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SAMMANFATTNING 
Detta examensarbete behandlar frågeställningen om man vid framtagningen av nya system 
behöver använda systemutvecklingsmodeller och är det då fullt möjligt att för kundens 
räkning framtaga ett system som resulterar i önskvärda funktioner. Detta trots att man inte 
kräver att kunden: 
• skall tillhandahålla en utförlig kravspecifikation  
• skall  ha kunskaper om systemframställning  
• skall ha kunskaper om tekniska lösningar 
• skall vara fullt engagerad i projektet. 
   
Vi påstår även att målet för själva uppgiften ej heller behöver vara självklar då detta oftast  
förnyas under själva systemframställningen därför att kunden ibland saknar visioner för vad 
som går att lösa med hjälp av dagens teknik. 
 
Vi har studerat i litteraturen och undersökt olika systemutvecklingsmodeller utifrån att de 
skall fungera tillsammans med kunder som uppfyller ovanstående kriterier. Vi har även gjort 
en intervju och en fallstudie. 
 
Fallstudien har genomförts som en intervju och ett fullskaligt projekt där vi undersökt hur bra 
det fungerar att utveckla ett nytt system med hjälp av en systemutvecklingsmodell när kunden 
uppfyller ovanstående kriterier. 
 

Vi har kommit fram till att man med dagens systemutvecklingsmetoder kan producera system 
som för kunden löser dennes problem utan att kunden för den delen behöver leverera korrekta 
kravspecifikationer. Vår undersökning visade att det fanns ett visst antal metoder som hjälper 
systemutvecklarna i deras arbete med att just ta fram dessa nödvändiga kravspecifikationer. 
Vidare har vi visat att målen för själva arbetet i regel förflyttas och förnyas under själva 
systemframställningen vilket inte var något undantag utan snarare en regel.  



 

  
 

 

ABSTRACT  
This paper deals with the question if we need system development methods. Is it possible to 
create a new system for the customer that contains the desirable functions if we don’t require 
that the customer: 
 

• deliver a correct requirement specification 
• posses knowledge in system development 
• posses knowledge in technical solutions 
• are totally engage in the project  

 
We state that the objectives for the project are usually modified and renewed during the 
system development process. This is due to the fact that customer sometimes don’t have a 
vision for what you can do with today’s technology.  
 
We have studied literature and investigated some system development methods from the point 
of view that they shall work together with customers that fulfil the criteria mentioned above. 
We have also made an interview and a case study. 
 
The case study has been performed as an interview and a full-scale project. We have 
investigated how well it worked to develop a new system with the help of system 
development methods when the customer fulfil the criteria mentioned above. 
  
We have concluded that you can solve the problem for the customer with the system 
development methods that exist today, without demanding correct requirement specification. 
Our investigation also shows that there exist methods witch can be an aid for system 
developers in their work of creating requirement specifications. Further we can show that the 
goal for the project are usually modified and renewed during the system development process.  
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1 INLEDNING 

1.1 SYFTE 
Syftet med studien är att med hjälp av bland annat en fallstudie undersöka ett antal 
systemmodeller. Vidare kommer vi att undersöka med hjälp av denna fallstudie om ett system 
går att framställa och implementera utan att en komplett kravspecifikation1 och självklara mål 
finns från början.  
Vi kommer även att sträva efter att för en kunds räkning kunna framställa ett system som för 
denna löser ett flertal problem med bland annat kunduppföljning, säljuppföljning och 
resurshantering.  
Förhoppningsvis kommer vi även att efter vår fallstudie att kunna döda myten:  
 
 ”Enda sättet att få ett fungerande och för kunden önskvärt system är att från början ha 
självklara mål och korrekta kravspecifikationer.” 
 
Med ”självklara mål” menar vi här ett mål för projektet som redan i förväg bestämts och är 
den väg man hela tiden bör sträva efter.  
 
Med ”korrekt kravspecifikationer” menar vi instruktioner för hur systemet skall utvecklas och  
som är så pass kompletta och inte i efterhand behöver kompletteras. 
  

1.2 HYPOTES 
Vår hypotes är att om man vid framtagningen av nya system använder modeller som är 
anpassade för uppgiften då är det fullt möjligt att för kundens räkning framtaga ett system som 
resulterar i önskvärda funktioner. Man behöver för den skull inte kräva av kunden att denna 
• skall tillhandahålla en utförlig kravspecifikation  
• skall  ha kunskaper om systemframställning  
• skall ha kunskaper om tekniska lösningar 
• skall vara fullt engagerad i projektet. 
   
Vi påstår även att målet för själva uppgiften ej heller behöver vara självklar då detta oftast  
förnyas under själva systemframställningen därför att kunden ibland saknar visioner för vad 
som går att lösa med hjälp av dagens teknik. 
 
Vi kommer att testa hypotesen genom intervju, studera redan validerade projekt och utföra en 
fallstudie. 
 
 
 
 
  

                                                 
1 Användarna beskriver sina önskemål, medan systemerarna finner den tekniska lösningen som bäst uppfyller 
dessa önskemål. Med ett sådant synsätt är det viktigt att användarnas önskemål är tydligt dokumenterade och 
uttryckta så preciserat som möjligt [5] 
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2 METOD 
Vi kommer att studera ett antal systemutvecklingsmodeller som vi främst hämtar från 
systemutvecklingslitteratur och annan teknisk litteratur men även kvalitativa 
forskningsansatser kommer att undersökas. Vi kommer även att tala med erfarna 
tekniker/systemutvecklare hos några kända utvecklingsföretag för att testa vår hypotes mot 
större och redan validerade projekt.  
För att verkligen testa vår hypotes kommer vi även att bedriva en komplett fallstudie, dvs. vi 
kommer att utveckla ett nytt system från grunden till dess att det implementerats och testats 
hos kunden. Se även figur 1 som beskriver vårt sätt att arbeta. 
 
 

 
Figur 1. Grafisk modell över vårt sätt att arbeta. 
 

2.1 TEORISTUDIER 
Vi kommer att undersöka några systemutvecklingsmodeller och metoder och utvärdera om de 
skulle passa att använda tillsammans med den kundgrupp som beskrivs i stycke 1.2. 
 

2.2 VERKLIGHETSANKNYTNING 
Vi kommer att göra en intervju för att verklighetsanknyta våra teorier.  
 
 

Hypotes

Förutsättning/Förkunskaper

Teoribakgrund

Känt problemområder

Undersöka 
kända och 

okända 
modeller

Val av 
modeller som 
skall ligga till 

grund för 
fallstudie

Analys av 
fallstudieFallstudie

Slutsatser

Hypotes
testning
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2.3 PRAKTISK UNDERSÖKNING 
För att prova vår hypotes kommer vi att bedriva en fullständig fallstudie. Detta gör vi för att 
verifiera om den verkligen fungerar i verkligheten. Att dra slutsatser på teoretiska grunder är 
en sak, vilka kan vara helt korrekta, men det intressanta visar sig när man testar teorierna i 
verkligheten. 
Vidare anser vi att vår teori endast kan bekräftas om vi bedriver vår fallstudie från första 
början till dess att systemet är implementerat, testat och provkört av kunden. 
Efter att fallstudien är klar kommer vi att utvärdera för att se om vår hypotes kunde verifieras 
av fallstudien. 
 

2.4 BEGRÄNSNINGAR 
När vi ska välja systemutvecklingsmodeller att undersöka kommer vi att begränsa oss till de 
som vi uppfattar som mest kända och spridda. Vi kommer inte heller att göra någon 
omfattande genomgång utan tittar på systemmodellerna utifrån om de passar till den enligt oss 
principiellt indelade kundgruppen. Denna begränsning beror på tidsbrist då tiden helt enkelt 
inte räcker till för att göra en mer omfattande studie eller ta med alla systemutvecklings-
modeller som finns. Vi valde också att komplettera dessa modeller med en modell som 
utvecklats på Luleå tekniska universitet. Detta för att jämföra en modell som är utvecklad för 
grundutbildning i systemering mot de professionella modellerna. 
 
