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Sammanfattning 
Webbaserade system har tidigare kunnat beskrivas som relativt okomplicerade webbsidor och 
utvecklingsarbetet har många gånger varit ostrukturerat. Systemen har med tiden blivit mer 
komplexa och webbmiljön har övergått till att bli en plattform som kan stödja alla aspekter av 
organisatoriskt arbete. 
 
Vi vill i denna uppsats ge en inblick i utvecklingen av webbaserade system. Litteraturen 
beskriver olika faktorer som påverkar utvecklingsprocessen. Vi kommer att belysa ett antal av 
dessa faktorer samt åskådliggöra hur utvecklaren arbetar för att ta hänsyn till dem.  
 
Samtliga företag som ingår i vår undersökning tar hänsyn till dessa faktorer men gör det på 
delvis olika sätt. Vi har kunnat dra ett flertal slutsatser gällande hur utvecklare arbetar. Det 
kan exempelvis handla om samarbete mellan företag vid tillfällen då ytterligare kompetens 
krävs. Ännu en slutsats är att utvecklare vid skapandet av webbsidor utgår ifrån att dessa ska 
ha en enkel och enhetlig design. 



  

Abstract 
In the past, web based systems used to be described as relatively uncomplicated websites. The 
development of such systems could often be characterized as unstructured. Web based 
systems have in time grown more complex and the web environment has become a platform 
that supports all aspects of work within an organization. 
 
In this paper we give an insight into the development of web based systems. The literature 
describes different factors that affect the development process. We will view some of these 
factors and illustrate how web developers, in their work, consider them. 
 
The companies included in our investigation all consider these factors but in partially different 
ways. We have come to several conclusions regarding the work of web developers. One 
example is cooperation between companies in those cases where additional competence is 
needed. Another conclusion is that a web developer’s main objective is to create simple and 
homogeneous web sites.  
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1 Inledning 
I detta avsnitt kommer vi att ta upp bakgrunden till det problemområde vi valt. Vi 
kommer vidare att presentera uppsatsens syfte, forskningsfråga och avgräns-
ningar. Förklaringar till några av orden finns i ordlistan på sidan 38. 

1.1 Bakgrund 
Internet och Internetrelaterade system och applikationer har utvecklats och ut-
vecklas fortfarande i snabb takt. Enligt Deshpande (refererad i Vogelsang & 
Carstensen, 2001) har webbutveckling tidigare varit utveckling i mindre skala för 
mindre webbsidor med enkel funktionalitet. Dessa har varit enkla att underhålla 
och vidareutveckla nästan helt utan dokumentation eller kunskap om den specifika 
webbsidan. 
 
Eftersom systemen tidigare varit relativt okomplicerade webbsidor har utveck-
lingsarbetet många gånger varit ostrukturerat. Murugesan, Deshpande, Hansen & 
Ginige (2001) beskriver det som att utveckling av webbaserade system i många 
fall varit improviserad. En mängd system har hållits igång genom kontinuerliga 
tillägg, överhuvudtaget har det saknats ett systematiskt tillvägagångssätt och 
kvalitetskontrollen har många gånger varit bristfällig. Det finns därför en växande 
oro för hur webbaserade system1 utvecklas samt deras kvalitet och integritet. 
Murugesan et al (2001). Allt eftersom webbaserade system utvecklats och blivit 
mer komplexa har behovet av ett mer strukturerat arbetssätt vuxit fram. 
 
Enligt Murugesan et al (2001), har många äldre informations- och databassystem 
flyttats till Internet- och webbmiljöer samtidigt som nya komplexa applikationer 
vuxit fram. Webbmiljön har blivit mycket populär på grund av sina speciella 
egenskaper som öppnar upp för nya lösningar. Isakowitz (refererad i Vogelsang & 
Carstensen, 2001) menar att omfattningen av webbaserade system har vuxit 
enormt och övergått till att bli en plattform som kan stödja alla aspekter av orga-
nisatoriskt arbete. 

1.2 Problemområde 
Efter att ha läst ett antal artiklar väcktes vårt intresse för detta ämnesområde. 
Nyttjandet av webbaserade system ökar samtidigt som utvecklingen hela tiden går 
framåt, ämnet är därför aktuellt och intressant att utforska. Som nämns i 
bakgrunden har webbutveckling tidigare varit utveckling i mindre skala för 
enklare webbsidor. Utvecklingsarbetet har beskrivits som ostrukturerat och 
improviserat vilket på senare tid har kommit att utgöra ett problem då systemen 
hela tiden utvecklas och blir mer komplicerade. Webbaserade system har speciella 
förutsättningar och egenskaper vilka påverkar utvecklingsarbetet på olika sätt. 
Utifrån det vi läst kan vi se att det är av stor vikt att utvecklare tar hänsyn till detta 
i sitt arbete för att kunna skapa system av hög kvalitet.  
 

                                                            
1 Som synonymer till detta begrepp används orden webbplats och webbapplikation 



Inledning 
 

  
 

2 

1.3 Syfte 
Undersökningens syfte är att ge en inblick i utvecklingen av webbaserade system. 
Vi kommer att belysa några av de faktorer som påverkar utvecklingsprocessen 
samt åskådliggöra hur utvecklaren arbetar för att ta hänsyn till dessa. Resultatet 
kan fungera som en vägledning för utvecklaren när det gäller olika aspekter av 
utvecklingsarbetet. 

1.4 Forskningsfråga 
Hur tar utvecklaren hänsyn till de faktorer som påverkar utvecklingsprocessen för 
webbaserade system? 

1.5 Avgränsningar 
Vi vill begränsa oss till att undersöka verksamheter med erfarenhet när det gäller 
utveckling av webbaserade system. Utvecklingsarbetet ska ske i projektform.  
 
Vi har valt att inte titta på rent tekniska aspekter som t.ex. hårdvarulösningar eller 
programvara när det gäller utvecklingsarbetet.  
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2 Teori 
I detta avsnitt presenteras den teori som är relevant för uppsatsens ämnesområde. 
Syftet med detta är att sätta in den undersökning vi genomfört i ett sammanhang 
samt ge läsaren en inblick i ämnet. Vi vill att läsaren till att börja med ska veta 
vad systemutveckling är och sedan få förståelse för att det finns vissa skillnader 
mellan utveckling av traditionella system och webbaserade system. Detta ut-
mynnar sedan i faktorer som utvecklaren bör ta hänsyn till i sitt arbete. 

2.1 Traditionell systemutveckling 
”Med ett system menar vi att det finns ett mönster (en ordning eller ett samman-
hang). Ett system står i motsats till något som är oorganiserat. Ett informations-
system är ett slags system (d.v.s. ett mönster) för behandling av information” 
(Andersen, 1994). Vidgen, Avison, Wood & Wood-Harper (2002) beskriver ett 
informationssystem som interagerande delar eller komponenter bestående av 
människor, procedurer och teknik. Dessa samlar tillsammans in, lagrar och distri-
buerar information i en organisation. Informationssystemet innehåller information 
om organisationen och dess omgivande miljö, vidare skriver Vidgen et al (2002) 
att utan ett informationssystem skulle en organisation inte överleva. 
 
Andersen (1994) anser att det behövs en övergripande syn på hur ett informations-
system ska utvecklas, det behövs metoder och tekniker för att mer detaljerat 
kunna redogöra för hur arbetet ska gå till. Synsättet som används måste ange 
huvuddragen i arbetet men även ta upp de roller som berörda parter ska spela i 
utvecklingsarbetet.  
 
Utveckling av ett informationssystem är en omfattande uppgift som kräver goda 
kunskaper. Med detta menas enligt Andersen att utvecklaren måste behärska de 
metoder, beskrivningstekniker och verktyg som krävs för att kunna utföra denna 
uppgift. För att lyckas krävs även kännedom och förståelse för den omgivning och 
miljö där systemutvecklingen ska utföras. Vidare anser Andersen att utvecklingen 
av ett informationssystem måste ses i ett större sammanhang. Innan utvecklings-
arbetet påbörjas är det nödvändigt att diskutera problem och möjligheter som 
finns i anslutning till verksamheten. I diskussionen bestäms vilka utvecklings-
åtgärder som bör vidtas. När utvecklingsarbetet är klart följer en drifts- och 
underhållsfas samt en eventuell avveckling av informationssystemet.  

2.1.1 Livscykelmodellen 
Ett sätt att beskriva systemutveckling är livscykelmodellen. Namnet kommer av 
att systemutvecklingen följer informationssystemets ”liv”, ända från tanken på ett 
nytt informationssystem till ett färdigt och infört system. (Andersen, 1994) Här 
följer en beskrivning av livscykelmodellen enligt Andersen, den illustreras även 
med figur 2.1. 
 
Andersen säger att det viktigaste vid utvecklingen är att veta vad som ska uppnås. 
Valet av teknisk lösning kan spela stor roll men det viktigaste är trots allt att 
bestämma informationens syfte. Andersen anser även att stora delar av arbetet 
innebär att göra beskrivningar och på detta sätt växer informationssystemet fram. 
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Till att börja med övergripande beskrivningar och efterhand mer detaljerade be-
skrivningar. 
 
Andersen beskriver livscykelmodellen som en lättförståelig modell. Det är inte 
den enda modellen men den har många förespråkare och fungerar bra som 
referens i jämförelse med andra modeller. Livscykelmodellen är indelad i olika 
faser som visar på problemområden, arbetsuppgifter och vilka intressenter som är 
delaktiga i faserna. Det finns fyra övergripande faser: förändringsanalys, system-
utveckling, förvaltning & drift och avveckling. Systemutvecklingen delas i sin tur 
in i olika faser. 
 
 
 
 
 

 
Figur 2.1 Livscykelmodellen (Andersen, 1994) 
 
Innan arbetet påbörjas bör en undersökning av verksamheten och de problem som 
finns göras. Möjligheten finns att de problem som existerar inte kan lösas med 
hjälp av ett nytt informationssystem, utan kanske har helt andra orsaker och då bör 
lösas på ett annat sätt. För att få svar på detta kan en förändringsanalys göras.  
 
Systemutvecklingsarbetet inleds med planering av informationssystemet, detta 
kallas systemering. Systemutvecklingen består av faserna systemering, realisering 
och implementering. Systemeringsfasen delas i sin tur in i ytterligare två faser, 
analys och utformning. Vidare, menar Andersen, att en beskrivning av vad 
informationssystemet ska uträtta bör göras, vilket sedan resulterar i en krav-
specifikation som innehåller användarnas önskemål. Andersen refererar till detta 
som systemeringens vad-orienterade område. Utformningsfasen refererar Ander-
sen till som systemeringens hur-orienterade område. Kravspecifikationen fungerar 
som en länk mellan analysfasen och utformningsfasen. Här utses vilken slags 
teknisk lösning som ska användas. Det är viktigt att den lösning som väljs är 
ändamålsenlig. Enligt Andersens tolkning av begreppet teknisk lösning innefattar 
detta ett beslut om vad som ska göras manuellt och vad som ska göras med dator. 
Här väljs maskinutrustning, filstruktur och utvecklingsverktyg. 
  
Själva byggandet av informationssystemet kallas realisering. Realiseringen i ett 
datorbaserat informationssystem består av programmering, d.v.s. skriven kod med 
instruktioner till datorn men även arbete med manuella rutiner tas upp i reali-
seringen. Materialet i utformningsfasen ligger till grund för detta. 
 
Implementeringen beskriver Andersen som starten för det nya informations-
systemet. Här kan olika problem uppstå, i form av motivation och praktiskt arbete. 
Fasen kräver både planering och eftertanke. 
 

Systemering 
 

Förändrings- 
analys 

Analys Utformning 

Realisering Imple- 
mentering 

Förvalt- 
ning 
och drift 

Avveck- 
ling 

Systemutveckling 
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Drift- och förvaltningsfasen innehåller två delar. Andersen beskriver drift som den 
funktion som ska se till att användningen av systemet sker på ett bra sätt. Vidare 
beskriver han förvaltning som kontinuerliga kontroller av funktionaliteten hos 
systemet och utifrån detta beslut om eventuella förbättringar.  
 
Ett informationssystem är inte evigt utan kan behöva avvecklas på grund av olika 
orsaker. Enligt Andersen kan detta t.ex. bero på att verksamheten där systemet 
finns läggs ner. Oavsett orsaken till avvecklingen måste hänsyn tas till den infor-
mation som finns lagrad i systemet. Detta ska ske på sådant sätt att informationen 
tas om hand och behandlas på ett tillförlitligt sätt.  

2.2 Webbaserade system 
Enligt Pressman (2000) är webbaserade system och applikationer lösningar som 
förmedlar ett brett innehåll till en bred användargrupp. Internet och webbtekniken 
har blivit en del av våra liv och används inom många olika områden. Powell 
(refererad i Pressman, 2000) uttrycker det som att webbaserade system innehåller 
en blandning mellan publicering av trycksaker och mjukvaruutveckling, mellan 
marknadsföring och databehandling, mellan intern kommunikation och externa 
relationer samt mellan konst och teknik. Deshpande, Murugesan & Hansen (2001) 
beskriver att webbaserade system riktar sig till en bredare grupp av användare än 
traditionella applikationer, oavsett om presentationen sker inom en organisation, 
mellan ett antal organisationer eller via Internet.  
 
Webbutveckling omfattar enligt Lowe (2001) skapandet av ett allt bredare utbud 
av applikationer för olika behov och kunder. Dessa applikationer sträcker sig från 
innehållsrika webbsidor till system för E-handel, från system för dokument-
hantering till arbetsflödes- och processverktyg. Även om användningsområdena 
för dessa applikationer är väldigt olika finns ändå vissa likheter. Lowe menar att 
de alla bygger på teknologier som är under ständig förändring, detta för att kunna 
erbjuda lösningar som kan utvecklas och växa med tiden. Utvecklingen sker på ett 
nästan organiskt sätt, vilket inte har varit fallet med traditionella informations-
system.  
 

2.2.1 Internet, intranät och extranät 
När det gäller webbaserade system och applikationer finns vissa skillnader i 
utformning beroende på hur systemet eller applikationen ska presenteras. ”Ett 
intranät och en extern webbplats är två olika informationsrymder med olika mål, 
användare och tekniska begränsningar” (Nielsen, 2001). Det finns många skill-
nader att ta hänsyn till när det gäller intranät och Internet. Nielsen beskriver en av 
de mest uppenbara skillnaderna sett utifrån företagets perspektiv. Användarna av 
intranätet utgörs av anställda som utnyttjar detta i sitt dagliga arbete. Internet-
användarna är företagets kunder som endast besöker webbplatsen när de vill an-
vända tjänster eller uträtta ärenden. Företagets intranät är oftast mer omfattande 
och består av fler sidor än den externa webbplatsen. Intranät kan även vara 
uppdelade i mindre delar som administreras av olika avdelningar i företaget. Den 
externa webbplatsen kan ses som företagets ansikte ut mot sina kunder.  
 
