)
 Bra med namn och datum på veckodagarna. (Naturlig dialog, tala användarnas
språk, minimera minnesbelastning)
 Tydliga fält för olika dagarna och bra hjälplinjer för tiden. (minimera
minnesbelastning, förebygger misstag, ge återkoppling)
 Enbart relevant information i fälten för bokningar. (tala användarnas språk,
konsekvent)

-

 Bokningar som är längre än till ca 21:30 klipps av och tiden stämmer inte. T.ex.
kan en bokning ta slut kl. 26:30. (Enkel naturlig dialog, tala användarens språk,
förebygg misstag).
 Ett skiljestreck mellan dag/ datum och schemat. (Var konsekvent)
 Behövs större tydlighet vilken vecka det är. Är det första som läsaren är
intresserad av att veta, sedan vems schema det är.(Enkel dialog, tala
användarens språk)
 Bakgrunden på bokningarna är vit, kan leda till att missas om de ligger i en
kolumn som också är vit. (Konsekvent, enkel och naturlig dialog, minimera
minnesbelastning).
 Rubrikerna på sidan skrivs som textmeningar, men är mer en form av data som
ska presenteras snabbt. (Tala användarens språk, enkel och naturlig dialog,
minska minneshanteringen.
 Dålig kontrast mellan kolumnerna. (Synlighet)

Förslag till förbättringar:
 Se till att det inte går att göra bokningar som sträcker sig längre än till 21:30
 Skiljestreck under dag/datum istället för över.
 Ha vecka överst/längst till vänster, sedan vems schema det är.
 Inte skriva rubriker som meningar utan som olika data. Ex. Se figur nedan.
 Ha annan bakgrundsfärg på bokningarna än de som finns i kolumnerna Ex. vit på vit.
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Användartest

Användartest sid. 1
Testperson

Ålder:

Kön:

Scenariobaserade uppgifter
Scenarion uppläses av testledaren
_____________________________________________________________________
1. Kontrollera att ditt användarnamn och lösenord fungerar. (Max 30 sek, 0 fel)
Tid:
Fel:
_____________________________________________________________________
2. Kalle från Beijer byggmaterial ringer och säger att trucken Toyota 42:an
behöver service på tisdag om två veckor. Lägg in det i systemet. (Max 2
minuter, 3fel)
Tid:
Fel:
_____________________________________________________________________
3. Du har inte skrivit ut scheman till PDF-filer för nästa vecka åt montörerna, gör
det. (Max 3 minuter, 3 fel).
Tid:
Fel:
_____________________________________________________________________
4. Du har inte skrivit ut scheman på papper för nästa vecka åt montörerna, gör
det. (Max 5 minuter, 4 fel).
Tid:
Fel:
_____________________________________________________________________
5. Lotta från Bollnäs kommun ringer och säger att service på städmaskin wetrox
B500 inte behöver genomföras för att de har sålt den. (Max 2 minuter, 2 fel)
Tid:
Fel:
_____________________________________________________________________
6. Montören Bengt har sänt ett E- mall där han skriver att hans service nästa
vecka på trucken Nilfisk advanced ska flyttas från torsdag till fredag, det står
även att servicetiden kommer ta 30 minuter mer tid.(max 4 min, 4 fel)
Tid:
Fel:
_____________________________________________________________________
7. Chefen är arg för att någon har klantat till det. Han vill att du skriver ner alla
servicearbeten som har ägt rum en månad bakåt. (max 6 min, 5 fel)
Tid:
Fel:
_____________________________________________________________________
Testledarens anteckningar:
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Användartest

Användartest sid. 2
Testperson

Ålder:

Kön:

Subjektiv bedömning
Testledaren läser upp påståendena
På en skala mellan 1 och 5 (1= jag håller inte alls med, 5=Jag håller fullständigt med)
… D u hade inga p rob lem att slutfö ra d ina upp gifter?_______________
… D u tyck te att det var lä tt att arbeta i systemet?__________________
… D u tyck te inte att det fanns några störande m o m ent?_____________
... Du tyckte att systemet hjälpte dig att slutföra dina uppgifter?______
… D u tyck te att designen var ändam ålsenlig?_____________________
… Du kände dig aldrig osäker på vad du skulle göra?_______________
… D u tyck te att det var lätt att hitta den info rm atio n d u behö vd e?_____
Övriga synpunkter från testpersonen:
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Resultat användartester
_______________________________________________________________
Testperson 1
Kön: Kvinna

Ålder: 27

Datorvana: Använder en Macintosh i sitt dagliga arbete som AD på en
reklambyrå. Har inte använt något liknande system förut. Har fått en kort
introduktion på ca 5 minuter av systemet och hur det övergripligt fungerar.
Scenariobaserade uppgifter:
Uppg. Tid

Felnavigering

Målresultat

1

5s.

0

30s, 0fel

2

2m. 50s.