Vi begränsade oss till att undersöka modellerna med hänseende på den kundgrupp som vi 
bedömde mest intressant. 
 
Då tiden som tidigare nämnts är begränsad, kommer vi endast att bedriva en fallstudie för att 
bekräfta vår hypotes. Vi kommer dock att komplettera denna fallstudie med att höra 
tekniker/systemutvecklare vid Sigma Benima för att testa vår hypotes mot större och redan 
validerade projekt.  
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3 TEORIBAKGRUND 
Det råder inga tvivel om att det finns kunder som saknar de rätta kunskaperna för själva 
systemutvecklingen, men finns det verkligen metoder och verktyg som är lämpade för just den 
situationen? Vi menar att man principiellt kan dela in kunder i två fack. De kunder som kan 
väldigt mycket om systemutveckling och själv kan ta fram kravspecifikationer. Sedan har vi 
de som inte har kunskapen och kanske inte heller intresset att ta fram en kravspecifikation 
över ett nytt system. Det kan mycket väl hända att denna kundgrupp har idéer på hur de vill att 
ett nytt system skall fungera men de kan inte omvandla det till en kravspecifikation. Denna 
kundgrupp anser vi vara av stort intresse eftersom den kräver mer av systemutvecklarna och 
de metoder som skall användas för att skapa ett system som kunden i slutändan blir nöjd med.  
 
Systemutvecklingen inleds med att man planerar informationssystemet. Planeringsarbetet 
kallas systemering [5]. Andersén skiljer på systemering och systemutveckling. Andersén 
menar att systemutvecklingen består av systemering, realisering och implementering. 
Systemeringen är en viktig del av systemutvecklingen[5]. 
 
Vi tycker att Andersén [5] har en bra uppdelning och vi har annamat den.  
 
För att det skall vara lättare att se vad de olika utvecklingsmodellerna fokuserar sig på 
kommer vi att åskådliggöra dem med hjälp av livscykelmodellen. Den omfattar ett systems 
hela livslängd, från första förändring till avveckling. Den bild som vi kommer att använda oss 
av är en mindre modell av figur 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Figur 2. Bild över livscykelmodellen [5] 
 
I tabell 1 kan man mer ingående se vad de olika delarna består av och vilka som ska arbete 
med respektive del. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systemering 

Förändringsa
nalys (FA) 

Analys (A) Avveckling 
(Av) 

Förvaltning 
och drift 
(F/D)

Utformning 
(U) 

Realisering 
(R) 

Imple- 
mentering (I)

Systemutveckling 
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Verksamhets- 
analys 

Informations- 
systemanalys 

Principiell 
utformning 
av tekniska 
lösningar 

Utformning 
av utrustnings 
anpassad 
teknisk 
lösning 

    

Problem Verksamhetens 
problem och 
möjligheter 
 
 

Informations- 
systemets stöd 
till 
verksamheten   

Informations- 
systemets 
innehåll 

Val av 
principiell 
teknisk 
lösning 

Utforma 
teknisk 
lösning 
baserad på 
aktuell 

Utarbeta 
själva 
informations
- systemet 

Starta Underhålla 
systemet 
och göra 
förbättringar 

Avveckla 
systemet 

Arbets- 
upp-
gifter 

Beskriva nuläget 
Beskriva önskad 
situation 
Beskriva föränd-
ringsbehov 
Beskriva alterna- 
tiva åtgärder 
Bestämma vidare 
utvecklingsarbete 

Analysera 
verksamheten 
och avgöra på 
vilket sätt 
informations- 
systemet kan 
underlätta 
verksamhetens 
arbete 

Bedöma och 
bestämma 
informations- 
systemets 
innehåll 

Bedöma och 
bestämma 
principiell 
teknisk 
lösning 

Välja aktuell 
utrustning, 
bedöma och 
bestämma 
praktiskt 
lösning 

Utarbeta 
adb- 
program och 
nya 
manuella 
rutiner i 
bruk 

Ta nya adb- 
program och 
nya manuella 
rutiner i bruk 

Göra korri- 
geringar  
Bedöma 
behov av, 
och 
eventuellt 
genomföra, 
förbättringar 
Drift 

Säkra 
information 

Under- 
lags-
material 

Problemlista 
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Lista över 
förändringsbehov 
Lista över 
möjliga 
utvecklings- 
alternativ 

Beskrivningar 
som visar 
sammanhangen 
mellan 
informations- 
systemet och 
verksamheten 

Beskrivningar 
avinformations
systemet, dvs 
vad det ska ta 
emot och 
skaffa av infor-
mation och 
bearbetning 

Principiella 
beskrivninga
r av teknisk 
lösning 

Detaljerade 
beskrivningar 
av teknisk 
lösning 

Detaljerade 
beskrivningar 
av teknisk 
lösning 

Anvisningar 
från syste- 
merare och 
användare 

Erfarenhets- 
material från 
användarna  
Drifts- 
instruktioner 

Beskrivning
ar av data 
och 
databaser 

Del- 
tagare i 
diskus- 
sionen 

Verksamhetens 
ledning 
Verksamhetens 
medarbetare 
Verksamhetens 
konsulter 

Användar- 
chefen 
Användar- 
representanter 
Systemerare 

Användare 
Systemerare 

Systemerare 
Program- 
merare 

Systemerare 
Program- 
merare 

Program- 
merare 
(Användare) 

Användare 
Systemerare 
Program- 
merare 

Användare 
Program- 
merare Syst 
emerare An 
vändareleda
re Drift 
personal 

System- 
ansvarig 
Systemerare 
Användare 
Drifts- 
personal 

 
Tabell 1. Systemutveckling och löpande och efterföljande problemområden [5] 
 

3.1 VÄGG-GRAF 
 

 
 
 
Vägg-grafmetoden utvecklades av Tor Haugen i början på 70-talet. Metoden är inte 
heltäckande inom systemeringsområdet utan kräver att man följer upp den med andra metoder 
i systemeringen. Vidare beskriver den rutiner i verksamheten och ser verkligheten som en 
”blankettstyrd” rutin [5]. Den är lätt för gemene man att förstå då de flesta människor som 
arbetar inom en verksamhet tycker att det är begripligt att diskutera och beskriva rutiner. På 
detta sätt är metoden oftast lätt för användarna att ta till sig och engagera sig i. Har man som 
mål att uppnå rationaliseringar och automatiseringar av manuella rutiner är inte vägg-
grafmetoden lämplig. Den används istället för att beskriva nuläget. 
 
Denna metod verkar lämpa sig väl då den är väldigt enkel och verklighetsnära. Den har dock 
sin begränsning då den bara används för att beskriva nuläget. 
  

Analys  Utformning

Systemering 

Systemutveckling 

FA A AvF/DU R I 
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3.2 ISAC 
 

 

 
 
 
Denna modell utvecklades på 70-talet i Sverige och har fått stor spridning över hela värden. 
ISAC inriktar sig på att beskriva funktioner i verksamheten enligt ett strängt uppdraget 
mönster och ger en mycket detaljerad beskrivning. Den kräver och uppmuntrar att användarna 
deltar i systemeringsarbetet eller rättare sagt så ska användarna göra stora delar av arbetet med 
stöd av systemeringsexperter [5]. ISAC är dock en ganska krävande systemeringsmodell. Den 
kräver mycket arbete och goda kunskaper i modellen av de som skall vara med och utföra 
systemeringen. Detta inkluderar även användarna som föreslås utbilda sig i 
utvecklingsmodellen, systemeringsmetoderna och beskrivningsteknikerna som ISAC använder 
sig av. 
 