Enligt Nielsen innefattar Internet-miljön olika användare som använder olika 
typer av teknik, intranät-miljön är oftast mindre varierad vilket gör den lättare att 
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definiera. Ett intranät med extern åtkomst kallas extranät. Detta används för att ge 
vissa externa användare tillgång till utvald information på intranätet. Användarna 
kan t.ex. vara konsulter eller entreprenörer som behöver specifik information om 
företaget. Vidare menar Nielsen att ett extranät på många sätt liknar Internet bl.a. i 
det avseendet att kontrollen över de externa användarnas tekniska miljö inte finns 
men det förekommer även skillnader. Ett extranät används ofta av personer som 
redan har en koppling till företaget och informationen, användningen sker då 
utifrån ett bestämt syfte. 

2.3 Webbutveckling 
Här följer en kort presentation av webbutveckling i form av en metafor, vi har 
även valt att beskriva en webbutvecklingsmetod för att på detta sätt ge läsaren en 
inblick i utvecklingsprocessen. Det finns många olika metoder för webbut-
veckling, den vi kommer att redogöra för är en generell metod som beskriver 
utvecklingsprocessens olika faser.  

2.3.1 Trädgårdsmetafor 
Webbutveckling handlar till stor del om kontinuerlig utveckling och inte alltid om 
bestämd utgivning av specifika produkter eller inkrement. Lowe (2002) menar 
därför att en jämförelse kan göras mellan webbutveckling och planering av en 
trädgård. En stor del av utvecklingen är arbetet med att skapa en infrastruktur. För 
att dra paralleller till trädgårdsexemplet handlar denna del om att lägga grunden 
för trädgården för att sedan kunna sköta om informationen som växer fram och 
blommar i trädgården. Lowe menar vidare att en bra ursprunglig arkitektur ska 
låta denna tillväxt ske på ett kontrollerat och konsekvent sätt. Om själva webb-
platsen betraktas som en trädgård kan man även tänka sig trädgårdsmästare som 
beskär träden, d.v.s. de olika delarna av webbplatsen eller plantskolor där plantor, 
som i det här fallet är symbolen för designmönster, växer fram.  
 
Lowe (2002) beskriver att utveckling och underhåll av webbaserade system är 
något annorlunda jämfört med traditionella system. Till att börja med görs 
ändringar i sidornas innehåll. Ofta utförs detta inte av utvecklarna utan av 
personer ansvariga för uppdatering. Denna typ av utveckling kan jämföras med 
trädgården som växer fram på ett naturligt sätt. Lowe menar vidare att det finns 
dagligt underhåll som kan kännetecknas av t.ex. länkuppdatering och kompri-
mering av databaser, detta kan jämföras med trimning av buskar och gräs-
klippning i trädgården, som en del av den dagliga skötseln. Emellanåt finns 
kanske behov av att genomföra större förändringar som att t.ex. omforma webb-
platsen/trädgården för att kunna ta hänsyn till dess utveckling. 

2.3.2 Utvecklingsmetod - Web engineering 
Det finns en svårighet i att utveckla bra och hållbara webbsidor. Arbetet har enligt 
Donnelly (2001) nästan alla problem som finns inom mjukvaruutveckling, sam-
tidigt som hänsyn måste tas till de problem och krav som finns inom publicering 
av trycksaker. Nedan exemplifieras webbutveckling med en metod som kallas 
Web engineering. Se även figur 2.2. 
 
Web engineering förespråkar ett processtänkande och en systematisk ansats till 
utveckling av högkvalitativa webbaserade system skriver Murugesan, Deshpande, 
Hansen & Ginige (2001). Med den allmänna termen engineering menas en 
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systematisk tillämpning av vetenskaplig kunskap när det gäller att skapa och 
bygga kostnadseffektiva lösningar på praktiska problem. Den är jämförbar med 
flera andra vetenskaper. (Deshpande, Murugesan & Hansen, 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2.2 Web engineering – a multidisciplinary field (Pressman, 2000) 
 
Som Powell (refererad i Murugesan, 2001) skriver, måste Web engineering på 
grund av miljön och det som karaktäriserar webbaserade applikationer och deras 
utveckling, vara ett multidisciplinerat område. Detta bör omfatta input från div-
erse områden, som människa-dator interaktion, användargränssnitt, system analys 
och design, software engineering, informationsstrukturer, testning, modellering 
och simulering samt projektstyrning. 
 
Pressman (2000) skriver att Web engineering inte är en perfekt avbild av mjuk-
varuutveckling (software engineering) men det lånar många fundamentala koncept 
och principer och framhäver samma teknik- och styrningsaktiviteter. Det är en 
hårfin skillnad i det sätt på vilket aktiviteterna utförs men den övergripande 
filosofin som föreskriver ett disciplinerat tillvägagångssätt i utvecklingen av ett 
datorbaserat system är identisk. 
 
Enligt Pressman använder Web engineering precis som andra utvecklings-
discipliner, ett generellt tillvägagångssätt som är influerat av mer specialiserade 
strategier, taktiker och metoder. Processen börjar med en formulering av prob-
lemet. Projektet planeras och kraven för webbapplikationerna analyseras. Arki-
tektur, navigering och gränssnittsdesign upprättas. Systemet implementeras med 
hjälp av webbspecifika språk och verktyg och testning inleds. Eftersom webb-
applikationer utvecklas kontinuerligt måste mekanismer för konfigurationskon-
troll, kvalitetssäkring och support upprättas. 
 
Web engineering är enligt en artikel skriven av Pressman (2000) en anpassnings-
bar och inkrementell process. Den är uppbyggd av ett ramverk av aktiviteter som 
förekommer i alla webbutvecklingsprojekt, oavsett storlek eller komplexitet. Här 
följer en presentation av de olika faserna inom Web engineering såsom Pressman 
beskriver dem. Faserna illustreras även med figur 2.3. 
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Figur 2.3 Web engineering  
 
Formulation  
Är den fas som identifierar mål och objekt för webbapplikationen samt etablerar 
det första inkrementets omfattning. 
 
Planning  
I denna fas beräknas projektkostnader, risker utvärderas och ett utvecklings-
schema för det initiala webbinkrementet definieras. 
 
Analysis  
Fasen etablerar krav för webbapplikationen och identifierar det innehåll som kom-
mer att presenteras med hjälp av systemet. 
 
Modelling 
Innehåll och användargränssnitt infogas parallellt i denna fas. Innehåll involverar 
skapande eller förvärvande av innehåll för webbapplikationen. Användargräns-
snittet involverar arkitektur, navigation och grafisk design, vilka etablerar webb-
applikationens struktur och flödet av användarinteraktion. 
 
Page generation and testing 
I denna fas grundas nödvändiga konstruktionsaktiviteter. 
 
Customer evaluation 
Här granskas varje inkrement som en del av Web engineeringsprocessen, vilket 
leder till att förändringar tas fram. Dessa förändringar integreras under nästa 
inkrement i processflödet. 

2.4 Typiskt för webbutveckling 
Vidgen et al (2002) menar att många ansatser, vid utveckling av webbaserade 
system, varit fokuserade på webbsidans utseende och har därför förbisett det bre-
dare perspektivet, nämligen att betrakta webbsidor som webbaserade informa-
tionssystem. Webbsidor har tidigare ofta betraktats enbart som system för grafik 
och hypermedia men har nu utvecklats till att bli databasdrivna informations-
system. Webbaserade informationssystem förutsätter därför en blandning av 
webbutveckling och traditionell systemutveckling. 
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2.4.1 Faktorer som påverkar utvecklingsarbetet 
Utveckling av webbaserade system är många gånger annorlunda jämfört med 
utveckling av traditionella system. Webbaserade system och applikationer har 
speciella krav och förutsättningar, vilket påverkar utvecklingsarbetet på olika sätt. 
Det finns ett antal olika faktorer som utvecklare av webbaserade system bör ta 
hänsyn till. De flesta av dessa faktorer har sin grund i skillnaderna mellan web-
baserade och traditionella system men det finns även vissa faktorer som är mer 
generella och gäller för all typ av systemutveckling.  
 
Utvecklingsprocessen har en sorts ”omedelbarhet” som enligt Pressman (2000) 
inte finns i utvecklingen av annan mjukvara. Tidsramen för att publicera en webb-
plats kan ibland vara endast några dagar eller veckor. Utvecklarna måste därför 
använda metoder för planering, analys, design, implementation och test som har 
anpassats för webbutveckling. Något som enligt Friedlein (2001) är unikt för 
webbutveckling är det parallella utvecklingssättet. Utvecklingsgrupper som inne-
fattar olika kompetensområden måste arbeta parallellt för att hantera pressade 
tidsscheman och oförutsedda förändringar som uppstår i arbetet. Trots detta finns 
det uppgifter som inte kan påbörjas innan andra uppgifter slutförts, det blir då 
nödvändigt att istället arbeta sekventiellt. 
 
Det finns ett behov inom webbutveckling att bryta ner det linjära arbetet för att på 
det sättet förkorta utvecklingstiden. Murugesan et al (2001) menar att eftersom 
utvecklingstiden för många webbaserade system är pressad är det svårt att till-
ämpa samma formella planering och testning som vid utveckling av traditionell 
mjukvara. Vidgen et al (2002) beskriver den parallella utvecklingen på det sätt att 
t.ex. databasutformning kan ske samtidigt som grafisk design. Det är viktigt att 
arkitekturen inte blir för komplex. Vidgen et al rekommenderar en arkitektur upp-
delad i tre lager som separerar affärsdata, affärslogik och användargränssnitt vil-
ket låter utvecklarna arbeta parallellt och till viss grad självständigt. 
 
Webbutveckling innefattar många olika områden. Enligt Holck & Clemmensen 
(2001) är det nödvändigt med kunskaper inom de olika områden som ingår i 
utvecklingsprocessen. Det kan t.ex. behövas experter inom grafik, video, ljud och 
animation etc. I utvecklingsarbetet måste dessa samarbeta med experter inom mer 
tekniska områden som t.ex. databaser, säkerhet och programmering. Webbmiljön 
och dess applikationer kännetecknas enligt Murugesan et al (2001) av ett större 
band mellan konst och vetenskap än vad som återfinns i traditionell mjukvara. 
 
För att skapa en lyckad webbapplikation krävs enligt Friedlein (2001) breda kun-
skaper inom olika områden, vilka måste kombineras i utvecklingsprojektet. Dessa 
kunskapsområden inkluderar t.ex. mjukvaruutveckling, produktion av trycksaker, 
konstnärligt skapande och marknadsföring. För att kunna kombinera dessa om-
råden i projektet behövs effektiv kommunikation eftersom de involverade per-
sonerna har erfarenhet inom olika områden och därför även olika prioriteringar. 
Vogelsang & Carstensen (2001) ställer sig frågan hur dessa personer, som alla har 
olika bakgrund, ska förses med ett gemensamt ”språk” för kommunikation och 
utbyte av information. Även om dessa personer har olika bakgrund måste de ändå 
samarbeta i utvecklingsprocessen och på något sätt samordna sina uppgifter. För 
detta behövs en utvecklingsmetod som kan anpassas både till tekniska och icke-
tekniska personer och därigenom förstås av båda dessa grupper. 
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Eftersom webbapplikationer är tillgängliga via nätverk är det svårt att begränsa 
antalet användare som brukar applikationen. Strikta säkerhetsåtgärder måste vid-
tas för att skydda känslig data och för att möjliggöra säker dataöverföring. Detta 
bör implementeras i applikationens infrastruktur (Pressman, 2000). Holck & 
Clemmensen (2001) nämner att brister i säkerheten kan vara väldigt skadligt för 
en webbsidas rykte och användning. 
 
Något som är specifikt för webbaserade system är enligt Holck & Clemmensen 
(2001) användargruppen, denna skiljer sig från användargruppen för traditionella 
system. När det gäller webbapplikationer finns ofta ingen enhetlig organisation 
bakom användarna och de är kanske heller inte involverade i utvecklingen. Web-
baserade system måste enligt Murugesan et al (2001) ta hänsyn till användares 
olika behov i form av kunskaper och kompetens. Detta gör att interaktionen 
mellan människa och dator blir komplicerad. Även gränssnitt och information 
måste utformas på ett sådant sätt att det passar olika typer av användare. 
 
Enligt Holck & Clemmensen (2001) är många krav när det gäller webbaserade 
system icke-funktionella och handlar mer om vilket budskap webbplatsen ska 
förmedla än vilka funktioner som ska erbjudas användaren. Det kan även vara 
svårt för användarna att beskriva vad de vill att webbsidan ska innehålla om de 
inte vet vad som kan erbjudas. Holck & Clemmensen menar också att det kan vara 
svårt att beräkna vilka resurser som kommer att krävas i utvecklingsarbetet i form 
av tid och arbetskraft. När det gäller traditionella system består användarkraven 
ofta av specifika funktioner som användarna vill ska ingå. Användarna av det 
webbaserade systemet kan ha olika mål med användningen och funktionskraven 
är därför inte lika lätta att definiera. Vidgen et al (2002) skriver att kundernas krav 
ofta är ospecificerade eller oklara och har många gånger skapats genom fantasi-
fulla önskningar om förnyelse. 
 
Murugesan et al (2001) påpekar att webbmiljön skiljer sig från traditionell mjuk-
vara när det gäller presentationsmediet. Medan traditionell mjukvara ofta används 
i en definierad miljö måste webbaserade system tillgodose olika behov när det 
gäller användarmiljön.  
 
Deshpande (refererad i Vogelsang & Carstensen, 2001) menar att dagens webb-
applikationer inte kan karaktäriseras som tillfälliga prototyper som används ett tag 
och sedan kasseras. De är snarare applikationer som byggs för att användas under 
många år. Därför är det mycket viktigt att kontinuerligt underhåll utförs samt att 
dessa webbapplikationer är utformade på ett sådant sätt att de kan vidareutvecklas 
när ny funktionalitet krävs. Friedlein (2001) påpekar att dokumentation av webb-
platsen är viktig för framtiden, t.ex. då en tredje part ska ansvara för uppdatering 
av webbplatsen eller när en ny systemleverantör behöver information om system-
arkitekturen.  
 