6

2m, 3fel

3

Ej löst

-

3m, 3fel

4

3m.

2

5m, 4fel

5

3m.

5

2m, 2fel

6

1m. 10 s.

2

4m, 4fel

7

4m.

0

6m, 5fel

Subjektiv bedömning:
Fråga 1. 2, Fråga 2. 2, Fråga 3. 2, Fråga 4. 1, Fråga 5. 3, Fråga 6. 1,
Fråga 7. 3
Testpersonens kommentarer:
”Jag tycker att system et i sto rt är lättö versk ådligt o ch lättn avigerat, m en det
som ställde till problem var framförallt placeringen av länken till
serviceplanering som man uppfattar är kopplat till varje enskilt företag
eftersom den är placerad där den är. Därför var det svårt att förstå vart man
skulle navigera för att se en helhetsbild över samtliga kunder. De fel som dyker
upp är i alla fall konsekventa, så m an k an lö sa dem p å ett ko nsek ve nt sätt.”
Testledarens anteckningar:
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Resultat användartester
 Hittar inte ”skriv-ut” knappen, förstår inte att man måste välja montör
först. Vill ha en knapp som skriver ut alla scheman på samma gång.
 Förstår inte att knappen serviceplanering används för att komma till
planeringsverktyget.
 Vill välja städmaskin/truck före hon går till planeringsverktyget.
 Använder inte pilarna bredvid veckonumret för att navigera mellan
veckorna.
 Förstår inte att man skall dubbelklicka för att se mer information om
varje service.
 Navigerar med veckokalendern, för att hon tycker att den ger en bättre
översikt och ger en bättre säkerhet att man har valt rätt vecka.
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Resultat användartester
_______________________________________________________________
Testperson 2
Kön: Kvinna

Ålder: 58

Datorvana: Använder en pc på jobbet som domstolssekreterare på hovrätten.
Använder ett liknande systemet för administration och planering av rättegångar
på sitt arbete. Har fått en kort introduktion på ca 5 minuter av systemet och hur
det övergripligt fungerar.

Scenariobaserade uppgifter:
Uppg. Tid

Felnavigering

Målresultat

1

7s.

0

30s, 0fel

2

3m. 15s.

1

2m, 3fel

3

Ej löst

-

3m, 3fel

4

2m. 25s.

3

5m, 4fel

5

1m. 18s.

6

2m, 2fel

6

2m. 24 s.

3

4m, 4fel

7

4m. 28s.

4

6m, 5fel

Subjektiv bedömning:
Fråga 1. 4, Fråga 2. 5, Fråga 3. 3, Fråga 4. 5, Fråga 5. 4, Fråga 6. 3,
Fråga 7. 5

Testpersonens kommentarer:
Inga
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Resultat användartester
Testledarens anteckningar:
 Använder översiktskalendern för att navigerar för att det ger en bättre
överblick.
 Vill välja montör innan hon fortsätter i systemet.
 Vill lägga in service genom att klicka dagen på översiktskalendern.
 Anger klockslag på varaktighet istället för hur länge servicen skall pågå.
 V ill an vänd a w eb bläsarens ”skriv-ut” kn app fö r att skriva ut sche m an
(innan PDF)
 Tror att truck eller städmaskin måste väljas innan planeringsschemat kan
visas.
 Förstår inte att man skall dubbelklicka för att visa mer information om
varje service
 Använder inte pilarna bredvid vecka för att navigera.
 Vill ha veckonummer på veckoöversikten.
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Resultat användartester
_______________________________________________________________
Testperson 3
Kön: Man Ålder: 59
Datorvana: Har använt dator mycket i sitt arbete som IT-chef på ett stort
företag. Van vid liknande systemet från Outlook Använder ett liknande
systemet för administration och planering av rättegångar på sitt arbete. Har
testat systemet i en halvtimme.

Scenariobaserade uppgifter:
Uppg. Tid

Felnavigering

Målresultat

1

5s.

0

30s, 0fel

2

1m. 18s.

4

2m, 3fel

3

58s.

0

3m, 3fel

4

53s.

0

5m, 4fel

5

40s.

1

2m, 2fel

6

1m. 20 s.

0

4m, 4fel

7

2m. 26s.

0

6m, 5fel

Subjektiv bedömning:
Fråga 1. 5, Fråga 2. 4, Fråga 3. 4, Fråga 4. 5, Fråga 5. 5, Fråga 6. 5,
Fråga 7. 4

Testpersonens kommentarer:
”B akgrun dern a i D ro p-downlisten på de olika montörerna borde ha samma färg
so m m o ntö rernas o lik a servicebo k ning ar i schem at.”
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Resultat användartester
Testledarens anteckningar:
 Hittar inte schemat, förstår inte att länken serviceplanering leder dit.
 Vill trycka på schemat för att lägga till service.
 Förstår inte först att man skall dubbelklicka för att visa mer information
om service.