Eftersom ISAC kräver ganska mycket arbete lämpar sig modellen för omfattande uppgifter. 
De många och ganska svåröverskådliga graferna kräver kunskaper i modellen för att kunna 
skapa och förstå dem. Det krävs också utbildning i hela systemeringsmodellen för att kunna 
arbeta med den. På grund av den höga arbetsbelastningen och den utbildningsinsats som krävs 
av användarna tror inte vi att denna modell lämpar särskilt bra. 
 

3.3 STRUCTURED ANALYSIS AND STRUCTURED DESIGN 
 
 
 
Liksom ISAC beskriver SASD (Structured ananysis and structured design) funktionen i 
verksamheten men till skillnad från ISAC så beskrivs inte flödet av fysiska materiella objekt 
utan informationsbehandlingen inom verksamheten. Även denna modell erfordrar medverkan 
av användarna under systemeringsprocessen. Den ger inte lika hög detaljnivå som ISAC men 
kräver ändå ganska mycket arbete. SASD använder sig av ett väldigt strukturerat språk i sin 
beskrivningsprocess som ligger när den tankegång som en programmerare har.  
 
Vi tror inte heller att denna modell lämpar sig särskilt väl. En anledning är det 
programmeringstankegångsliknande strukturerade språk som SASD använder sig av som kan 
verka främmande för dem som inte är insatta programmeringstankegångar. Den här modellen 
kräver också ganska stora kunskaper av de som skall använda den, vilket leder till att 
användarna måste utbilda sig. 
  
 
 
 
 
 
 

  

FA A AvF/DU R I 

FA A AvF/DU R I 
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3.4 JACKSON SYSTEM DEVELOPMENT 
 
 
 

 
 
JSD (Jackson System Development) utvecklades av Michael Jackson och John Cameron. JSD 
innefattar både systemering och realisering men däremot ingår det ingen förändringsanalys. 
Till skillnad från ISAC och SASD så beskriver inte JSD funktionen i verksamheten utan den 
beskriver händelser som objekt utsätts för. JSD anser att det ständigt inträffar händelser som 
har ett logiskt samband och lägger stor vikt på detta. Modellen sätter också stor vikt vid 
samarbetet mellan systemexperter och användare men strukturerar inte upp arbetet utan 
lämnar detta till fri tolkning. 
 
Att JSD saknar förändringsanalys anser vi vara en brist eftersom behovet av förändring kan 
vara stor. JSD är också väldigt kunskapskrävande [5]. Detta leder till att vi inte tror att 
modellen riktigt lämpar sig. 
 

3.5 DATAMODELLERING 
 

 
 
 
Datamodellering är inte en fullständig utvecklingsmodell då några steg saknas, 
förändringsanalys och realisering. Även i denna modell spelar användarna en viktig del i 
systemutvecklingen eftersom de känner verksamheten och kan bidra till att allting kommer 
med och blir rätt. I de tidigare beskrivna modellerna finns det många metodsteg som skall 
genomföras för varje modell. I datamodelleringen finns inte dessa metodsteg utan de ersätts 
med en ständig dialog mellan användarna och systemutvecklarna. Här skall 
informationssystemet innehålla information om alla förhållanden i verksamheten som det är 
intressant att få information om, dessutom information om förhållanden som är av intresse i 
verksamhetens omgivning [5]. 
 
Denna modell verkar inte vara lika arbetskrävande och kunskapskrävande som ISAC, SASD 
och JSD vilket talar för att den skulle kunna lämpa sig. Eftersom den inte är fullständig krävs 
det att man kombinerar denna modell med något övrigt för att systemutvecklingen skall bli 
fullständig. 
  

3.6 SKOLMODELL-91 
 
 

 
 
 
Skolmodell-91 är en förenklad systemutvecklingsmodell som är speciellt anpassad till 
grundläggande utbildning i systemutvecklig och syftet är att beskriva ett komplext 
utvecklingsarbete på en grundläggande nivå [7].  
 

FA A AvF/DU R I 

FA A AvF/DU R I 

FA A AvF/DU R I 
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Denna modell har mycket gemensamt med datamodellering då många dokument som skapas 
under utvecklingen är lika, t.ex. objektmodell och datamodell. Inget i Skolmodell-91 säger 
något specifikt om samarbetet mellan användare och systemutvecklare men eftersom den 
arbetar mångt och mycket som datamodelleringen så krävs det även här ett starkt samarbete 
mellan dessa parter. Modellen består av tre huvudsteg som beskrivs i figur 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Bild över de moment som Skolmodell-91 innehåller 
 
Denna modell skulle kunna vara lämplig. Den är enkel och kräver ingen stor kunskap av 
användarna i systemutveckling. Eftersom resultatet av Skolmodell-91 är en kravspecifikation 
[7] talar det för att denna modell verkligen kan passa.  
 

3.7 PROTOTYPING 
 

 
 
 
Prototyping eller experimentell systemutveckling som den också kallas för används främst 
inom systemutvecklingen för att säkerhetsställa att det blivande informationssystemet 
verkligen överrensstämmer med beställarens önskemål [5].   
 
Redan nu är det viktigt att betona att även prototyping bygger på en utvecklingsmodell med 
olika metodsteg. En del människor tror att prototyping närmast är att likna vid en form av 
”happening”, det vill säga ett arbetssätt utan mål och mening. Detta är felaktigt. 
Prototypingens förkämpar betonar mycket starkt att en lyckad prototyping förutsätter att man 
följer en klart strukturerad arbetsgång. Prototyping innebär även den systematiskt arbete trots 
att iteration är en betydande del av det [5].  
 
Prototyping går till så att en prototyp tas fram som beställaren får testa och lämna synpunkter 
på. Detta itereras till dess att beställaren har en prototyp som han är nöjd med och som sedan 
kommer att bli det färdiga systemet. Prototypen bör ge en situation som i mesta möjliga mån 
liknar den arbetssituation som användaren kommer att uppleva när systemet tas i bruk. Detta 
innebär att prototypen kommer att visa exakt hur kommunikationen (gränssnittet) mellan 
människa och maskin kommer att se ut.  

  

FA A AvF/DU R I 
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• Processdesign 
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Det huvudsakliga syftet med prototyping är att få en kompletterande kravspecifikation. 
Prototyping innefattar två sätt att arbeta. Antingen så gör man en prototyp som man sedan 
förkastar och börjar om från grunden eller så bygger man vidare på prototypen när man gör 
det slutgiltiga systemet. I figur 4 nedan visas de fem metodsteg som ingår i prototyping. 
 

 

 
Figur 4. En utvecklingsmodell för prototyping [5] 
 
Denna modell verkar kunna passa väldigt bra. Den stora fördelen med prototyping är att 
användarna snabbt får se hur systemet kommer att se ut och hur de viktigaste funktionerna 
kommer att fungera i verkligheten. Detta är väldigt fördelaktigt i jämförelse med att se en 
abstrakt skiss som kan vara väldigt svår att omforma till verklighet. Ytterligare en sak som 
talar för prototyping är att det huvudsaktliga målet är att få fram en bättre kravspecifikation. 
Denna modell täcker inte hela systemutvecklingen utan kräver att den kompletteras med 
någon annan modell. 
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3.8 UTVÄRDERING 
 
Efter teoristudierna av de olika systemutvecklingsmodellerna väljer vi att arbeta med 
Skolmodell-91 tillsammans med prototyping. Vi grundar vårt val på bl. a. följande:   
 

Önskemålet om stor precision pekar i rikting mot starkt formaliserade beskrivningstekniker 
som kräver goda kunskaper, men som ger dåligt användarengagemang. Önskemålet om stort 
användarengagemang talar alltså för lättbegripliga beskrivningstekniker, som inte ger lika hög 
grad av precision. [5] 