Pressman (2000) menar att till skillnad från traditionella mjukvaruapplikationer 
som vanligtvis utvecklas via planerade och inrutade utgivningstillfällen, utvecklas 
webbapplikationer kontinuerligt. Det är inte heller ovanligt att en webbsidas inne-
håll uppdateras upp till en gång i timmen. 
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En mycket viktig del enligt Pressman (2000) är webbapplikationens utseende. När 
en applikation har designats för att marknadsföra eller sälja produkter och idéer 
kan utseendet spela lika stor roll som den tekniska designen. Holck & 
Clemmensen (2001) menar att gränssnittet har stor betydelse för en webbsida 
eftersom användarna inte kan förväntas vara lojala. De kan när som helst välja en 
annan webbsida om de inte är nöjda. 
 
Webbaserade system kan enligt Pressman (2000) beskrivas som innehållsdrivna. I 
många fall är syftet med en webbapplikation att presentera information för 
användaren med hjälp av hypermedia i form av text, grafik, ljud och video-
innehåll. Även Murugesan et al (2001) beskriver webbapplikationer som inne-
hållsdrivna och tillägger att webbutvecklingen ofta även inkluderar utveckling av 
det innehåll som ska presenteras på webbplatsen. 
 
Donnelly (2001) beskriver att ett stort problem som många företag jobbar med är 
att koppla samman webbaserade system med företagets övriga informations-
system. Många gånger har användningen av webbapplikationer kännetecknats av 
en sorts envägskommunikation. En extern användare kan använda systemet för att 
t.ex. genomföra en bokning eller ett köp. Bokningen eller köpet har dock regi-
strerats på samma sätt som den skulle ha gjorts utanför det webbaserade systemet 
och det har inte funnits någon kommunikation i motsatt riktning i form av lager-
information eller upplysningar, detta beroende på att systemet inte integrerats med 
övriga system i företaget, t.ex. lagerhantering. Donnelly menar att integration inte 
bara ska ses som en värdefull hjälp för användarna utan kan även ge företaget 
viktig information om hur webbplatsen används. Vidgen et al (2002) skriver att 
integration av olika system i ett företag är en stor utmaning som många organi-
sationer står inför. 
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3 Metod 
I detta avsnitt beskriver vi vårt tillvägagångssätt i form av vald metod. Vi vill på 
detta sätt ge läsaren en uppfattning om hur vi gått tillväga i genomförandet av vår 
undersökning och samtidigt motivera de val vi gjort. Slutligen diskuteras be-
greppen validitet och reliabilitet. 

3.1 Forskningsansats 
Enligt Patel & Davidson (2003) går en forskares arbete ut på att relatera teori med 
empiri och tillvägagångssättet är ett av problemen inom allt vetenskapligt arbete. 
Deduktion, induktion och abduktion är tre exempel på tillvägagångssätt för att 
relatera teori och empiri. Ett deduktivt tillvägagångssätt innebär att forskaren ut-
går ifrån allmänna principer och befintliga teorier och därifrån drar slutsatser om 
enskilda fall. Det induktiva tillvägagångssättet innebär att forskaren utifrån in-
samlad information formulerar en teori. När ett abduktivt tillvägagångssätt 
används är detta en sorts kombination av deduktion och induktion. Vi har valt en 
deduktiv ansats för vår forskning. Utifrån befintliga teorier inom vårt ämnesom-
råde har vi utformat en forskningsfråga. För att sedan kunna komma fram till ett 
resultat kommer vi att göra jämförelser mellan teori och empiri.  
 
En kvalitativt inriktad forskning är forskning där fokus ligger på ”mjuka” data 
som kvalitativa intervjuer och tolkande analyser anser Patel & Davidson (2003). 
Vidare menar Patel & Davidson att kvantitativt inriktad forskning fokuserar på 
mätningar vid datainsamlingen och använder statistiska metoder för analys och 
bearbetning. För vår undersökning använder vi en kvalitativ ansats. Vår ambition 
är att skapa en bild av vårt ämnesområde genom tolkning av respondenternas upp-
levelser. 

3.2 Undersökningsansats 
Yin (2003) menar att en fallstudie är att föredra när frågorna ”hur” och ”varför” 
ska besvaras, när forskaren har liten kontroll över händelser och när fokus ligger 
på samtida fenomen inom en verklig miljö. Vid genomförandet av en fallstudie 
innebär det enligt Patel & Davidson (2003) att en undersökning utförs på en 
avgränsad grupp. Ett ”fall” kan vara en grupp, en individ, en grupp individer, en 
organisation eller en situation. I en fallstudie är det möjligt att studera ett eller 
flera fall. Halvorsen (1992) anser när det gäller urvalet att detta inte ska göras för 
att möjliggöra generalisering utan för ett analytiskt syfte. Fallstudier fokuserar på 
processers förlopp och utveckling. Ofta används kvalitativa metoder för denna typ 
av undersökning. Därför anser vi att det passar syftet med vår undersökning att 
genomföra den i form av en fallstudie. 

3.3 Litteraturstudie 
Vi inledde vår undersökning med att försöka kartlägga den litteratur som finns 
relaterad till vårt problemområde. Detta gjordes med hjälp av Lucia som är Luleå 
Tekniska Universitets biblioteksdatabas, Libris som är det nationella biblioteks-
datasystemet samt sökningar via Internet. Vi sökte efter böcker, vetenskapliga 
artiklar och rapporter som skrivits inom ämnet webbaserade system. Vi har efter-
hand fått tag på litteratur och kunnat välja ut det som varit relevant för vårt 
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ämnesområde. I det vi läst har vi funnit för webbutveckling typiska drag och har 
utifrån dessa formulerat vårt teoriavsnitt. 

3.4 Datainsamlingsmetod 
Två begrepp som enligt Patel & Davidson (2003) bör beaktas när det gäller ut-
formning av frågor för datainsamling är standardisering och strukturering. Graden 
av standardisering beror på frågornas utformning och inbördes ordning. Graden av 
strukturering beror på i vilken utsträckning frågorna är fria för den intervjuade att 
tolka utifrån egen inställning och egna erfarenheter. Vidare beskriver Patel & 
Davidson låg standardisering som ett arbetssätt där frågorna formuleras under 
intervjuns gång och i en ordning anpassad till respondenten, vid hög standardi-
sering ställs fördefinierade frågor i samma ordning till varje respondent. Vid låg 
strukturering har respondenten fritt svarsutrymme, hög strukturering innebär nytt-
jandet av fasta svarsalternativ.  
 
Datainsamlingen har vi valt att genomföra i form av personliga intervjuer. Denna 
metod passar bra för vår undersökning eftersom vi vill få breda och förklarande 
svar. Fördelen med detta är att vi kan skapa oss en bra bild av hur utvecklingen av 
webbaserade system fungerar i de olika företagen. Som stöd för intervjun används 
en intervjuguide. Denna har utformats efter temaområden baserade på det vi läst i 
teorin. Under varje temaområde ingår några frågor kopplade till teorin. Frågorna 
ska fungera som stöd under intervjun för att lättare skapa en diskussion men vi 
planerar även att ställa följdfrågor som formuleras under intervjuns gång. Vi vill 
att respondenten ska svara fritt och inte vara bunden till fasta svarsalternativ. 
Detta innebär att intervjumetoden är semistrukturerad (Yin, 2003).  
 
Datainsamlingen kommer att genomföras på ett relativt standardiserat sätt efter-
som vi använder oss av samma intervjuguide under samtliga intervjuer. Däremot 
är graden av strukturering låg då inga svarsalternativ formulerats. Intervjuerna 
kommer att genomföras ute på de olika företagen. Eftersom vi inte vill riskera att 
missa något av det som sägs under intervjun kommer bandspelare att användas 
under samtliga intervjuer. Intervjuerna ska sedan lyssnas igenom och skrivas ut. 
Därefter kommer vi att lyssna igenom intervjumaterialet ytterligare en gång och 
jämföra med utskriften för att kontrollera att dessa stämmer överens. 

3.5 Validitet och reliabilitet  
Validitet i kvantitativa studier innebär enligt Patel & Davidson (2003) att fors-
karen undersöker det som från början var avsett att undersökas, medan validitet i 
kvalitativa studier sträcker sig över hela forskningsprocessen. Forskarens mål är 
då att upptäcka företeelser, göra tolkningar och få förståelse för betydelsen av 
livsvärlden, det innebär även att beskriva uppfattningar. Under datainsamlingen 
ska forskaren försöka inhämta bästa möjliga underlag, för att sedan kunna göra en 
trovärdig tolkning och därmed höja validiteten.  
 
Att en undersökning har gjorts på ett tillförlitligt sätt och att den ska kunna 
upprepas med samma resultat, menar Patel & Davidson (2003) är en förutsättning 
för att den ska ha en hög grad av reliabilitet vid kvantitativ forskning. Detta är inte 
fallet med kvalitativ forskning, där det värderas högt att svaret påverkas av 
situationen. Vilket innebär att det som kallas reliabilitet har börjat närma sig vali-
ditet i sin betydelse när det gäller kvalitativa studier. På grund av detta används 
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sällan reliabilitet som ett begrepp. Det har lett till att begreppet validitet fått en 
bredare betydelse i kvalitativ forskning. 
 
Vår datainsamling är uppbyggd med avsikt att höja validiteten och göra det 
möjligt för oss att tolka insamlad data. För att höja validiteten på undersökningen 
kommer vår handledare kritiskt granska de frågor som är sammanställda i inter-
vjuguiden. Även medlemmar i stödgruppen ska få läsa igenom frågorna och ha 
synpunkter. Detta kan leda till att vissa frågor måste skrivas om för att avsikten 
med frågan ska bli tydligare och för att respondenten ska förstå vad det är som ska 
besvaras. Intervjuerna kommer att genomföras öga mot öga med respondenterna, 
vilket vi hoppas innebär att vi får fylliga och beskrivande svar. Vi vill höja 
validiteten och få med de svar respondenterna ger genom att använda oss av band-
spelare under intervjuerna som ett komplement till anteckningar på papper. För att 
kunna jämföra våra olika uppfattningar om vad respondenten egentligen menar 
med sina svar kommer vi båda att vara med på intervjuerna. 
 
 



Empiri 
 

  
 

15 

4 Empiri 
I detta avsnitt redovisas resultatet av vår fallstudie. Vi kommer att presentera den 
data vi samlat in i vår empiriska studie. Detta görs genom en beskrivning av de 
utvalda företagen samt de olika respondenternas svar. Vi har valt att redovisa 
respondenternas svar indelat efter de temaområden som ligger till grund för 
intervjuerna. Avsnittet börjar med en presentation av de olika temaområdena.   

4.1 Temaområden 
Under arbetets gång har vi noterat att många av de faktorer vi tagit upp i teori-
avsnittet återkommer på flera ställen i den litteratur vi läst. Många av faktorerna 
liknar varandra och faller in under samma områden i webbutvecklingsprocessen. 
Vi har därför valt att göra en indelning där vi utifrån de olika faktorerna definierat 
sju övergripande temaområden som tar upp olika aspekter av webbutvecklings-
arbetet. Dessa temaområden används som grund för intervjufrågorna. Här följer 
en presentation av de olika temaområdenas innehåll och syfte. 
 
Tid 
Något som ofta nämns när det gäller utveckling av webbaserade system är tiden. 
Teorin beskriver att det finns ett behov av snabb utveckling. Syftet med detta 
temaområde är att ta reda på hur den intervjuade upplever tidsaspekten i ut-
vecklingsprocessen samt på vilket sätt tiden påverkar utvecklingsarbetet.  
 
Kompetens 
För att kunna genomföra ett webbutvecklingsprojekt behövs personer med kun-
skaper inom många olika områden. Vi vill med detta temaområde undersöka hur 
olika kompetensområden som ingår i utvecklingsarbetet samarbetar samt vilken 
hänsyn som tas till eventuella svårigheter i detta samarbete.  
 
Säkerhet 
Eftersom webbapplikationer är tillgängliga via Internet/intranät är det svårare att 
skydda känslig data. Temaområdet syftar till att ge en inblick i hur utvecklaren tar 
hänsyn till säkerhetsaspekter i utvecklingsarbetet samt i vilken utsträckning säker-
hetstänkandet påverkar systemutvecklingsprocessen. Fokus ligger inte på tekniska 
aspekter utan på hur säkerhetstänkandet fungerar. 
 
Användare/kund 
Webbaserade system har ofta ett stort antal användare som många gånger besitter 
helt olika kunskaper när det gäller webbmiljön, i vissa fall kan användarna dock 
tillhöra en homogen grupp. Syftet här är främst att ge en inblick i hur användar-
frågor hanteras i utvecklingsarbetet samt vilken hänsyn som tas till användaren. 
 
Framtid 
Ett system som utvecklas ska många gånger kunna användas under lång tid. Det är 
därför viktigt att möjliggöra detta genom att förbereda systemet för framtida för-
ändringar. Vi vill med detta temaområde undersöka hur webbaserade system för-
bereds för framtiden i form av struktur, underhåll och dokumentation. 
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Estetik 
Webbaserade system handlar mycket om grafisk presentation och ett tilltalande 
utseende. Detta temaområde syftar till att se hur mycket arbete som läggs på ut-
formning av gränssnitt i utvecklingsprocessen samt vilken betydelse det har för 
själva systemet. 
 
Integration 
En viktig förutsättning kan vara att det webbaserade systemet ska kunna inte-
greras med övriga system i företaget. Syftet med temaområdet är därför att ta reda 
på hur detta påverkar utvecklingsarbetet och i vilken utsträckning hänsyn tas till 
integration mellan olika system. 

4.2 Fallstudie 
Tre företag kontaktades, två via telefon och ett via besök. De företag som valdes 
ut arbetar alla med webbutveckling men inom olika områden och för delvis olika 
ändamål. Vår strävan har varit att, utifrån företagens olika inriktningar, få en viss 
spridning i undersökningen. Vi valde att intervjua personer som i sitt arbete har en 
bra överblick när det gäller utvecklingsprocessen, till exempel projektledare och 
systemutvecklare. Totalt har vi intervjuat 4 personer. På företag 1 intervjuades en 
person. På företag 2 intervjuades två personer, dessa arbetar på olika avdelningar 
och har därför olika perspektiv på verksamheten. På företag 3 intervjuades en 
person.  

4.2.1 Företag 1 
Företaget grundades 1996 och arbetar med konsulttjänster inom elektroniska 
affärer, Internet och databaser. Företaget utvecklar lösningar som är standardi-
serade och arbetar efter teman med intranätlösningar och extranätlösningar som de 
sedan utvecklar varianter av. Det finns sedan möjlighet att skräddarsy de standard-
iserade lösningarna på ett sådant sätt att de passar kundens verksamhet. Kund-
gruppen består av kommun och landsting men även några större och mindre före-
tag. Företaget har idag tio anställda och opererar över hela landet, mestadels i 
Norrbotten men finns även representerade i Stockholm. 
 
Respondent A 
Respondenten har studerat på P-linjen (dataingenjör) och har lång erfarenhet av 
systemutveckling och programmering. Respondenten började arbeta på företaget 
1997 och arbetar nu som projektledare. Vi kommer hädanefter att benämna denna 
person som A. 
 

4.2.2 Företag 2 
Företaget har funnits sedan 1973. Arbetet består av utveckling och drift av dator-
system och datornät samt tillhandahållande av kundstöd och konsultation. Syste-
men företaget utvecklar och förvaltar är främst administrativa system och portal-
lösningar men även mindre system med andra syften. Företagets kunder finns 
inom universitetsvärlden och i nuläget är 31 personer anställda.  
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Respondent B 
Respondenten har en bakgrund som kontorist och erfarenhet av administrativt 
arbete. Vidare har respondenten examen i Systemvetenskap och började arbeta på 
företaget 2001. Programmering och systemförvaltning på administrativa system 
tillhör de huvudsakliga arbetsuppgifterna. Vi kommer hädanefter att benämna 
denna person som B. 
 
Respondent C 
Respondenten har studerat tre år på Systemvetarprogrammet och började arbeta på 
företaget 2000. Respondenten har gått en konstnärsutbildning, är väldigt konst-
närligt lagd och arbetar mycket med gränssnitt och användare. Respondenten har 
erfarenhet när det gäller utveckling av webbgränssnitt och arbetar med alla delar i 
utvecklingsprocessen. I nuläget arbetar respondenten främst som projektledare 
och institutionssamordnare. Vi kommer hädanefter att benämna denna person som 
C. 
 

4.2.3 Företag 3 
Företaget är en reklam- och webbyrå som producerar kommunikationslösningar 
till företag och organisationer. De arbetar med webblösningar som innefattar all-
ting från enklare html-sidor till databasdrivna webbkoncept. Företaget arbetar 
även med klassisk print-produktion i form av annonskampanjer, broschyrer och 
tidsskrifter som har ett kommersiellt syfte. Företaget bildades 1996 som en del av 
ett annat företag med interna uppdrag som huvudsyssla. I nuläget är uppdragen till 
största delen externa. Sex personer är anställda vid företaget. 
 
Respondent D 
Respondenten har läst tre år på tekniskt gymnasium och efter det två år på 
universitetet till byggnadsingenjör. Tidigare har respondenten arbetat inom turist-
näringen med ansvar för marknadsaktiviteter. Vid sidan av sitt ordinarie arbete har 
respondenten även haft en egen verksamhet och har då arbetat med bild och 
marknadsfrågor. Respondenten började arbeta på företaget 2000, då som projekt-
ledare och blev ansvarig för verksamheten 2002. I arbetet som projektledare ingår 
analys och strategisk kommunikation men även ekonomisk uppföljning. Vi kom-
mer hädanefter att benämna denna person som D. 
 

4.2.4 Sammanfattning av intervjuerna 
Tid 
A anser att det ofta är svårt att beräkna tidsåtgången när det gäller projektarbetet 
och menar att: ”Det är som vanligt, tiden räcker aldrig till.”. A förklarar att en viss 
del i utvecklingsarbetet kanske inte kräver all den tid som beräknats medan nästa 
del kanske kräver längre tid än beräknat. A anser även att utvecklaren anpassar sitt 
utvecklingssätt efter tiden och därför arbetar på olika sätt beroende på projektets 
storlek. 
 
Enligt B blir dokumentation och testningsarbete ofta lidande på grund av tidsbrist. 
B säger att det är viktigt att tänka på alla bitar, att det ska göras ett bra förarbete, 
bra dokumentation samt ett bra testarbete. Det finns inte alltid tid till själva 
planeringsarbetet när det är hektiskt, då är det bara att köra på säger B. ”Det gäller 
att estimera tiden, kunna uppskatta och kanske lägga på lite extra tid för att det 
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händer alltid något under vägen.”. Enligt B finns det ett dimensioneringsproblem 
som är ett resultat av oförutsedda händelser och det faktum att många personer är 
inblandade i projektet, både kund och utvecklare. Personalomsättning är något 
som påverkar utvecklingsarbetet, det tar längre tid för ny eller tillfälligt personal 
att sätta sig in i projekt, då kan det enligt B hända att arbetet måste påskyndas och 
anpassas efter tiden. B berättar att de på företaget utvecklar och testar i en miljö 
som är ganska identisk med driftsmiljön innan systemet driftssätts, vilket påverkar 
tiden positivt. 
 
C upplever att det oftast är ont om tid när det gäller utvecklingsarbetet. ”Man ser 
sig ju alltid om efter ett smartare sätt att programmera webbgränssnitt”, säger C. C 
menar att när det gäller webbgränssnitt kan det som många gånger verkar enkelt 
ändå kan leda till problem när användaren tar vid, vilket i sin tur kan leda till extra 
arbete. När det gäller tidsramen för olika projekt anser C att det kan vara stora 
skillnader. ”En del webbgränssnitt är inte tidspressade på så sätt utan det är mer 
att det här kan du hålla på med när du har tid över.”. C beskriver vidare att i vissa 
projekt är tidspressen större, speciellt när det gäller utveckling av system som den 
övriga verksamheten är beroende av. C menar att det många gånger kan vara 
jobbigt i ett projekt med strikta tidsplaner eftersom förseningar hela tiden innebär 
en förskjutning av tidsplanen, det gäller då att hitta lösningar som gör att 
tidsplanen inte behöver ändras. C påpekar att det sätt webbprogrammeringen ut-
förs på är ganska primitivt och att koden skapas bit för bit utan hjälp av verktyg. 
”Vi skriver allting så vi har väl kanske anpassat tiden lite efter det så att en del 
skulle säkert tycka att vi har mycket tid men vi vet ju att det tar sitt tag”, säger C. 
 
D säger att tiden påverkas både positivt och negativt. Kvalitetsaspekten påverkar 
tiden på det sätt att kunden sällan erbjuds den billigaste lösningen. Detta beror på 
att företaget kräver att få lägga en viss tid på ett projekt för att kunna leverera en 
bra lösning. Den andra aspekten är att vid arbete i projektform finns det nästan 
alltid en deadline, vilket i sig är positivt eftersom det gör att det hela tiden finns 
ett tydligt mål att arbeta mot. 
 
D berättar vidare att utvecklarna lägger stor vikt vid faserna kring testning, för att 
på detta sätt spara tid. D menar att de kritiska delarna av en webbplats först måste 
kvalitetssäkras för att resterande delar av systemet sedan ska kunna utvecklas. Vi-
dare säger D att det är viktigt att arbetet är flexibelt för att lättare kunna hantera 
oförutsedda saker som dyker upp under projektets gång. 
 
Kompetens 
När det gäller större projekt samarbetar företaget med andra firmor. A menar att 
om det t.ex. handlar om att bygga ett intranät eller extranät, framförallt när en 
kund vill profilera sig, brukar A:s företag inte själva ta ansvaret för att skapa den 
grafiska profilen, utan samarbetar då med en designfirma. A anser att det är ett bra 
samarbete eftersom de kan dra nytta av varandras kompetens. A upplever inte att 
det finns några svårigheter med samarbetet och beskriver att företaget konstant 
samarbetar med cirka 10 andra företag. ”Branschen är inte större än att man 
känner i stort sett alla andra som jobbar i Luleå.”, säger A och fortsätter: ”Stora 
jobb är vi ju för små för att ta helt själv, helt omöjligt.”. Vidare tycker A att det 
inte bör finnas en alltför strikt uppdelning när det gäller arbetsuppgifterna och 
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upplever det som konstigt att endast besitta kompetens inom ett specifikt område. 
”Jag tycker det är bra med bred kunskap” påpekar A. 
 
B menar att det i projektgruppen behövs någon som kan ha kontakt med kunden 
eftersom det är viktigt att kunden blir nöjd med det system som utvecklas. Det är 
även viktigt att kommunikationen i projektgruppen fungerar bra. Vidare säger B 
att någon med kunskaper på maskinnära nivå och kunskaper inom systemering, 
design och programmering är viktigt. Enligt B bör det hela tiden finnas ett säker-
hetstänkande runtomkring allt som utvecklas.  
 
B upplever att uppdelningen av arbetet mellan utvecklarna kan vara olika från 
gång till gång beroende på hur stort projektet är. B ger ett exempel på ett nyligen 
genomfört fyraveckorsprojekt, när problem på maskinnivå uppstod fick personer 
med rätt kompetens rycka in och hjälpa till, ”Man kan ju inte kunna allt, man 
måste ju begränsa sig.”. B upplever att det språkbruk som används inom de olika 
kompetensområdena är snarlikt och att det går fort att lära sig betydelsen av ”nya” 
ord. Däremot kan det vara problem som nyanställd men förståelsen kommer efter 
hand, fortsätter B. 
 
B tycker att det finns en bra kompetens inom företaget och berättar att de anställda 
själva ansvarar för sin egen kompetensutveckling. När företaget haft behov av 
extra personal har skälet inte varit brist på kompetens utan tidsbrist, vilket kan 
lösas med hjälp av en konsult, tillägger B. 
 
C anser att de kompetensområden som ingår i utvecklingsarbetet är väldigt breda. 
C tycker själv att kunskap om databaser är mycket viktigt för det egna arbetet. När 
det gäller arbetsuppgifter menar C att det inte finns någon direkt uppdelning utan: 
”Det är helt utifrån kompetens, har man kompetensen så får man göra det.”. Ofta 
drar de anställda nytta av varandras kunskaper genom att ställa frågor, C påpekar 
att meningen med detta är att lära sig nya saker. Det handlar mycket om att få en 
bred kompetens. ”Man får en viss förståelse, även om man inte kommer att hålla 
på med det sedan igen.”, tycker C. 
 
C anser att det ibland finns vissa svårigheter i kommunikationen mellan olika 
kompetensområden när det gäller sättet att uttrycka sig. C menar att det många 
gånger beror på bakgrund och utbildning. ”Vi är väldigt få systemutvecklare, som 
har den bakgrunden och sedan har vi ju systemtekniker och ingenjörer och de som 
håller på mer med hårdvara och systemnära programmering om man ska säga det 
så.” Det kan ibland vara svårt att beskriva sina egna tankegångar, kring ut-
vecklingsarbetet, för varandra eftersom utvecklarna på grund av sin bakgrund 
arbetar utifrån olika sätt att tänka, menar C. C påpekar dock att detta inte är något 
stort problem eftersom alla är medvetna om det. 
 
I vissa fall brukar företaget ta in extra personal utifrån. C beskriver att detta oftast 
beror på tillfälligt hög arbetsbelastning men det kan även bero på kompetensbrist 
när det gäller väldigt speciella områden, inom vilka den ordinarie personalen 
varken har tid eller möjlighet att specialutbilda sig. Även när det gäller verksam-
hetsutveckling brukar företaget anlita extern personal. 
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Företaget har alla de kompetenser som behövs för utveckling av webbaserade 
system inom organisationen, säger D, dock är kompetensen inom systemspeci-
fikation något smalare. Detta bemästras ofta genom att de anställda arbetar ihop i 
grupp, allt från två till fem personer. Olika kompetenser i form av programmerare, 
projektledare och kommunikatörer ingår i gruppen för att försöka belysa olika 
värderingar och krav på systemspecifikationen. Verksamheten bygger lite grann 
på att huvuddelen av projekten ska kunna utföras inom företaget, fortsätter D men 
menar samtidigt att det är viktigt att bibehålla en hög kvalitet på det som utförs. D 
uttrycker att företaget helst skulle vilja anställa fler grafiker, copywriters och en 
fotograf men väljer istället att köpa in vissa tjänster och på det sättet bibehålla en 
hög kvalitet.  
 
I början av ett projekt finns ganska tydliga roller när det gäller arbetsfördelningen 
men de suddas ut efter ett tag genom en öppen och rak kommunikation, säger D. 
Vidare anser D att det ska vara på detta sätt, ”det tror jag är nödvändigt för att 
man i slutändan ska leverera en bra lösning, att när man är ute i sina egna grå-
zoner så ska man ha stöd och kritik från andra”. Är utvecklaren däremot mer eller 
mindre expert på sitt område kanske det inte behövs, menar D. 
 
För att överbrygga de språkliga svårigheterna när det gäller facktermer, som finns 
inom företaget, har programmerarna hållit en grundkurs för de på företaget som 
inte är datautbildade.  Fokus ligger egentligen på att se en helhet, inte på hur saker 
och ting utförs rent tekniskt, det lämnas till programmerarna, menar D.  
 
Säkerhet 
A anser att säkerhet är något utvecklaren hela tiden måste ta hänsyn till och 
menar: ”Varenda URL man gör är ju en intrångsmöjlighet.”. Vidare anser A att 
säkerhetsaspekter påverkar utvecklingen av webbaserade system och förklarar: ”I 
och med att det är en öppen standard och det här med att det grafiska gränssnittet 
är spritt över hela världen.”. A anser vidare att företaget lägger stor vikt vid säker-
hetstänkandet men tycker inte heller att risken bör överdrivas. 
 
B säger att det finns en samordnare för säkerhetsfrågor, denna har ansvar för att 
området ses över eftersom det behövs säkerhet på alla plan. Det finns ett bra 
säkerhetstänkande bland utvecklarna, menar B. ”Det är så jättemycket olika säker-
hetsområden, alla som jobbar inom varje område måste ha ett visst säkerhets-
tänk”, fortsätter B. Att användare inte ska kunna mata in vad som helst i textfält 
och därigenom utföra kommandon mot databasen, säkerhetstänkande kring 
operativsystemet och att göra back-up:er är några exempel som krävs för en bra 
säkerhet. 
 
När C anställdes inom företaget utvecklades inte webbaserade gränssnitt i lika stor 
utsträckning och säkerhet var därför inte riktigt lika angeläget som det är idag. C 
säger att säkerhetstänkandet har blivit alltmer viktigt på grund av att risken för 
intrång i systemen ökat på senare tid. Därför jobbas det nu väldigt mycket med 
säkerhet. ”Nu jobbar vi jättemycket med säkerhet i koden, det är hela tiden nya 
diskussioner kring säkrare kod” påpekar C. Det har nu blivit populärt att arbeta 
hemifrån och webbaserade system har gjort det möjligt att logga in var 
användaren än befinner sig. Detta har medfört att utvecklarna fått tänka om och 
ägna mer tanke och arbete åt säkerhetsaspekter, menar C. 
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D säger att påverkan, när det gäller säkerhetsaspekter, beror mycket på kundens 
syfte och målsättning med systemet, eftersom utvecklingen sker utifrån ett medialt 
syfte. D fortsätter: ”Har man bara ett publicistiskt syfte med webbsidan, så sjunker 
givetvis kraven på säkerheten men har du ett publicistiskt syfte och ett kund-
relaterat säljsystem där du någonstans försöker hantera åsikter, personer, behov då 
måste man ju sätta en helt annan säkerhetsaspekt på den.”. 
 