 
En avgörande punkt i vårt val är att det inte krävs några stora utbildningsinsatser av 
användarna för att engagera sig i processen med Skolmodell- 91. Detta är viktigt eftersom vår 
kundgrupp kanske inte heller har så stort intresse eller så mycket tid att lära sig någon 
systemutvecklingsmetod för att kunna bistå de experter de har anlitat. Det är ju därför de har 
anlitat experter. Skolmodell-91 är en enkel modell samtidigt som den har sina klara riktlinjer 
och ger en bra struktur i arbetssättet. Dess mål är också att ta fram en kravspecifikation. Även 
om Skolmodell-91 skall resultera i en kravspecifikation kan det hända att den är för abstrakt 
för vår kundgrupp. Det är då vårt kompletterande val av prototyping kommer in. Eftersom 
prototyping arbetar i nära samarbete med användarna för att skapa en utförligare 
kravspecifikation kommer denna modell väl till pass. Dessa två modeller kompletterar 
varandra väldigt bra när det gäller att täcka in faserna i livscykelmodellen. 
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4 EMPIRI 
I vår hypotes påstår vi att det går att framställa fungerande system som uppfyller kundens 
önskemål. Detta även om det inte finns utförlig kravspecifikation men om man använder för 
uppgiften anpassade systemutvecklingsmodeller osv (för utförlig hypotes se avsnitt 1.2) För 
att kunna bekräfta hypotesen måste vi ha något underlag för det. Därför har vi gjort en 
intervju, undersökt referensprojekt och gjort en egen fallstudie. Nedan följer en beskrivning 
för hur vi bedrev detta arbete. 
 

4.1 INTERVJU  
För att verklighetsanknyta våra teorier har vi intervjuat gruppchef Tomas Nordmark vid   
Sigma Benima Systemteknik. Nordmark har bland annat jobbat vid Sigma Benima AB de 
senaste 10 åren med processnära kommunikation. Nordmark har även stor erfarenhet av 
systemutvecklig. 
 
Vi frågade Nordmark huruvida företag har kompetens att framställa egna kravspecifikationer. 
 
Enligt Nordmark tycks det bli vanligare och vanligare med företag som saknar kompetens att 
själva framställa kravspecifikationer. Varför det blir så menar Nordmark beror på två 
huvudorsaker. 
• man datoriserar helt nya områden där tidigare erfarenhet saknas samt  
• man fokuserar mera på vad tekniken kan åstadkomma i stället för att fokusera på själva 

problemet. 
Vidare menar Nordmark att de som redan har system i drift har bättre förmåga att ställa 
kravspecifikationer då de har en viktig och avgörande referens i det gamla systemet, vilket de 
som inte har system saknar. 
 

4.2 REFERENSPROJEKT 
Vi har studerat några redan validerade projekt från industrin för att se om det går att se samma 
mönster och tendenser som i vår fallstudie. Dessa projekt visade att det även inom stora 
industrier finns projekt där det inte funnits några klara mål när projektet startat. Det finns även 
stora industrier som ibland saknade visioner för vad som går att göra med dagens teknik. 
Samtidigt finns det projekt där kunden haft stor kunskap inom systemframställning och teknik 
och kunnat leverera mycket detaljerade kravspecifikationer och mål. 
Vi kan inte gå in närmare på dessa projekt då de enligt kundens önskemål är konfidentiella. 
  

4.3 FALLSTUDIE 
Nedan kommer vi att beskriva hur arbetet med fallstudien utfördes. För att det lättare ska gå 
att se var i systemutvecklingen vi befann oss har vi delat upp texten i olika stycken och vi 
kommer också att visa en liten bild av livscykelmodellen för att åskådliggöra detta. Vi 
kommer också att beskriva syftet med varje del. Med syfte menar vi att förutom att utveckla 
systemet så har vi ett bakomliggande syfte med fallstudien, dvs att undersöka vår hypotes.  
Vi kommer endast i korta drag beskriva vad vi gjorde. Finns intresse för att mer i detalj vad vi 
gjorde hänvisar vi till bilagan om fallstudien. 
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4.3.1 Förändringsanalys och analys 
 

 
 
 
Då kunden inte har någon kravspecifikation och inte heller kan precisera klara mål för det nya 
systemet måste vi göra en ordentlig analys av förändringsbehovet, problemen och målet för 
det nya systemet. Syftet med denna del av systemutvecklingen är att undersöka om vi 
tillsammans med kunden och med hjälp av en utvecklingsmodell kan utföra denna analys och 
producera fram en första kravspecifikation, trots att kunden saknar kunskaper i system- 
framställning 
 
Vi började arbetet med att skapa oss en så bra bild över företaget som möjligt. För att göra 
detta var vi i kontakt med ledningen och flera anställda vid Hortlaxhus. Detta resulterade i att 
vi fick en god inblick i hur organisationen är uppbyggd och hur kundflödet genom de olika 
avdelningarna fungerar. Vi studerade även nuvarande datorisering, hårdvarumässigt och vilka 
program som används idag. Detta gjorde vi för att se om det fanns något att vinna på att 
samköra de olika databaserna som finns i dag. Utifrån denna undersökning gjorde vi en 
rutinbeskrivning över nuvarande rutinflöde. Detta ger en bra överblick över flödet och 
underlättar kommande förändringsprocess. Sedan gjorde vi en problemanalys tillsammans 
med ledningen och de anställda. De fick sedan framföra sina önskemål på förändringar i 
systemet och önskade funktioner i det nya. Förändringsbehovet ledde till att vi gjorde en 
ordentlig analys av vilket mål och vilka krav de ställde på det nya systemet. Nu kunde vi 
tillsammans med representanter för ledningen och de anställda konstruera en första 
kravspecifikation för det nya systemet. Arbetet med att se över vilka mål som företaget har 
med sin verksamhet och med detta projekt startade. Vi gjorde också en dataanalys över 
företagets behov av data och hur det skall organiseras. Efter att vi gjort denna analys kunde vi 
presentera ett förslag till nytt system med ny rutinbeskrivning. 
 
Under detta arbete stötte vi inte på några större problem. Vi hade ett bra samarbete med 
representanterna från kunden och de visade stort engagemang i detta skede av 
utvecklingsfasen. Det är mycket viktigt att man engagerar kunden i detta skede av 
systemutvecklingen. Kunden måste känna sig delaktig redan från start och samtidigt kan 
kunden sin organisation och verksamhet bäst. 
 
Vi anser att vi med detta visar att det går att utföra denna del av systemutvecklingen om man 
använder en avsedd utvecklingsmodell trots att kunden saknar kunskaper systemframställning. 
 

  
4.3.2 Utformning 
 
 

 
 
 
Denna del av systemutvecklingen utförs av systemutvecklarna. Vår kund har inga kunskaper 
om tekniska lösningar och kan därför inte bidra med något konkret. Syftet med denna del av 
utvecklingsfasen är enbart att konstatera att kunden inte behöver ha några kunskaper i 
tekniska lösningar för att det skall gå att genomföra. 
Utifrån den kravspecifikation som vi tillsammans med kunden arbetat fram började vi utforma 
de tekniska lösningarna. Denna del av systemutvecklingen bedrevs till stor del helt av oss 
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systemutvecklare och hade enbart kortare träffar med representanter för företaget. Träffarna 
var mest till för att de skulle känna sig delaktiga i arbetet under hela utvecklingsarbetet. 
Eftersom vi från och med nu skulle börja att arbeta med prototyping och behövde stort 
engagemang från dem är det viktigt att de får vara med så mycket som möjligt. 
  
Efter att vi utformat de tekniska lösningarna utan att kunden besatt dessa kunskaper anser vi 
att vi visat att kunden, åtminstone i detta fall inte behöver dessa kunskaper. 
 
 
4.3.3  Realisering 
 
 
 
Eftersom kunden inte hade någon kravspecifikation att lämna och den som vi tillsammans 
arbetat fram är enkel och begränsad måste vi arbeta på ett speciellt sätt. Vi valde att arbeta 
med prototyping. Syftet med denna del är att visa att man kan få fram ett system som uppfyller 
kundens önskemål utan att ha en fullständig kravspecifikation att utgå ifrån. Eftersom denna 
del kräver att kunden engagerar sig ganska mycket i projektet skulle det bli intressant att se 
om så inte blev fallet och om vi lyckades få fram ett system i alla fall. 
 
Vi delade upp systemet i olika moduler och arbetade sedan med de olika modulerna en efter 
en. Eftersom vi arbetade efter prototyping hade vi ett nära samarbete med representanter från 
kunden. Samarbetet gick till så att vi diskuterade fram i enkla drag hur aktuell modul skulle 
fungera. Sedan skapades alla skärmbilder och de viktigaste funktionerna. De fick sedan testa 
modulen. Denna test gick mest ut på att vi skulle se att vi inte hade missuppfattat varandra 
gällande användargränssnittet. Efter testen så ändrades de skärmbilder som behövdes och 
sedan gjordes de övriga funktionerna klara. Efter detta var det dags för en större test. Nu 
testades alla funktionerna. Fanns det funktioner eller användargränssnitt som behövdes 
justeras så gjordes detta efter testen och lämnades sedan till ytterligare test. Detta förfarande 
upprepades tills att modulen ansågs som färdiga. Vi genomförde sedan en test av hela 
systemet.  
 
Under denna del av utvecklingen stötte vi på lite problem av teknisk karaktär. Dessa går att 
läsa närmare om i bilagan om fallstudien.  
 
Använder man sig av prototyping krävs det ett stort samarbete mellan systemutvecklarna och 
kunden. Det visade sig att det inte är det lättaste att samordna. Ett problem som uppstod var 
att få kunden att lägga ner den tid och det engagemang som krävdes. Detta visade sig främst 
när vi kom till fasen då kunden skulle testa modulerna. Det hände att kunden inte hade testat 
modulen klart till det datum som vi kommit överens om. Detta medförde att arbetet drog ut på 
tiden och att vi fick pressa kunden lite för att de skulle hålla tiderna. Vi kan konstatera att 
denna del av systemutvecklingen går bra att genomföra utifrån de förutsättningar som vi hade 
om man använder sig av en utvecklingsmetod som är lämpad för sammanhanget och 
situationen. Det går även om kunden inte är fullt engagerad i projektet, fast det tar lite längre 
tid. 
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4.3.4 Implementering 
 
 
 
Dags för att implementera det nya systemet i befintlig miljö. I denna del av 
systemutvecklingen hade vi inte något backomliggande syfte med vårt arbete. 
 
Vi implementerade systemet och sedan fick kunden testköra systemet under några dagar när vi 
var närvarande för att åtgärda eventuella akuta problem. Inga sådana uppstod och systemet 
togs i drift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FA A AvF/DU R I 



15
 

  
 

 

5  RESULTAT 
I detta kapitel kommer vi att utvärdera och prova vår hypotes och granska överinstämmelsen 
med den studerade fallstudien. Vidare kommer vi att diskutera de metoder vi använde oss av 
under genomförandet av undersökningen.  
 

5.1 UTVÄRDERING AV SKOLMODELL-91 
Skolmodell-91 är en förenklad systemutvecklingsmodell som är speciellt anpassad till 
grundläggande utbildning i systemutvecklig och syftet är att beskriva ett komplext 
utvecklingsarbete på en grundläggande nivå.  
Detta passade oss mycket bra då syftet med rapporten som togs fram vid fallstudien var att 
den även skulle kunna läsas av en novis utan tekniska kunskaper i datalogi och/eller 
systemvetenskap.  
 
I och med att det tar mycket lång tid att utveckla system har Skolmodell-91 valt att begränsa 
sig till de inledande momenten vid systemutveckling och lämna programmering, test, 
införande och drift av systemet utanför modellen. Detta tycker vi är bra men tycker samtidigt 
att man lämnas lite svävande och ovetande då ett glapp i utvecklingsfasen tycks bli från sista 
stadiet i Skolmodell-91 och till dess att man börjar programmera. Varför vi tycker så beror på 
att vi inte hittat något bra sätt att börja framtagningen av programmen. Vi sa i ett tidigt skede 
att vi skulle använda oss av prototyping men problemet var hur vi skulle börja göra 
skärmbilderna. Hur skulle dessa se ut och vad skulle man tänka på? Detta löste vi genom att 
se hur andra gjort liknande lösningar och använda våra egna kunskaper i MDI, människa data 
interaktion. 
 

5.2 UTVÄRDERING AV PROTOTYPING 
Prototyping var rätta modellen för oss, om detta råder det inga tvivel om men vi reflekterade 
samtidigt över ett relativt stort problem gällande resurstilldelning från kunden. 
Systemutvecklarna bygger sina prototyper i samarbete med tilldelande resurser från kunden, 
det är relativt självklart. Kunden måste tilldela projektet dessa resurser, det är kanske inte lika 
självklart då kunden ofta inte prioriterar sådana saker. Fungerar inte detta samarbete blir det 
svårt för denna modell att lyckas och risken blir att beställaren ändå inte får det system som 
önskas. För att verkligen vara säker på att kunden tillhandahåller dessa resurser bör man 
informera kunden så tidigt som möjligt om vikten med tillgänglig personal vid prototyp 
utredning och testning. 
Fungerar ovanstående tror vi man gratis får olika fördelar. Exempelvis kan det vara så att  
användarna känner stor delaktighet i det system som tagits fram och kan på så sätt lättare 
acceptera det nya systemet. 
 
Ett annat problem vid användningen av prototyping är att målformuleringen ofta kan suddas 
ut när man ser vad som är realiserbart med själva tekniken. Man fokuserar sig lätt på fel saker, 
dvs den grafiska utformningen i stället för funktionen det är också snarare en regel än ett 
undantag. Det är lätt att man hamnar i diskussioner om var ett textfält på skärmen skall ligga 
och stavning av ord. Dessa diskussioner är inte oväsentliga men användningen av prototyping 
blir misslyckad om sådana frågor får ta överhand över frågor om vilka funktioner systemet ska 
ha. 
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Sammanfattningsvis anser vi ändå att prototyping är ett mycket bra sätt att arbeta på, speciellt 
när beställaren inte riktigt vet vilka krav de vill och kan ställa på det nya systemet. Vi anser att 
prototyping inte är det enda sättet men kanske det bästa sättet få igång en riktig dialog med 
beställaren och på så sätt verkligen få fram ett system som beställaren önskar. 
 

5.3 HYPOTESTESTNING 
Vår hypotes lyder som följer lite förenklat: ”För att producera för kunden ett system som 
löser dennes problem behöver man för den skull inte kräva av kunden att denna 
• skall tillhandahålla en utförlig kravspecifikation  
• skall  ha kunskaper om systemframställning  
• skall ha kunskaper om tekniska lösningar 
• skall vara fullt engagerad i projektet.” 
   
Vidare påstod vi även:”... att målet för själva uppgiften ej heller behöver vara självklar då 
detta oftast  förnyas under själva systemframställningen och då kunden ibland saknar visioner 
för vad som går att lösas med hjälp av dagens teknik.” 
 
För att verkligen testa vår hypotes bedrev vi ett fullskaligt projekt som överensstämde med 
ovanstående, dvs, att kunden från början ej haft någon direkt kravspecifikation och bara ett 
”luddigt” mål för själva projektet. 
 
Under första delen av vår fallstudie valde vi att arbetade aktivt med Skolmodell-91. Detta 
ledde så småningom fram till en kravspecifikation och ett slutligt fastställt mål. Under själva 
konstruktionsfasen hade vi en lägre nivå av tillgänglig personal från kunden vilket vi 
kompenserade med att använda oss av prototyping. Detta resulterade, trots detta, i en god 
kravuppfyllelse och att ett system framtogs som för kunden löste dennes problem. 
 