Användare/kund 
Målgruppen för de system som företag 1 utvecklar är enligt A ofta kommun och 
landsting och eftersom det handlar om utveckling av upphandlingssystem är det 
oftast inköpsavdelningen hos dessa organisationer som är företagets kunder. 
Systemen används främst internt i kundens verksamhet men A menar att en del av 
inköpsprocessen dock vänder sig utåt, t.ex. när inköparna ska publicera sina på-
gående upphandlingar och då genom marknadsföring vänder sig till alla poten-
tiella leverantörer.  
 
A beskriver användarna som de anställda vid inköpsavdelningen men när det 
gäller intranät kan det ofta vara IT-avdelningen hos en kommun. IT-avdelning har 
sedan i sin tur användare men de påverkas företaget inte av, menar A. När det 
gäller kunskaperna hos målgruppen anser A att det inte går att utveckla olika 
system beroende på användarnas kunskapsnivå, ”Ett bra system ska ju fungera 
både för de duktiga användarna och för sällananvändarna.”. A menar också att: ”I 
viss bemärkelse är vi alla sällananvändare i något system.” och att när det gäller 
inköps- och upphandlingssystemen är de ett sällanverktyg för många. A menar 
också att ju mindre kundföretagen är, desto färre upphandlingar gör de och an-
vänder därför sällan systemet. Vidare förklarar A: ”Det gäller att gömma de 
avancerade funktionerna, inte lyfta fram dem för mycket.”. Utbildning och sup-
port för systemet ingår, enligt A, vid leverans till en ny kund.  
 
När det gäller kundens krav anser A att det är väldigt olika hur pass väldefinierade 
kraven är. Mycket av problemen ligger, enligt A, i att kunden har svårt att för-
medla sina önskemål på ett bra sätt. ”Har man ingen kravspec så måste man ju via 
samtal få fram det egentliga behovet kunden har.” För att sedan kunna räkna ut 
vad kunden har att vinna på införandet av ett nytt system. A menar också att det 
ibland kan uppstå vissa problem i samtalet med kunden när tekniska termer an-
vänds, många kunder har en god förståelse för dessa termer medan andra inte har 
det enligt A. A berättar att användaren gör en acceptanstest av det färdiga 
systemet och menar att detta är väldigt viktigt eftersom företaget utvecklar kund-
anpassningar. 
 
Slutanvändarna av systemen som utvecklas av företag 2 kan ses som en homogen 
användargrupp, utifrån vissa behov som information och verktyg, anser B. Där-
emot kan både kunskap och intresse variera mycket menar B, en del vill ha 
mycket teknik och funktionalitet, medan andra inte alls är intresserade av det. An-
vändaren brukar få vara med och ha åsikter om hur systemet ska se ut och vad det 
ska användas till, det är viktigt eftersom användarna är våra kunder, tillägger B. 
Eftersom många olika avdelningar inom kundens organisation berörs av vissa 
system, kan det ibland vara svårt att tillfredställa alla behov, säger B. För att 
samla in åsikter och behov sitter kund och utvecklare ner i grupper och diskuterar. 
B tror inte att kunderna vet vad de vill ha i ett första skede utan det utvecklas 
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efterhand. B berättar att när ett projekt pågår får en potentiell slutanvändare ofta 
testa det system som utvecklas och sedan ge synpunkter. 
 
Målgruppen för de system företaget utvecklar är enligt C väldigt blandad. Vissa 
användare är ganska okunniga när det gäller tekniken och sedan finns det andra 
som är experter inom olika områden. Detta är något som är viktigt att ta hänsyn 
till i utvecklingsarbetet, menar C, eftersom systemet i slutändan ska tilltala alla 
användare. Det bör därför utformas för att passa alla olika användargrupper.  
 
C anser att kundernas krav när det gäller systemets funktionalitet och utformning 
väldigt sällan är väldefinierade. C tror att kunderna många gånger vet vad de vill 
ha och var problemet ligger, eftersom de är duktiga på sina arbeten men att de har 
svårt att förstå vad som utgör en bra lösning i ett datorsystem. Enligt C stämmer 
kundens och utvecklarens bild av systemets utformning sällan överens, vilket kan 
leda till en del extra arbete. C beskriver att utvecklarna på senare tid blivit mer 
noggranna med att kräva en ordentlig skriftlig kravspecifikation av kunden efter-
som det många gånger är svårt att definiera alla krav enbart genom ett samtal. En 
anställd på företaget kommer även att utbilda sig till systemarkitekt för att arbeta 
med användarna och hjälpa dem när det gäller att upprätta kravspecifikationer 
berättar C. C beskriver att eftersom kunderna i det här fallet finns inom den org-
anisation där företaget verkar och i vissa fall även tillhör samma avdelning vet ut-
vecklarna automatiskt väldigt mycket om kunderna, deras verksamhet och miljö. 
Detta leder många gånger till att det blir en form av rutin i arbetet och det kan 
därför vara svårt för nyanställda, som inte är bekanta med verksamheten, att sätta 
sig in i detta. Därför är det viktigt att upprätta skriftliga kravspecifikationer och 
dylikt, för att all personal lättare ska kunna få en inblick i vad som ska göras, 
menar C. 
 
Företaget har inga speciella regler för hur användarna ska testa systemet, C 
berättar att utvecklarna först genomför egna tester, därefter implementeras lös-
ningen hos kunden som använder systemet och på det sättet testar funktionali-
teten. Utvecklarna jobbar därefter kontinuerligt med att rätta till de eventuella fel 
som uppstår. ”Så det blir som både en inkörningsperiod och en inlärningsperiod 
och en testperiod samtidigt” säger C. När det gäller testningen i övrigt arbetas det 
nu för att få en bättre struktur i testarbetet eftersom det sparar mycket tid, enligt C. 
 
Den rent generella målgruppen enligt D är, när det gäller tyngre system, den män-
niska som ska administrera och uppdatera en webbsida. Kundens målgrupp är 
ytterligare en målgrupp men det är två skilda delar. D förklarar: ”Det ena är ju att 
vi ger design, struktur och innehåll och tekniskt försöker göra en lösning som 
kundens kunder ska ha så stor nytta av som möjligt”. Vidare säger D: ”Den andra 
målgruppen är ju naturligtvis våran kund och för den människan ska ju webben 
vara ett naturligt sätt att arbeta på och då måste man lägga ganska mycket energi 
på att det är användarvänligt”. 
  
Kunden vet generellt sett sällan vad det är de vill, ofta beror det på vad vi säger att 
de bör göra, säger D. Att kunden har en kund gör ingen skillnad utan en mål-
gruppsanalys och en behovsanalys utförs då istället på kundens kund, menar D. 
 



Empiri 
 

  
 

23 

Generellt sett testar inte slutanvändaren systemen, eftersom de är publika, säger 
D. När det gäller den administrationsmiljö som kunden slutligen ska arbeta i, är 
det ett färdigutvecklat koncept. 
 
Framtid 
När det gäller vidareutveckling av systemen anser A först och främst att: ”All vår 
utveckling uppkommer ju ur ett visst behov och det vi utvecklar fyller ju det be-
hovet men vi ser ju också till att vi tar hem det vi utvecklat så att vi kan återan-
vända det till nästa kund.”. 
 
A beskriver att utvecklaren kan fortsätta att bygga på ett system tills det inte går 
längre och när detta inträffar är utvecklaren tvungen att börja om på nytt. ”Det ska 
man ju undvika naturligtvis, det säger sig självt att det är ganska fånigt i mångt 
och mycket att bygga samma sak om och om igen”, säger A. A tror däremot inte 
att det beror på att tekniken utvecklas i så snabb takt och säger: ”Jag tycker det 
faller på sitt eget grepp när man uppfunnit en ny teknik och uppmanar oss att riva 
det vi har.”. 
 
A berättar att systemet tidigare ”levde sitt eget liv” hos kunden efter installationen 
men att det inom företaget nu arbetas för att bygga upp ett ramverk med standard-
funktioner samtidigt som kunden även får möjlighet att införa mer anpassade 
funktioner. Vidare har företaget även jobbat för att lättare kunna leverera nya upp-
graderingar till kunden. 
 
Dokumentation av systemet är enligt A ett område som ofta har stora brister. A 
menar att kunderna ofta helt enkelt inte är beredda att betala för dokumentationen 
och att det många gånger är tiden som styr detta. A beskriver att den slutgiltiga 
dokumentationen i form av en systembeskrivning väldigt sällan görs. I brist på tid 
hinner utvecklaren inte alltid göra detaljerade beskrivningar, A rekommenderar att 
utvecklaren istället bör dokumentera i koden eller i form av en användarmanual. 
Konsulter arbetar mot många kunder och stöter då ofta på bristfällig dokumen-
tation, säger A. A uppskattar när det finns en översiktlig bild över hur systemet 
fungerar men att det i slutändan ändå ofta är koden som står för den största delen 
av dokumentationen. 
 
När ett system har tagits i drift kommer alla nya behov och förändringar, 
integration och standarder behöver tas i beaktning, menar B. B fortsätter, ”det är 
jättemycket tänk när ett system ska leva vidare, det lever inte av sig själv”. Vi-
dareutveckling och buggfixning är exempel på saker som bör göras. 
 
Utvecklingen har sina begränsningar, vilket syns mer och mer, säger B, ”man 
tänker sig nog för mer nu än vad man gjorde förut”. Det är även viktigt att för-
bereda systemet på ett sådant sätt att någon ska kunna hantera det och ha den 
kompetens som krävs för detta, säger B. ”Allt som har med systemet att göra från 
det lilla till det stora ska ses över av någon.”, fortsätter B. 
 
Dokumentation är något det pratas mycket om, det är viktigt enligt B. B berättar 
att ett processtänk har organiserats upp i företaget, med samordnare på olika ni-
våer. Det finns samordnare på institutionsnivå, för att fånga upp kundens behov. 
Det finns även samordnare på maskinnivå och på applikationsnivå. Samordnarna 
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”ser till att saker och ting görs” och kan ses som ett sätt att dokumentera. B 
berättar vidare att kravspecifikationen ska specificeras, kod och säkerhetsaspekter 
ska dokumenteras. B tycker att det hade varit bra med en arbetsmetod att följa, 
vilket skulle underlätta även för nyanställda. 
 
För att förbereda systemen inför framtiden, menar C, att det arbetas för att alla 
som jobbar på företaget ska använda samma utvecklingsmiljö, samma sätt att 
programmera och samma säkerhetstänkande. Detta görs med tanke på att vilken 
utvecklare som helst, på ett enkelt sätt, ska kunna sätta sig in i systemets 
uppbyggnad. C anser att det är svårt att planera långsiktigt när det gäller web-
baserade system. Många av de system som företaget tidigare utvecklat behöver nu 
göras om och anpassas för nutid och framtid. C påpekar att det här finns ett 
problem eftersom tekniken går framåt i snabb takt och de system som är ett par år 
gamla därför är svåra att ändra på. Arbetet får istället koncentreras till att ”bygga 
omkring” dessa system. Enligt C grundar sig flera problem i att dokumentation av 
systemen tidigare varit något bristfällig och att det därför inte alltid finns några 
bra beskrivningar ”över hur saker och ting hänger ihop”. ”Du får sitta och läsa 
kod. Det är inte så kul när någon annan har gjort den, man fattar inte ens hur de 
har tänkt och det är tidsslöseri något så fruktansvärt.”, säger C. C anser därför att 
det är av stor betydelse att systemen förbereds för vidareutveckling ”Det är jätte-
viktigt, om man förväntar sig att de ska finnas mer än tre år, ska de inte göra det 
då kan man göra precis vad man vill”. C menar vidare att det kan vara svårt att 
veta exakt hur tekniken kommer att utvecklas i framtiden.  
 
När det gäller underhåll av system menar C att detta sker kontinuerligt och att det 
är speciellt för webbaserade system eftersom dessa inte på något sätt är statiska. 
”Det är inte heller tanken när man gör ett webbaserat system, att det på något sätt 
ska vara stabilt över tiden som en stordator eller något sådant” säger C. Tanken är 
att webbaserade system ska vara dynamiska och att det hela tiden ska hända något 
nytt, menar C. Detta leder till ett ständigt underhåll av systemen. 
 
C beskriver att dokumentation av system görs av olika anledningar, dels för att 
någon annan lätt ska kunna sätta sig in i systemets struktur men även för att 
utvecklaren själv lättare ska kunna se vad han eller hon tidigare gjort och hur det 
fungerar. C säger även att det i projekt är viktigt med dokumentation som en typ 
av beskrivning över det arbete som utförts. På grund av tidspress blir dokument-
ationen ofta lidande eftersom utvecklaren måste prioritera bland arbetsupp-
gifterna. Utvecklare kan även dokumentera på olika sätt, vilket enligt C beror på 
deras olika erfarenhet och bakgrund. C påpekar att det därför många gånger skulle 
behövas internutbildning i dokumentation. 
 
D berättar att systemen bygger på en produkt som är utvecklad på ett sådant sätt 
att det ska vara lättare att anpassa och applicera nya funktioner till dem, vilket är 
viktigt för kunden. Systemen är anpassade för vidareutveckling, detta ger kunden 
en större trygghet, säger D. 
 
Enligt D, är den interna dokumentationen inte bristfällig. D påpekar att även 
kunden får ta del av denna dokumentation. Den tekniska specifikationen, manual-
mässigt för systemen, är det inte mycket att skriva om, anser D och påpekar att 
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utbildning när det gäller systemet inte heller tar speciellt lång tid. Dock hade en 
mer pedagogisk användardokumentation varit önskvärd, menar D. 
 
Estetik 
Något som är specifikt för webbaserade system menar A är hypertextbeteendet 
d.v.s. att på ett enkelt sätt kunna skapa länkar och referenser mellan webbsidor. A 
påpekar att det också finns en fara med denna funktionalitet och menar att: ”Man 
kan lockas till att skapa en för stor navigeringsstruktur till det lilla du hade att be-
rätta egentligen.”.  
 
När det gäller gränssnitt anser A att det ska vara lättanvänt och att funktion ska gå 
före utseende. A:s företag satsar på att utveckla enkla och neutrala webbsidor som 
ska smälta in i den övriga miljön hos kunden men ger samtidigt kunderna en möj-
lighet att själva anpassa systemets utseende för att det ska passa deras verksamhet. 
 
B berättar att utvecklarna jobbar utifrån att alla webbsidor ska se likadana ut, där-
för är den estetiska biten ofta redan utarbetad på många av kundens webbsidor. 
Annars när det gäller gränssnittet säger B att de ”inte blandar äpplen och päron” 
och menar då att de lägger stor vikt vid ett enhetligt gränssnitt. 
 
Gränssnittet ska vara informativt men B säger att de även har börjat diskutera hur 
gränssnittet kan utformas mer ur användarens synvinkel, att det ska vara roligt och 
att användaren ska känna sig inspirerad. 
 
B tror att det här med alltför ”flashiga” bilder försvinner mer och mer, på grund av 
att dessa medför en längre uppladdningstid av webbsidan. Sidan ska vara infor-
mativ och lätt att överblicka. B avslutar gränssnittsdiskussionen med: ”Jag tror att 
den där poppiga tiden är över.” 
 
C anser att gränssnittet har stor betydelse och menar att det är viktigt för använd-
arna att webbsidor är utformade på ett behagligt sätt. ”Jag tror man blir tryggare, 
man andas bättre om man kommer in på en snygg och trevlig och estetiskt 
tilltalande sida” säger C. Det är även viktigt att webbsidor är strukturerade efter-
som en bra struktur ofta betyder mycket för användaren. C beskriver att det många 
gånger kan vara bäst med en väldigt enkel utseendemässig design som är konse-
kvent och strukturerad men säger också att det är viktigt med färg och form. När 
det gäller webbsidors utseende menar C att det på senare tid blivit mer standard-
iserat och att utvecklare i vissa fall avskräcks från att använda mycket färg och 
form på grund av att användarnas webbläsare inte alltid stödjer den typen av 
teknik.  
 
Utvecklingsarbetet påverkas i hög grad av slutanvändaren menar C. Dels när det 
gäller tekniska aspekter som t.ex. användarnas webbläsare men även på grund av 
att slutanvändaren är den som ska nyttja systemet och i slutändan den som måste 
godkänna det. 
 
Det är viktigt att gränssnittet är användaranpassat, säger D och menar även att 
kundnyttan och kundvänligheten är helt avgörande i hela vårt samhälle, ”rent 
generellt så kräver vi mer och mer”. Systemet ska, förutom att vara funktionellt, 
även vara enkelt och kul att använda. Det ska dessutom tillföra ett mervärde, anser 
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D. ”Man ska inte känna något hinder med att publicera något på nätet, det ska ju 
vara lika enkelt med att publicera på nätet som att skriva ett Word-dokument.”, 
tillägger D. 
 
D berättar att när det gäller uppdatering och underhåll arbetar användaren av 
systemen helt visuellt, i samma miljö som kommer att visas på nätet. Det är ett 
helt unikt gränssnitt beroende på vem kunden är. Det underliggande systemet 
kvalitetssäkrar typen av publicering men sedan kan kunden arbeta fritt med text 
och bild, säger D. Det främsta syftet med webbplatsen är att den ska, uppfylla 
funktionen, att skapa den sökta kommunikationen med kundens kunder, menar D. 
 
Integration 
Ett av problemen enligt A ligger i att reda ut hur övriga system som kunden an-
vänder i sin verksamhet fungerar för att sedan kunna integrera det nya systemet 
med dessa. A påpekar att företaget alltid hittar lösningar för integration och att de 
tekniska aspekterna är det minsta problemet. Ofta handlar det om mer administra-
tiva problem t.ex. var uppgifter ska matas in eller lagras enligt A. 
 
Att kunna integrera system med varandra är ”prio ett” när system tas i bruk, säger 
B. Både standarder och hur anpassningsbart ett system är måste övervägas. Att 
webbapplikationer ”pratar” med samma databas som ett gammalt system är van-
ligt, fortsätter B. 
 
C menar att det är mycket viktigt att planera för integration under hela ut-
vecklingsarbetet för att på det sättet kunna undvika de problem som uppstår längre 
fram. Detta är av stor betydelse eftersom problemen kan vara betydligt svårare att 
lösa senare. Vidare beskriver C att integration är något som företaget hela tiden 
arbetar med. Integration har även ekonomiska orsaker eftersom det kostar mer 
pengar att driva flera parallella system. 
 
När det gäller integration är det inte speciellt vanligt att koppla ihop system, säger 
D. D förklarar att det kan vara en generationsfråga, kunden tycker att det är 
jobbigt och att det tar nog mycket energi att hantera de system som redan finns. 
Enligt D verkar många missuppfatta detta och förstår inte att det istället blir 
mindre arbete om systemen kopplas ihop. 
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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras de olika respondenternas svar. Syftet är att jämföra 
teori och empiri för att utifrån det kunna påvisa skillnader och likheter. Analysen 
är indelad efter de olika temaområdena. 
 
Tid 
Typiskt för webbutveckling är, enligt Pressman (2000), en snabb utvecklingstid. 
För att publicera en webbplats kan utvecklingstiden vara mycket kort, ibland 
handlar det endast om dagar eller veckor. Därför bör utvecklarna använda arbets-
sätt som är anpassade för webbutveckling. Respondenterna A och B säger båda att 
det är svårt att beräkna tidsåtgången till olika moment. Enligt B är dimension-
eringsproblemet ett resultat av oförutsedda händelser och det faktum att många 
personer är iblandade i utvecklingen. Exempel på något som kan påverka tiden 
negativt är personalomsättning eftersom det tar längre tid för ny eller tillfälligt 
personal att sätta sig in i ett projekt, säger B. Respondent D menar att det är 
viktigt att arbetet är flexibelt för att lättare kunna hantera oförutsedda saker som 
dyker upp under projektets gång. 
 
Murugesan, Deshpande, Hansen & Ginige (2001) menar att eftersom utvecklings-
tiden för många webbaserade system är pressad är det svårt att tillämpa samma 
formella planering och testning som vid utveckling av traditionell mjukvara. Res-
pondent C menar att tidsplaneringen många gånger anpassas efter arbetssättet. 
Respondent A tycker dock att beroende på projektets storlek anpassas ut-
vecklingsarbetet efter tiden. Även respondent B säger att utvecklingsarbetet ibland 
måste påskyndas och anpassas efter tiden, t.ex. finns inte alltid tid för planerings-
arbetet. Även dokumentation och testningsarbete blir ibland lidande, enligt B. 
Respondent D berättar däremot att utvecklarna lägger stor vikt vid faserna kring 
testning, för att på detta sätt spara tid.  
 
Friedlein (2001) och Vidgen, Avison, Wood & Wood-Harper (2002) förespråkar 
båda ett parallellt utvecklingssätt för att hantera det pressade tidsschemat. Ingen 
av respondenterna nämnde begreppet parallell utveckling under intervjuerna, där-
emot framkom andra lösningar på tidsproblemet. Respondent C upplever att det 
ofta är ont om tid vid utveckling av webbaserade system, men att det är olika 
beroende på vad systemets syfte är. C menar att utvecklaren hela tiden försöker 
programmera på ett smartare sätt och söka efter lösningar på problem för att inte 
komma efter i tidsplanen. Respondent D ser tidspressen på två sätt, en deadline 
innebär att det hela tiden finns ett tydligt mål att arbeta mot men även att kva-
litetsaspekten påverkas. D berättar att kunden sällan erbjuds den billigaste lös-
ningen just för att kunna behålla en hög kvalitet på produkten. Som tidigare 
nämnts lägger utvecklarna enligt D stor vikt vid testningsarbete eftersom det i 
längden sparar tid. B säger att utvecklaren kan spara tid när det gäller test-
ningsarbetet genom att utveckla och testa i en miljö som är identisk med drifts-
miljön. 
 
Kompetens 
Enligt Holck & Clemmensen (2001) är det nödvändigt med kunskaper inom de 
olika områden som ingår i utvecklingsprocessen. De menar att experter inom olika 
områden måste samarbeta i utvecklingsarbetet. Även Friedlein (2001) anser att det 
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är nödvändigt med breda kunskaper inom olika områden och att dessa måste kom-
bineras i utvecklingsprojektet. Samtliga respondenter anser att det finns en bred 
kompetens inom företaget. Respondent D berättar att vid de tillfällen då kom-
petensen är något smalare kan detta bemästras genom att de anställda arbetar till-
sammans i grupp. Respondent A förklarar att när det gäller den grafiska profilen 
för ett system brukar företaget ibland samarbeta med en designfirma. Vidare säger 
A att de ofta samarbetar med andra företag när det gäller större projekt och menar 
att detta gör att företagen kan dra nytta av varandras kompetens. Även övriga res-
pondenter berättar att deras företag i vissa fall anlitar extern personal. Respondent 
B påpekar dock att detta ofta beror på tidsbrist och inte kompetensbrist. 
 
Vogelsang & Carstensen (2001) ställer sig frågan hur personer, som alla har olika 
bakgrund, kan förses med ett gemensamt ”språk” för kommunikation och utbyte 
av information. De menar att eftersom personer med olika bakgrund måste sam-
arbeta i utvecklingsprocessen behöver de kunna samordna sina uppgifter. Därför 
krävs en metod som kan anpassas till både tekniska och icke-tekniska personer. 
Respondent C anser att det ibland kan finnas svårigheter i kommunikationen mel-
lan olika kompetensområden på grund av att personer med olika bakgrund och ut-
bildning ska arbeta tillsammans. C menar dock att det inte är ett stort problem 
eftersom alla är medvetna om det. Respondent B anser inte heller att detta är ett 
stort problem, däremot påpekar B att det som nyanställd kan ta ett tag att få för-
ståelse för språkbruket. Respondent D berättar att programmerarna som jobbar 
inom D:s företag hållit en grundkurs för de som inte är datautbildade, detta för att 
överbrygga de språkliga svårigheterna när det gäller facktermer. 
 
Säkerhet 
Eftersom webbapplikationer är tillgängliga via nätverk är det, enligt Pressman 
(2000), svårt att begränsa antalet användare som brukar applikationen. Strikta 
säkerhetsåtgärder måste vidtas för att skydda känslig data och för att möjliggöra 
säker dataöverföring. Detta bör implementeras i applikationens infrastruktur. 
Holck & Clemmensen (2001) nämner att brister i säkerheten kan vara väldigt 
skadligt för en webbsidas rykte och användning. Samtliga respondenter säger att 
säkerhet är av stor betydelse när det gäller webbaserade system. Både A, B och C 
menar att risken för intrång är stor. C säger att det arbetas mycket med säkerhet i 
koden och B berättar att det finns en samordnare för säkerhet som ser till att alla 
delar av utvecklingen och systemet är säkra. Det är viktigt att alla inblandade har 
ett säkerhetstänkande, menar B. C förklarar att mer hänsyn till säkerhet måste tas 
sedan det blivit populärt att, med hjälp av webbaserade system, arbeta hemifrån 
eller kunna logga in var användaren än befinner sig. D menar att behovet av 
säkerhet beror på systemets mediala syfte och målsättning, finns både ett pub-
licistiskt syfte och hantering av kundrelaterad information, ökar kraven på säker-
heten. A menar att det är viktigt med säkerheten, men att risken inte bör över-
drivas. 
 
Användare/kund 
Holck & Clemmensen (2001) beskriver att användargruppen när det gäller web-
baserade system skiljer sig från användargruppen för traditionella system. Ofta 
finns ingen enhetlig organisation bakom användarna och de är kanske inte heller 
involverade i utvecklingsarbetet. Nielsen (2001) beskriver att Internet och intranät 
är olika informationsrymder med olika mål och användare. Vidare anser Nielsen 
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att det finns många skillnader att ta hänsyn till när det gäller Internet och intranät. 
Exempelvis utgörs användarna när det gäller intranätet av anställda som använder 
det i sitt dagliga arbete medan Internetanvändarna är företagets kunder som 
kanske endast besöker webbplatsen när de vill använda en tjänst eller uträtta 
ärenden. När det gäller användargruppen för de system som utvecklas skiljer den 
sig mellan de olika respondenternas företag. Respondent A och D menar att an-
vändaren i vissa fall kan vara kundens kund, d.v.s. den verksamhet som köper in 
systemet har i sin tur kunder eller användare som på olika sätt nyttjar systemet, 
dessa kan då betraktas som systemets slutanvändare. Den andra användargruppen 
är enligt D den som administrerar och uppdaterar systemet. Det kan handla om 
publika system, d.v.s. system som presenteras via Internet och som är till för all-
mänheten. Men det kan också vara system som nyttjas av en definierad användar-
grupp, t.ex. system som presenteras via intranät. 
 
Samtliga respondenter beskriver att användarna ofta är involverade i utvecklings-
arbetet på något sätt. Respondent A, B och C påpekar att slutanvändarna ofta är 
involverade i testning av systemet på olika sätt medan respondent D menar att 
slutanvändaren generellt sett inte är involverad då det handlar om publika system.  
 
Murugesan et al (2001) skriver att webbaserade system måste ta hänsyn till olika 
användares behov i form av kunskaper och kompetens. De menar att gränssnitt 
och information måste utformas för att passa olika typer av användare. Res-
pondent A säger att när det gäller användarnas kunskapsnivå ska ett bra system 
vara utformat på ett sådant sätt att det passar alla typer av användare. Detta kan 
t.ex. åstadkommas genom att gömma undan de mer avancerade funktionerna och 
inte lyfta fram dem för mycket, menar A. Även C tycker att systemet bör anpassas 
till alla typer av användare. Respondent B och C menar båda att utvecklarna måste 
ta hänsyn till användarnas olika kunskaper och intresse när det gäller teknik och 
funktionalitet. Respondent D beskriver det som viktigt att kunden ska se använd-
andet av den webbaserade tekniken som ett naturligt sätt att arbeta på, därför är 
användarvänligheten mycket viktig.  
 
Holck & Clemmensen (2001) skriver att många krav när det gäller webbaserade 
system är icke-funktionella och att användarna många gånger har svårt att speci-
ficera kraven. Även Vidgen et al (2002) skriver att kundernas krav ofta är ospeci-
ficerade eller oklara. När det gäller kundens krav anser samtliga respondenter att 
dessa ofta är odefinierade och att det verkliga behovet många gånger måste speci-
ficeras genom samtal med kunden. B säger att kundens krav ofta växer fram efter-
hand och påpekar att gruppdiskussioner är ett bra sätt att formulera kraven. Res-
pondent C beskriver att kunderna många gånger vet vad de vill ha ut av systemet 
men att de samtidigt har svårt att förstå vad som utgör en bra lösning i ett dator-
system. Även A menar att kunden ofta har svårt att förmedla sina önskemål på ett 
bra sätt och att missförstånd ibland kan uppstå eftersom parterna inte använder 
samma ”språk”. C berättar att en anställd kommer att utbilda sig till system-
arkitekt för att jobba med användarna och hjälpa dem när det gäller upprättandet 
av kravspecifikationer. 
 