Vi testade punkterna i vår hypotes för varje delmoment i livscykelmodellen där de var 
relevanta. För att bekräfta vår hypotes följer här några kommentarer och exempel för varje 
punkt i hypotesen.  
 
• skall tillhandahålla en utförlig kravspecifikation 
Vår kund i fallstudien kunde inte tillhandahålla någon kravspecifikation. Trots detta lyckades 
vi tillsammans med kunden och med hjälp av systemutvecklingsmodellen, Skolmodell-91 
producera fram en kravspecifikation som sedan bidrog till att ett system med de funktioner 
som kunden önskade kunde levereras. 
 
• skall  ha kunskaper om systemframställning 
Vår kund i fallstudien har definitivt ingen kunskap i systemframställning. Det fanns inte heller 
intresse eller tid att lära sig detta. Därför valde vi, som tidigare nämnts Skolmodell-91 som 
utvecklingsmodell. Vi lyckades bra med att framställa ett nytt system tillsammans med 
kunden trots att denna saknade dessa kunskaper. 
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• skall ha kunskaper om tekniska lösningar 
Kunden hade inte heller några kunskaper i de tekniska lösningarna som är relevanta för denna 
fallstudie. Trots detta gick det bra att ta fram dessa. 
 
• skall vara fullt engagerad i projektet. 
Ju mer engagerad kunden är i projektet desto större chans har projektet att bli klar inom utsatt 
tid. Det är dock inte en fullständig katastrof om kunden inte är fullt engagerad. Vi hade under 
vissa perioder i vår fallstudie inte en fullt engagerad kund. Detta medförde i och för sig att vi 
blev lite försenad med vi lyckades trots det att genomföra projektet och kunden blev nöjd med 
resultatet. 
 
• …att målet för själva uppgiften ej heller behöver vara självklar 
Om målet är klart innan projektets start är det förstås en fördel men inte en nödvändighet. Det 
kan ibland vara en fördel att inte vara låst vid ett mål som är för konservativt. I vår fallstudie 
märktes detta speciellt. Kunden hade väldigt svårt att ge ett klart besked vad det nya systemet 
skulle kunna utföra och vad de ville ha ut av det. Samtidigt kunde de ha önskemål om 
funktioner som inte visade sig vara praktiskt och ekonomiskt genomförbara. 
 

• En säljare skall löpande kunna följa upp det arbete som läggs ner på   
 kunden i form av kalkylarbete etc. 
 
Denna funktion går inte att genomföra som önskat. Det kräver att Hortlaxhus ständigt 
är uppkopplad mot Internet, vilket de i dagsläget inte är och inte kommer att vara inom 
överskådlig tid. Kostnaderna för en fast uppkoppling är inte heller idag ekonomiskt 
försvarbar. 

  
Vi kunde också ge förslag på funktioner som kunde lösa deras problem på ett mycket enkelt 
sätt tack vare teknik som de inte hade kunskap i. Detta kanske inte hade varit möjligt om de 
hade ett fast mål klart för sig innan projektet startade. Vi kunde tillsammans med kunden och 
med hjälp av Skolmodell-91 arbeta fram och fastställa målet för projektet 
 
Med ovanstående exempel och tillsammans med de övriga fall vi studerat och den intervju vi 
hade med Nordmark från Sigma Benima, anser vi oss ha bekräftat vår hypotes. 
 

5.4 METODDISKUSSION 
Syftet med undersökningen var att med hjälp av en fallstudie undersöka om det fanns metoder 
som kompenserade bristande kravspecifikationer och klara fasta mål. Om dessa metoder var 
tillräckliga för att man i slutändan kunna producera system som för kunden löste dennes 
problem. Vi har endast använt oss av en fallstudie som med fullgått resultat löst kundens 
problem. Tillvägagångssättet och själva uppgiftens storlek ger vissa begränsningar gällande 
undersökningens reliabilitet2 och validitet3. Vi har dock försökt att uppnå en viss 
representativitet genom att vi även studera referensprojekt vid Sigma Benima som bedrivits i 
stor skala mot stora kända industrier. 

                                                 
2 Reliabilitet, tillförlitlighet viket innebär att mätningar är korrekt gjorda. Undersökningen måste basera sig på ett 
representativt urval av händelser så att inte tillfälligheter påverkar resultatet.  
3 Validitet, innebär att man verkligen undersöker det man ville undersöka och ingenting annat, vilket endast kan 
säkerställas om man har klara mått och mätmetoder att arbeta efter. 
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6 SLUTSATS 
Nedan följer de slutsatser och de egna reflektionerna vi har kommit fram till i vårt arbete. 
 
Vi menade tidigare att man principiellt kan dela in kunder i två fack. De kunder som kan 
väldigt mycket om systemutveckling och de som inte har kunskapen (kallas nedan ”de som 
inte kan”) och kanske inte heller intresset att ta fram en kravspecifikation över ett nytt system. 
Rent vetenskapligt kan vi inte förankra ovanstående men tycker ändå att vi kan skönja en viss 
uppdelning baserad på kunskap.  
Vår undersökning visade att det fanns ett visst antal systemutvecklingsmetoder för ”de som 
inte kan”. Att man med dessa metoder kan producera system som för kunden löser dennes 
problem utan att kunden för den delen behöver leverera korrekta kravspecifikationer tycker vi 
inte råder något tvivel om. Att målen i regel förflyttas och förnyas under själva 
systemframställningen verkar inte heller vara något undantag utan snarare en regel.  
 
Vidare kan man säga att arbeta efter en modell liknande Skolmodell-91 är ett måste och ger 
utvecklaren en ovärderlig hjälp för att få struktur och en logisk arbetsgång för sitt arbete. 
Huruvida Skolmodell-91 är den bästa modellen låter vi vara osagt men säger i alla fall att 
huvudprincipen är att man följer en systemutvecklingsmodell som väljs beroende på vilken 
uppgift som skall lösas och som innehåller logiska analyssteg och när problemen skall lösas 
använder man metoder, tekniker och verktyg. 
 
Prototyping var rätt komplement för oss till Skolmodell-91, det råder det heller inga tvivel 
om, men vi reflekterade samtidigt över ett relativt stort problem gällande resurstilldelning från 
kunden. Kunden kanske inte prioriterar personal till projektet vilket gör att ett samarbete 
mellan systemutvecklarna och beställarna går om intet. Resultatet av detta kan bli att kunden 
ändå inte får det system som önskas. En annan fara är att man fokuserar sig på fel saker vilket 
kan leda till att målformuleringen suddas ut eller förnyas. Varför det blir så beror nog på att 
man gärna testar ny teknik i stället för de funktioner som var avsedda att testas med hjälp av 
just prototypen. 
 

6.1 EGNA REFLEKTIONER 
Med den erfarenhet vi har från livet gjorde vi en reflektion när vi undersökte 
systemmodellerna. Utan att ha vetenskapligt grund för det så konstaterar vi följande. När 
någon förändring skall genomföras, antingen ett nytt system som skall utvecklas eller något 
som inte alls har med systemutveckling att göra så är det viktigt att de som skall leva i 
förändringen känner sig engagerad i förändringsprocessen. Detta stämmer väl överens med 
följande citat. 
 

… alltid understrukit att människor inte känner något motstånd mot 
förändringar. Däremot finns det ett starkt motstånd mot att bli förändrad av 
andra. Den enskilda medarbetaren skall inte rationaliseras utan delta i 
rationaliseringen. [9] 
 

Vi trodde från början att saknaden av klara mål och visioner endast tillhörde de mindre 
systemen som framtas, men döm av vår förvåning då även stora industrier ibland saknade 
visioner för vad som går att göra med dagens teknik. Allt för ofta verkar det vara så att 
kunderna låser sig för vad som går att göra och på så sätt inte intresserar sig för ny teknik och 
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vad den kan prestera. Detta tycker vi man direkt kan koppla till vår tes att ”kunden ofta saknar 
visioner om vad som går att föra med dagens teknik”.  Det är då kunden tillsammans med 
leverantörens kunskap om systemframställning som leder till kravspecifikationer och 
fastställer mål. Givetvis finns det även företag som har kunskaper i systemframställning men 
det finns även de som anställer professionella systemutvecklare som skriver 
kravspecifikationer för deras räkning. 
 