Murugesan et al (2001) påpekar att webbmiljön skiljer sig från traditionell mjuk-
vara när det gäller presentationsmediet. Medan traditionell mjukvara ofta används 
i en definierad miljö måste webbaserade system tillgodose olika behov när det 
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gäller användarmiljön. Under diskussionen kring temaområdet Estetik beskriver 
respondent C att webbsidors utseende på senare tid blivit mer standardiserat och 
att många utvecklare avskräcks från att använda för mycket färg och form efter-
som användarnas webbläsare inte alltid stödjer tekniken. C säger att tekniska as-
pekter som t.ex. användarnas webbläsare många gånger påverkar utvecklarens 
arbete. 
 
Framtid 
Deshpande (refererad i Vogelsang & Carstensen, 2001) menar att dagens webb-
applikationer kommer att användas under många år framöver. Därför är det 
mycket viktigt att kontinuerligt underhåll utförs samt att dessa webbapplikationer 
är utformade på ett sådant sätt att de kan vidareutvecklas när ny funktionalitet 
krävs. Enligt respondent A går det inte att bygga ut ett system hur mycket som 
helst, utan ibland bör utvecklaren börja om från början. Respondent B menar att 
utvecklingen har sina begränsningar och utvecklaren måste tänka sig för hela 
tiden, någon ska kunna hantera och driva systemet. Respondent C menar att det 
ska vara lätt att sätta sig in i systemets uppbyggnad, och berättar att det på C:s 
företag arbetas med att alla ska använda samma utvecklingsmiljö, sätt att pro-
grammera och säkerhetstänkande. I A:s företag arbetas det för en uppbyggnad av 
ett ramverk med standardfunktioner samtidigt som kunden även får möjlighet att 
införa mer anpassade funktioner. Det pågår även ett arbete för att på ett enklare 
sätt kunna leverera nya uppgraderingar till kunden, tidigare levde systemet sitt 
eget liv när det tagits i drift. Respondent D:s företag utvecklar produkter som ska 
vara lätta att anpassa, applicera nya funktioner på samt vidareutveckla, vilket ger 
kunden större trygghet. 
 
Både A och C påpekar svårigheterna med att utvecklingen när det gäller teknik 
hela tiden går framåt, de menar att de system som hunnit bli några år gamla ibland 
inte går att vidareutveckla och måste därför kodas om från början eller uppdateras 
via tillägg. C menar att det är svårt att planera långsiktigt för webbaserade system, 
dels p.g.a. att det är svårt att veta hur tekniken kommer att utvecklas längre fram.  
 
Pressman (2000) menar att till skillnad från traditionella mjukvaruapplikationer 
som vanligtvis utvecklas via planerade och inrutade utgivningstillfällen, utvecklas 
webbapplikationer kontinuerligt. Det är inte heller ovanligt att en webbsidas inne-
håll uppdateras upp till en gång i timmen. Respondent C påpekar när det gäller 
underhåll att detta sker kontinuerligt eftersom webbaserade system inte på något 
sätt är statiska. C menar att tanken med webbaserade system är att det hela tiden 
ska hända något nytt och att de därför är dynamiska. Ett system som sätts i drift 
lever inte av sig själv, säger B. Vidareutveckling och buggfixning är exempel på 
saker som bör göras.  
 
Enligt Friedlein (2001) är dokumentation viktig eftersom en tredje part kan 
komma att ansvara för systemet i framtiden. Respondent A menar att doku-
mentation är ett område med stora brister och säger att det är något kunden inte 
alltid är beredd att betala för. Konsulter stöter ofta på bristfällig dokumentation, 
säger A. Respondent C säger att det är slöseri med tid att sätta sig in i kod, vilket 
skulle underlättas med dokumentation men p.g.a. tidspress blir dokumentationen 
ofta lidande eftersom utvecklaren måste prioritera bland arbetsuppgifterna. 
Respondent D tycker att dokumentationen fungerar bra till stor del men att en mer 
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pedagogisk användardokumentation är önskvärd. Även A påpekar fördelarna med 
en översiktlig bild av systemet, men säger att det i slutändan ofta är koden som 
står för den största delen av dokumentationen. Respondent B:s företag har tillsatt 
samordnare på olika nivåer och resultatet av deras arbete kan ses som ett sätt att 
dokumentera. B menar att det vore bra om kraven specificeras och kod och säker-
hetsaspekter dokumenteras. En bra dokumentation och ett bra arbetssätt under-
lättar för nyanställda, menar B. C menar att när det gått en tid även är bra för den 
utvecklare som utvecklat systemet eftersom det blir lättare att sätta sig in i system-
strukturen. Det är även viktigt för att kunna visa vilket arbete som utförts i ett 
projekt. C påpekar att det vore bra om det fanns internutbildning på dokument-
ation, eftersom det är en fördel om alla dokumenterar och då gör det på samma 
sätt. 
 
Estetik 
En mycket viktig del enligt Pressman (2000) är webbapplikationens utseende. 
Han menar att när en applikation har som syfte att marknadsföra eller sälja pro-
dukter har utseendet speciellt stor betydelse. Samtliga respondenter anser att 
webbapplikationers utformning när det gäller utseende och gränssnitt har stor 
betydelse. Vidare påpekar respondenterna vikten av att gränssnittet är informativt, 
funktionellt och strukturerat. Respondent A säger att gränssnittet ska vara lätt-
använt och att funktionalitet därför ibland går före utseende. Både respondent B 
och C påpekar hur mycket det betyder för användaren att en webbsida är estetiskt 
tilltalande och inspirerande. C beskriver också att en väldigt enkel utseendemässig 
design som är konsekvent i sin utformning många gånger är det bästa alternativet. 
Alla respondenterna beskriver att det designmässiga arbetet oftast utgår ifrån att 
webbsidorna ska vara enkla och enhetliga för att på ett bra sätt smälta in i kundens 
övriga miljö. 
 
Holck & Clemmensen (2001) skriver att gränssnittet har stor betydelse då man 
inte kan vänta sig att användarna ska vara lojala utan när som helst kan välja en 
annan webbsida om de inte är nöjda. Respondent D beskriver att kundnyttan och 
kundvänligheten är avgörande i samhället och att användarna generellt kräver mer 
och mer. D anser att systemet därför ska vara funktionellt, enkelt, kul att använda 
och dessutom tillföra ett mervärde. Även respondent B påpekar att en webbsida 
ska vara inspirerande och rolig för användarna. 
 
Pressman (2000) beskriver webbaserade system som innehållsdrivna och menar 
att syftet med en webbapplikation är att presentera innehåll för användaren med 
hjälp av hypermedia. Även Murugesan et al (2001) beskriver systemen på lik-
nande sätt och menar att själva webbutvecklingen många gånger även innebär ut-
veckling av den information som ska presenteras. Respondent D berättar att när 
det gäller underhåll och uppdatering av webbsidan och dess innehåll arbetar 
kunden helt visuellt, i den miljö där sidan visas. D beskriver att det underliggande 
systemet kvalitetssäkrar typen av publicering och att kunden själv kan arbeta fritt 
med text och bild. D menar att det ska vara enkelt för kunden att publicera 
information via Internet. 
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Integration 
Donnelly (2001) menar att integration inte bara ska ses som en värdefull hjälp för 
användarna utan kan även ge företaget viktig information om hur webbplatsen 
används. Vidgen et al (2002) skriver att integration av olika system i ett företag är 
en stor utmaning som många organisationer står inför. Den ska underlätta för före-
taget, t.ex. när det handlar om ett bokningssystem ska en inmatning inte behöva 
göras om flera gånger. Det är därför bra om systemen är ihopkopplade för att 
undvika dubbelarbete och dubbellagring, menar Donnelly. Respondent B menar 
att integrationen är ”prio ett” vid utvecklingen av system. Respondent A upplever 
inte att det finns några problem med att integrera system men att utredning av 
kundens övriga system måste göras. Det är även viktigt att bestämma var lagring 
och inmatning av uppgifter ska göras. B berättar att det är vanligt att webb-
applikationer ”pratar” med samma databas som gamla system och menar att det är 
viktigt att i utvecklingsarbetet överväga standarder och hur anpassningsbart ett 
system ska vara. Även Respondent C säger att det är viktigt att planera för inte-
gration under hela utvecklingsarbetet, för att undvika problem som kan vara be-
tydligt svårare att lösa längre fram. 
 
Integration har även en ekonomisk fördel eftersom system då inte behöver drivas 
parallellt, säger C. Respondent D tycker att många av kunderna verkar ha miss-
uppfattat detta och de förstår inte att integration många gånger innebär mindre 
arbete. Därför är det inte speciellt vanligt att D:s företag integrerar de nyut-
vecklade systemen med kundens övriga system. 
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6 Slutsatser 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser vi dragit utifrån vår empiri och analys. 
Även här har vi valt att dela in avsnittet efter tidigare nämnda temaområden. Vi 
börjar med att repetera uppsatsens syfte och forskningsfråga. Därefter följer en 
kort sammanställning av slutsatserna. 
 
Syfte 
Undersökningens syfte är att ge en inblick i utvecklingen av webbaserade system. 
Vi kommer att belysa några av de faktorer som påverkar utvecklingsprocessen 
samt åskådliggöra hur utvecklaren arbetar för att ta hänsyn till dessa. Resultatet 
kan fungera som en vägledning för utvecklaren när det gäller olika aspekter av ut-
vecklingsarbetet. 
 
Forskningsfråga 
Hur tar utvecklaren hänsyn till de faktorer som påverkar utvecklingsprocessen för 
webbaserade system? 
 
Sammanställning 

• För att kunna arbeta effektivt krävs ett flexibelt arbetssätt, prioriteringar i 
utvecklingsarbetet samt ett noggrant testningsarbete. 

• Då företagen har smalare kompetens inom vissa områden hanteras detta 
genom samarbete i grupp, där anställda drar nytta av varandras kunskaper, 
samt genom samarbete med andra företag. 

• Hänsyn till säkerhetsaspekter bör tas på olika nivåer, exempelvis genom 
programmeringsmässigt arbete för säkrare kod. Vidare krävs ett över-
gripande säkerhetstänkande, en samordnare för säkerhet inom företaget 
kan då vara en viktig tillgång. 

• För att tillgodose användarens behov och kunskaper är det viktigt att upp-
rätta en tydlig kravspecifikation, gruppdiskussion tillsammans med an-
vändaren är ett bra sätt att specificera användarkrav. 

• För att underlätta vidareutveckling bör systemet ha en lättförståelig och 
lätthanterlig struktur, samt utförlig dokumentation. 

• Utvecklaren tar hänsyn till att webbsidan ska ha ett estetiskt tilltalande och 
inspirerande utseende genom en enkel och enhetlig design. 

• Planering under hela utvecklingsprocessen samt utredning av kundens öv-
riga system är viktiga förutsättningar för integration. 

  
Tid 
När det gäller tidsaspekten kan vi se att ett flexibelt arbetssätt som ger utvecklaren 
möjlighet att hantera oförutsedda händelser är av stor betydelse. För att hantera 
tidspressen anpassas arbetet ibland efter tidsramen, vilket leder till att delar av 
utvecklingsarbetet prioriteras bort. Det kan även vara tvärtom, d.v.s. att tiden an-
passas efter arbetet för att på detta sätt bibehålla kvaliteten. Ofta måste ut-
vecklingsarbetet påskyndas för att möta det pressade schemat. Vi kan konstatera 
att utvecklare på olika sätt arbetar för att spara tid. En viktig del av utvecklings-
processen är i detta sammanhang testning, en fas utvecklare lägger stor vikt vid 
eftersom ett noggrant testningsarbete sparar tid. Att utveckla och testa systemet i 
en miljö identisk med driftsmiljön är även det tidsbesparande. Vidare kan vi se att 
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utvecklaren ofta arbetar för att hitta smartare lösningar när det gäller program-
mering.  
 
Kompetens 
De undersökta företagen har inom vissa områden en smalare kompetens. Vi kan 
se att detta ibland hanteras genom att de anställda arbetar tillsammans i grupp. 
Den viktigaste resursen i dessa sammanhang är dock samarbete med andra före-
tag. Företagen kan då dra nytta av varandras kompetens och på detta sätt förhöja 
kvaliteten i utvecklingsarbetet. När det gäller kommunikation mellan olika kom-
petensområden ser vi att eventuella svårigheter kan hanteras på olika sätt. T.ex. 
genom att personalen på företaget utbildar varandra när det gäller termer och 
språkbruk för att på det viset skapa en bättre förståelse för varandras områden och 
arbetsuppgifter. 
 
Säkerhet 
Något som framkommit är vikten av att utvecklare tar hänsyn till säkerhets-
aspekter på olika nivåer samt att alla som medverkar i utvecklingsprocessen har 
ett övergripande säkerhetstänkande. Vi kan vidare se att företagen hanterar säker-
hetsaspekter exempelvis genom att programmeringsmässigt arbeta för säkrare kod 
eller genom att ha en samordnare för säkerhet inom företaget. En annan synpunkt 
som framkommit är att säkerhet, när det gäller webbaserade system, är av stor 
betydelse men att riskerna för den skull inte bör överdrivas. 
 
Användare/kund  
Efter att ha intervjuat samtliga respondenter kan vi konstatera att användar-
gruppen när det gäller de olika företagen skiljer sig något åt. Detta beror på att de 
system som utvecklas har olika syften och användningsområden. Det kan t.ex. 
röra sig om publika webbsidor som presenteras via Internet eller olika produkt-
lösningar där presentationen främst sker via intranät eller extranät. När det gäller 
utvecklingsarbetet är användarna ofta på olika sätt involverade, dock kan vi se att 
användarna sällan är involverade vid utveckling av publika system. Att tillgodose 
användares behov och kunskaper vid systemutveckling är av stor betydelse, något 
som samtliga företag lägger stor vikt vid. Utifrån vår undersökning kan vi se att 
kundens krav sällan är definierade i början av utvecklingsprocessen. Grupp-
diskussioner kan därför vara ett bra sätt att ta reda på och specificera de krav som 
användaren har på systemet. Ett annat sätt kan vara att en anställd på företaget 
arbetar tillsammans med kunden och hjälper till med upprättandet av en krav-
specifikation. 
 