6.2 FRAMTIDA ARBETE 
I vår fallstudie har vi undersökt om det går att ta fram ett system som för kunden uppfyller 
dennes önskemål. Detta utan att ha en utförlig kravspecifikation och utan att kunden har några 
kunskaper i systemutveckling eller är alltför engagerad i projektet. Vi har även studerat några 
referensprojekt. Intressant vore att göra ytterligare en eller två fallstudier för att undersöka om 
även dessa kan styrka vår hypotes. 
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8 ORDLISTA 
 
Abstrakt  inte påtaglig, utpräglat teoretisk (och därigenom svårbegriplig) 
 
Dataanalys  företagets behov av data och hur det är organiserat, vilka objekt  
  som data måste lagras kring. 
 
Empiri  grundad på erfarenhet, undersökning som bygger på 

iakttagelser(ev. i samband med experiment) 
 
Fallstudie  ett enskilt fall som studeras på djupet 
 
Implementera starten av det nya systemet. Man stöter på både  

motivationsmässiga och praktiska problem. Både användare och 
experter måste samverka. 

 
Iteration  upprepning 
 
Kravspecifikation Användarna beskriver sina önskemål, medan systemerarna finner 

den tekniska lösningen som bäst uppfyller dessa önskemål. Med ett 
sådant synsätt är det viktigt att användarnas önskemål är tydligt 
dokumenterade och uttryckta så preciserat som möjligt [5] 

 
MDI  människa-dator-interaktion, samspelet mellan människan och  
  datorn. Gränssnitt dem emellan. 
 
Målanalys  vilka mål företaget har för verksamheten, systemet och för själva  
  projektarbetet 
 
Processanalys rutiner ses som funktioner där data bearbetas och nu måste  

bearbetningen beskrivas exakt i form av tex matematiska formler. 
 
Prototyp  verklighetsnära exempel på de yttre egenskaperna hos det framtida  

systemet. 
 
Systemering  inledande del i systemutvecklingen, består av verksamhetsanalys,  

informationsanalys, principiell utformning av teknisk lösning och 
utformning av utrustningsanpassad teknisk lösning 

 
Systemutveckling består av systemering, realisering och implementering 
 
Validera  jämförande utvärdering



 

Bilaga 
 

En fallstudie 
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1 INLEDNING 
Denna bilaga är resultatet av en fallstudie som utförts hos Hortlaxhus AB, Piteå. Den är ett 
lösningsförslag till ett nytt kundvårdssystem för Hortlaxhus. Bilagan är uppdelad i avsnitt där 
den beskriver nuläge, problemanalys, systemets mål och krav samt ett lösningsförslag. I 
avsnittet ”Nuläge” studeras hur verksamheten fungerar, dess strategiska, taktiska och 
operativa mål, vilka anställda som finns och deras arbetsuppgifter. Vi har utifrån detta 
konstruerat ett organisationsschema för företagsledningen. Även rutinerna kring 
katalogbeställningar, hur de hamnar hos Hortlaxhus och hur den följs upp har studerats. 
Problemanalysen är gjord för att få insikt i de egentliga problemen och vad de bottnar i. 
Lösningsförslaget innehåller beskrivning av ett nytt kundvårdssystem. Slutligen följer en mer 
teknisk del, som innehåller datamodell samt relations- och attributbeskrivningar. Dessa kan 
användas vid en eventuell framtida utveckling av systemet. 

1.1 SYFTE 
Denna rapport är framtagen för att beställaren skall få en inblick i hur systemets olika delar 
fungerar var för sig och hur de samverkar. Den skall även ge en inblick hur detta system 
fungerar gemensamt med de redan befintliga systemen. Rapporten kommer att utformas på ett 
sådant sätt att man skall kunna tillgodogöra sig den även om man inte har djupa kunskaper 
inom programmering. För den som är mer intresserad av de programmeringstekniska 
lösningarna finns avsnitten som heter Teknologi. Där ges en djupare inblick i de tekniska 
lösningarna som använts. Dessa stycken kan hoppas över utan att man tappar sammanhanget 
med rapporten. 
 
Rapporten skall även användas vid eventuell vidareutveckling av systemet. Den skall då ge en 
bra bakgrund till hur systemets olika delar fungerar och vilka tankar som legat bakom 
lösningar och beslut.  
 
Vidare kommer rapporten att beskriva de olika steg som förekommer vid framtagande av ett 
nytt system.  

1.2 MÅL 
Målet med detta arbeta är att eventuellt utarbeta nya arbetsrutiner men framförallt  framställa 
ett system som hjälper säljavdelningen med deras nuvarande problem i form av tidsbrist och 
brist i kundadministration och kunduppföljning.  
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2 DEFINITIONER OCH FÖRKLARINGAR 
 
När man tar fram nya system eller kompletterar gamla system finns det vissa aktiviteter som 
ingår i all sorts utredningsarbetet och utvecklingsarbete. Det är en mängd olika saker som 
måste gås igenom och utföras innan man kan realisera idéerna och installera ett fungerande 
system. För att vi inte skall tappa bort viktiga moment i vårt arbete har vi valt att arbeta efter 
Skolmodell-91 vilken är en förenklad systemutvecklingsmodell.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.Bild över de moment som Skolmodell-91 innehåller. 
 
Vi kommer genom hela denna rapport att prata om system vilken vi redan nu tänkte definiera 
och förklara. Ordet system kommer från grekiskan och betyder sammanställning. Ett system 
definieras som:  
 

”Ett antal objekt som har vissa attribut (egenskaper) vilka är sammanbundna 
med relationer som har vissa attribut (egenskaper) vilka mot omgivningen 
uppfattas som en helhet vid en given tidpunkt eller ett givet tidsintervall.” [9] 
 

Med objekt4 menas en aktivitet eller en företeelse som har vissa egenskaper (attribut).  Ett 
objekt behöver inte nödvändigtvis vara en teknisk apparat utan kan även vara en handling 
utförd av någon. Man kan även säga att system inte bara är datorer – de omfattar mycket mer. 
 
Vidare kommer vi att arbeta med prototyping vilket innebär att vi kommer att skapa en 
prototyp, en modell av systemet, som användaren själv kan prova. Prototypen bör ge en 
situation som i mesta möjliga mån liknar den arbetssituation som användaren kommer att 
uppleva när systemet tas i bruk. Detta innebär att prototypen kommer att visa exakt hur 
kommunikationen (gränssnittet) mellan människa och maskin kommer att se ut. Det 
huvudsakliga syftet med prototyping är att få en kompletterande kravspecifikation. Den 
egentliga prototypingen består av fem metodsteg[5]: 
 

                                                 
4 Ordet objekt har valts då det är användbart för såväl abstrakta som konkreta system. ”Del” (lika med konkret 
företeelse) är ett naturligt ord för objekt när systemet är konkret. För abstrakta system gäller inte detta. 

• Bakgrund 
• Nuläge 
• Problem 
• Förändringsbehov

• Målanalys 
• Dataanalys 
• Processanalys

• Datadesign 
• Processdesign 
• Användargränssnitt

Fakta om idag 

Design av 
systemförslag 

Analys av 
mål/krav 
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1. Identifiera centrala behov 
2. Utarbeta första prototyp 
3. Demonstrera och diskutera förbättringar 
4. Införa förbättringar 
5. Täcker prototypen behoven? 
 