Framtid 
När det gäller vidareutveckling kan vi konstatera att det är väldigt viktigt att ut-
vecklaren tänker på systemets framtid. Det är av stor betydelse att systemet har en 
lättförståelig struktur för att underlätta vidareutveckling och övrigt arbete as-
socierat med systemet. Det är alltså viktigt att i utvecklingen ta hänsyn till att 
systemet ska gå att hantera och driva på ett enkelt sätt. Vi kan se att webbaserade 
system kräver kontinuerligt underhåll och att det hela tiden ska hända något nytt, 
speciellt i system som presenteras via Internet, detta gör att systemen kan be-
skrivas som dynamiska. Vi har genom intervjuer med respondenterna förstått att 
det hela tiden arbetas med att förenkla och underlätta all hantering och vidare-
utveckling av de system som utvecklas. Att alla utvecklare använder samma 
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utvecklingsmiljö är ett sätt att underlätta hanteringen av systemen utifrån ett 
utvecklingsperspektiv. Utveckling av standardfunktioner för systemet är även det 
en lösning. Det arbetas med att underlätta uppgradering av systemet genom att 
uppgraderingar installeras hos kunden. Utifrån vår undersökning kan vi se att det 
finns vissa brister när det gäller dokumentation. Dokumentation är något som ofta 
prioriteras bort vid tidspress. Det vi kan konstatera är att utvecklare dokumenterar 
på olika sätt beroende på utvecklingsarbetet och syftet med systemet. Doku-
mentation kan utföras genom koden men det finns även exempel på anställda så 
kallade samordnare som dokumenterar. Samtliga respondenter menar att doku-
mentation är ett område som behöver förbättras.  
 
Estetik 
Vi kan se att det är viktigt att utvecklarna tar hänsyn till att webbsidor bör ha ett 
estetiskt tilltalande och inspirerande utseende. Något som har kommit fram i vår 
undersökning är att gränssnittet bör vara informativt, funktionellt och strukturerat. 
Vi kan konstatera att utformningen av gränssnittet utgår ifrån att webbsidorna ska 
vara enkla och enhetliga. Det är viktigt att ha kundnytta och kundvänlighet i 
åtanke vid utvecklingen av webbaserade system. Vi kan även dra slutsatsen att det 
är en fördel om utvecklaren vid utvecklingen tar hänsyn till att webbplatsen ska 
vara lätt att underhålla. Ett exempel på lösning är att användaren/kunden arbetar 
helt visuellt i den miljö där sidan ska visas när uppdateringar och förändringar 
genomförs. 
 
Integration 
Vår undersökning visar att integration många gånger är av högsta prioritet men att 
det finns företag som av olika anledningar väljer att inte integrera det web-
baserade systemet med sina övriga system. Integrationen i sig innebär inte några 
större problem men vi kan konstatera att det när det förekommer krävs planering 
under hela utvecklingsarbetet. Utvecklarna bör även göra en utredning på kundens 
övriga system samt bestämma var inmatning av uppgifter ska göras. 
 
Övriga slutsatser 
Flera författare menar att det finns vissa skillnader mellan utveckling av web-
baserade system och traditionell systemutveckling. Teorin beskriver diverse fak-
torer som utvecklaren bör ta hänsyn till och menar att det kan finnas vissa svårig-
heter med detta. Vi anser att de företag vi har undersökt är medvetna om dessa 
faktorer. Samtliga företag tar hänsyn till faktorerna men gör det på delvis olika 
sätt. Det kan t.ex. bero på att företagen utvecklar system för olika ändamål och 
därför har olika målgrupper.  
 
När det gäller de företag som ingått i vår undersökning har vi funnit att de delvis 
fokuserar på olika saker. När det gäller företag 1 fokuserar de på att utveckla 
färdiga produktlösningar som kan anpassas till olika kunders verksamhet. Dessa 
lösningar används sedan främst internt i kundens verksamhet. Detta anser vi kan 
vara en fördel eftersom företaget därigenom har en definierad användargrupp, 
vilket kan underlätta utvecklingsarbetet. Dels genom att användaren får mer vana 
av systemet ju mer han/hon använder det, vilket innebär att systemet kan ut-
vecklas på ett annat sätt än om det vore riktat till en sällananvändare. Dels genom 
att utvecklarna får bättre kontroll över vilken teknisk miljö användaren använder 
sig av. Även företag 2 utvecklar till största delen webblösningar för internt bruk, 
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presenterade via intranät. Företaget arbetar hela tiden nära sina kunder eftersom 
de tillhör samma organisation. Vi anser att detta utgör en påverkande faktor när 
det gäller arbetet eftersom företaget har en väldigt stor kunskap om kunderna 
p.g.a. det nära samarbetet.  
 
På företag 3, som är en webbyrå, handlar utvecklingsarbetet mycket om kundnytta 
och kundvänlighet. De olika lösningar som utvecklas är anpassade för den 
enskilda kunden, ofta med syfte att marknadsföra dennes verksamhet. Företaget 
lägger vidare stor vikt vid systemets uppdatering och erbjuder därför kunden en 
miljö där arbete med uppdatering och publicering sker visuellt. Vår uppfattning är 
att företag 3 fokuserar på att användaren/kunden lätt ska kunna använda och 
uppdatera systemet och se detta som ett naturligt sätt att arbeta. Vi kan utifrån 
detta se att webbaserade system har många olika former och användnings-
områden. Företagen utvecklar olika sorters webblösningar vilket vi anser påverkar 
deras arbetssätt. 
 
Företag 1 samarbetar ofta med andra företag. Företag 1 är, när det gäller stora 
projekt, i behov av ett samarbete på grund av företagets storlek. Dessutom höjs 
kvaliteten vid samarbete eftersom utvecklare utför uppgifter inom sitt eget expert-
område. Anledningen till att företag 2 inte samarbetar med andra företag i lika stor 
utsträckning kan bero på att deras målgrupp och de webbaserade system som 
utvecklas befinner sig inom ett begränsat och välkänt område som oftast inte 
kräver mer resurser än vad som finns att tillgå inom företaget. Vi tycker oss se att 
graden av samarbete med andra företag styrs beroende på företagets storlek, 
målgrupp och vilka ändamål systemen som utvecklas har. 
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7 Metoddiskussion & fortsatt forskning 
Detta avsnitt innehåller en metoddiskussion där vi kritiskt granskar vår metod och 
diskuterar det som vi tror kan ha påverkat datainsamlingen och validiteten. Av-
slutningsvis ger vi förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion  
Vi har låtit vår handledare och medlemmar i vår stödgrupp läsa igenom intervju-
guiden och dess frågor innan första intervjutillfället. Detta för att undvika miss-
förstånd vid intervjuerna. När missförstånd eller frågor ändå uppstod gav den 
personliga intervjun oss möjlighet att förklara hur vi menat. 
 
Vi har i datainsamlingen försökt att höja validiteten och skaffa oss ett bra 
underlag för analys genom att båda två har varit med på samtliga intervjuer. 
Därmed har vi haft möjlighet att observera situationen i högre grad och senare 
kunnat diskutera hur vi uppfattat situationen. Vår egen insats vid intervju-
tillfällena, t.ex. sättet att ställa frågor och tolka svar, kan ha påverkat validiteten. 
Dessutom kan det faktum att vi inte gav respondenterna frågorna innan intervju-
tillfället ha påverkat svaren. 
 
Under intervjuerna gjorde vi vissa anteckningar och spelade dessutom in hela 
intervjun med bandspelare. I och med denna intervjumetod har vi haft möjlighet 
att jämföra vår egen uppfattning, dels vad vi minns och dels det vi antecknat, med 
vad som spelades in på band, vilket har gett oss ett detaljerat underlag. 
 
Vi upplever att validiteten har förstärkts i och med att respondenterna har den 
erfarenhet och de arbetsuppgifter som krävs för att besvara de frågor vi ställt. 
Något som däremot kan ha påverkat validiteten negativt är störningar vid intervju-
tillfällena, i form av telefonsamtal och samtal med kollegor.  

7.2 Fortsatt forskning 
Förslag till fortsatt forskning kan vara att titta på metoder för utveckling av 
webbaserade system. I nuläget finns ett antal olika metoder för webbutveckling, 
en av dessa är Web engineering. En intressant aspekt kan vara att undersöka om 
webbutvecklaren tillämpar någon metod i sitt arbete och i så fall hur. 
 
Ett annat förslag kan vara att djupare undersöka någon av de olika delarna i ut-
vecklingsprocessen för webbaserade system, t.ex. analys eller testning. En vin-
kling kan vara att jämföra någon av dessa med motsvarande del i traditionell 
systemutveckling. 
 
Den tekniska aspekten som vi i vår uppsats avgränsade bort är även den intressant 
att undersöka, eftersom den på olika sätt kan påverka utvecklingsarbetet. 
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8 Ordlista 
 
Applikation 
”Betyder i första hand tillämpning, praktisk användning, användning; påläggning, 
anbringande, etc. men har på senare år inom IT-sektorn börjat användas som en 
synonym för vissa datorprogram.” 
(http://susning.nu/Applikation) 
 
Inkrement 
Se inkrementell. 
 
Inkrementell 
”Sägs en företeelse vara som baserar sig på en stegvis ökning av något slag. 
Termen används i olika vetenskapliga och tekniska sammanhang, särskilt i fråga 
om kunskapsutveckling.” 
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211825&i_word=inkrement) 
 
Internet 
”Världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala nät 
där alla anslutna datorer kommunicerar enligt fastställda regler, kommunikations-
protokollen inom TCP/IP-familjen (Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol)” 
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212601&i_word=Internet) 
 
Intranät och Extranät 
”(eng. intranet), ett datornät som tillhandahåller liknande tjänster inom en 
organisation som Internet men som i motsats till detta inte är allmänt tillgängligt. 
Det utgörs normalt av en eller flera serverdatorer för World Wide Web i ett 
TCP/IP-nät och används för elektronisk post och distribution av intern infor-
mation inom ett företag. Intranät har installerats i ett stort antal företag och or-
ganisationer på senare år tack vare tillgången på billig programvara och teknik 
utvecklad för Internet. Vissa företag erbjuder begränsad tillgång till sina intranät 
för externa användare. Detta benämns extranät (eng. extranet).”  
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212729&i_word=intran%e4t) 
 
Kravspecifikation 
”Dokument som sammanställer de krav vilka utfärdats av köparen såsom underlag 
för offertgivning inför en kommande upphandling eller som del i ett upphand-
lingskontrakt.” 
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=231222&i_word=kravspecifikati
on) 
 
Livsvärlden 
”Livsvärlden är i ontologisk betydelse en komplex och oreducerbar verklighet, 
som i stället för att åtskilja liv och värld förbinder dem i en enhet.” 
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=243362&i_word=livsv%e4rlden
&i_h_text=1) 
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Mjukvaruutveckling (Software engineering) 
”Tillämpningen av systematiska, disciplinerade och kvantifierbara ansatser för 
utveckling, drift och underhåll av mjukvara.” (Pressman, 2000) 
 
Trycksak 
”Inom grafisk industri benämning på grafisk produkt (t.ex. bok, broschyr) som 
förmedlar text och bild genom tryckfärg på t.ex. papper.”  
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=332042&i_word=trycksak) 
 
Webbläsare 
”(eng. web browser), webbläddrare, www-läsare, Internetprogram som via särskilt 
kommunikationsprotokoll (http) ger åtkomst till webbsidor kodade i sidbeskriv-
ningsspråket HTML. HTML och http är basen i World Wide Web (www) och 
utgör standard för att söka och presentera elektroniska dokument via Internet.” 
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=340289&i_word=webbl%e4sare
) 
 
Webbsida 
”Informationsmängd på en webbplats som man kan nå utan att gå vidare via en 
länk.” 
(http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O868790&i_word=webbsida) 
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Intervjuguide 

Respondent 
Bakgrund 
Utbildning 
Erfarenhet 
Nuvarande arbetsuppgifter 

Företag 
Namn 
Arbetar med 
Storlek 
Antal anställda 
Grundades år 
Bakgrund 
Typer av system 

Temaområden 
 
Tid 

• Hur påverkar tiden projektarbetet? 
• Hur lång tid tar ett utvecklingsprojekt? 
• Är ert utvecklingssätt anpassat till ett pressat tidsschema, i så fall hur? 
• Finns det något som utifrån påverkar tiden, i negativ eller positiv bemärkelse? 
 

Kompetens 
• Vilka kompetensområden finns i ett utvecklingsprojekt för webbaserade system? 
• Vilka arbetsuppgifter finns? 
• Vilka kompetensområden och kunskaper är viktiga i era projekt? 
• Har ni en skarp uppdelning när det gäller uppgifter i arbetet? 
• Har ni alla kompetensområden som behövs inom företaget? 
• Anser du att det behövs en bred kompetens vid utveckling av webbaserade system? 
• Finns det några svårigheter med att personer med olika kompetensområden ska ingå i 

samma projekt, vilka? 
 

Säkerhet 
• Hur stor hänsyn tar man till säkerhetsaspekter? 
• Är det något som i hög grad påverkar utvecklingen? 

 
Användare/kund 

• Hur ser målgruppen/användarna ut? 
• Hur påverkar målgruppen utvecklingsarbetet? 
• Påverkar målgruppen utvecklingsarbetet på något speciellt sätt när det gäller 

webbaserade system? 
• Hur upplever du kundens krav, vet kunderna vad de vill ha? 
• Hur hanterar ni det faktum att slutanvändaren kanske inte är kunden/beställaren? 
• Testar potentiella slutanvändare systemet? 
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Framtid 

• Förbereds era system för vidareutveckling, på vilket sätt? 
• Är det viktigt att systemet ska kunna vidareutvecklas? 
• Hur sker underhåll av systemet? 
• I vilken utsträckning görs dokumentation? 
 

Estetik 
• Hur stor vikt lägger ni på utformningen av gränssnittet under utvecklingsarbetet? 
• Har gränssnittet stor betydelse vid utformning av webbaserade system? 
• Har gränssnittet större betydelse nu än för några år sedan? 
• Hur påverkas gränssnittet beroende på vem slutanvändaren är? 
 

Integration 
• Är integration en förutsättning idag? 
• Ska systemet kunna integreras med övriga system i företaget? 
 

Övriga frågor 
• Är det något mer ni tänker på vid utvecklingen?  
• Är det något annat område/någon annan fråga du tycker är viktig att ta upp? 
• Får vi återkomma till er om vi har ytterligare frågor? 
• Får vi nämna företagsnamnet i rapporten? 

 
 
 
 
 
 