I figur 2 visas de fem metodstegen som ett flödesschema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. En utvecklingsmodell för prototyping [5]  
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3 NULÄGESANALYS 
Under denna rubrik beskrivs verksamheten i korta drag och hur verksamheten fungerar idag. 
Innehållet i nulägesanalysen kan även vara av intresse för eventuella utomstående eller 
nyanställda som på ett snabbt sätt vill få en blick över företages organisation och arbetssätt. 

3.1 METOD 
För att skapa oss en så bra bild över företaget som möjligt har vi varit i kontakt med ledningen 
för Hortlaxhus men även flera av Hortlaxhus anställda har hörts. Genom dessa möten har vi 
fått en inblick hur organisationen är uppbyggd och hur flöden av kunder passerar de olika 
avdelningarna. Vi har även löpande kompletterat med information som vi behövt genom att gå 
runt och se hur varje person arbetar och ställa dem väsentliga frågor rörande deras roll i 
nuvarande system. 

3.2 VERKSAMHETEN 
Hortlaxhus har tillverkat villor och fritidshus sedan 1969.  Företaget har idag ca 40 st. 
anställda och en hustillverkningskapacitet på ca 4 - 6 hus per vecka, beroende på storlek och 
leveransinnehåll. Företaget har en egen försäljning från Kiruna i norr till Nyköping i söder 
samt export till Norge och Tyskland. 
  
3.2.1 Nuvarande datorisering 
Företaget har i dagsläget ca 10 stycken PC datorer. Dessa är ihopkopplade i ett 10Mb Ethernet 
nätverk och de använder Novell 3.11 som operativsystem på servern. Ute på arbetsstationerna 
är det Microsoft Windows 95 och Microsoft Windows 3.x som fungerar som operativsystem. 
Flera av datorerna är kopplad till ett modem men endast en har tillgång till Internet. I figur 3 
visas nuvarande datorisering. Cirklarna symboliserar olika avdelningar och den 
datorutrustning som finns inom den.  
 
På de olika avdelningarna finns dessa avdelningsspecifika program. 
 
• Säljavdelningen och säljarna använder sig av programmet Capitex Egnahemskalkyler för 

att göra egnahemskalkyler. 
• Ritavdelningen använder sig av AutoCad för att skapa ritningarna och Exceldokument för 

att specificera material.  
• Kalkylavdelningen använder sig av ett specialutvecklat program, WinCalk-96 för att göra 

huskalkyler 
• Ekonomiavdelningen använder sig av programmet MicroMore för order och fakturering. 
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Figur 3. Visar nuvarande datorisering 
 

3.3 SYSTEMUNDERSÖKNING 
En första kundkontakt tas ofta vid en katalogbeställning. Denna beställning skedde förr i tiden 
främst genom att kunden ringde upp företaget och önskade ett katalogutskick. Kunden 
registrerades på ett vanligt papper och kom på så sätt in i systemet. Efter att ha granskat 
kunden närmare väljs de kunder som är intressanta ut och fördelas geografiskt till de säljare 
som handhar respektive område.  
Detta ”papper” är sedan underlag för en senare kundkontakt och eventuell beställning. 
Idag sker ca 90% av all katalogbeställning genom Internet där Hortlaxhus varit verksamma ca 
1 år. Kunden registrerar där sina personuppgifter och väljer vilken katalog som önskas. 
Uppskattningsvis kommer det 20 - 40 katalogbeställningar om dagen vilka främst 
inkommer/genereras via e-post. Beställningarna sorteras/gallras manuellt och katalogen 
skickas från huvudkontoret (kan även beställas och sändas direkt från säljarna). De kunder 
som erhållit katalog fördelas geografiskt till de säljare som ansvarar för respektive geografiskt 
område vilka i sin tur kontaktar kunden för kundbearbetning. 
Varje katalogutskick kostar Hortlaxhus ca 150 kr. 
 
Om en kund önskar priser och egnahemskalkyler använder säljavdelningen och säljarna ute i 
landet i dagslägen ett program vid namn Capitex Egnahemskalkyler. Detta program har en 
egen databas i vilken kunderna registreras. I Capitex Egnahemskalkyler finns inget 
kundnummer utan allt baseras på kundens namn. 

Säljavdelningen 
Ritavdelningen 

AutoCad 
Excel

Internet 

Capitex 
Egnahemskalkyl 

 

Kalkylavdelningen 

WinCalc-96

Ekonomiavdelningen

 
 

MicroMore
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Kommer man till det läget att kunden vill skriva kontrakt används ett förtryckt formulär med 
löpande kundnummer/köpeavtalsnummer. Efter det att man fyllt i detta formulär skickas 
formuläret till ekonomiavdelningen som registrerar kunden i deras ekonomiprogram 
MicroMore. Som unik nyckel 5 i denna databas används kundnumret från kontraktsformuläret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Pilarna visar kundflödet i Hortlaxhus organisation. Bilderna på datorerna visar de ADB-system som 
används vid respektive avdelning. 
 
Löpande under hela ovanstående process kan kalkylförfrågningar uppkomma vilket leder till 
att kunden registreras hos kalkylavdelningen. Uppgifterna om kunden kommer via ”papper”. 
Avdelningen använder sig av ett specialbeställt kalkylprogram, WinCalk-96, som använder 
sig av en egenimplementerad objektorienterad databas. Ritavdelningen kan även den bli 
inkopplad löpande under hela kundbearbetningsprocessen. Uppgifterna om kunden kommer 
via ”papper”. Avdelning använder Excel dokument för att specificera material. De använder 
AutoCad för att rita och dessa filer sparas enligt följande: 
99AAABBB.dvx, där AAA är ett kundlöpnummer bestående av siffror och BBB är 
ritningstyp. Dessa filer sparas på servern och det är inte lätt att genom filnamnen associera 
dem till någon specifik kund. Ovanstående sätt att döpa filerna används därför att man endast 
har åtta tecken till förfogande för att ange filnamnen. Detta begränsar antalet kunder till 999 
per år. 
 
3.3.1 Rutinbeskrivning 
I figur 5 visas en grafisk beskrivning över de rutiner som Hortlaxhus använder sig av när en 
kund gör en katalogbeställning och det efterföljande säljarbetet. Varje steg i schemat är 
numrerat. Nedan följer en kort beskrivning till varje steg. 
 

                                                 
5 Speciellt unikt löpnummer vilket används för att skilja en kund från en annan i databasen. 
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Säljavdelningen 
Ekonomiavdelningen

Ritavdelningen 

Kalkylavdelningen
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Kommentar till rutinbeskrivningen 
 
1. En kund gör en katalogbeställning, antingen per telefon eller på Internet. 
2. a) Vanligast kommer katalogbeställningen till säljavdelningen 

b) Katalogbeställningen kan också komma direkt till en säljare 
3. Önskad katalog skickas ut till kunden 
4. Säljavdelningen fördelar ut uppdragen geografiskt till de säljare som ansvarar för 

respektive geografiskt område. 
5. Säljaren får uppdraget. 
6. Säljaren kontaktar kunden för att bestämma träff 
7. Säljaren och kunden möts personligen eller så sköts det per telefon 
8. Kunden blir intresserad och säljaren går vidare med affären. 
9. a) Säljavdelningen använder Capitex Egnahemskalkyl för att ta fram en egnahemskalkyl. 

b) Säljaren använder Capitex Egnahemskalkyl för att ta fram en egnahemskalkyl. 
10. Ritavdelningen konstruerar en ritning med hjälp av AutoCad, 
11. Kalkylavdelningen gör en beräkning på kostnaden för att ta fram önskat objekt. De 

använder ett specialtillverkat program WinCalk-96. 
12. Säljaren meddelar kunden att framtagna uträkningar, ritningar är klara 
13. Kunden och säljaren kanske träffas på nytt och nya eller kompletterande beräkningar får 

göras 
14. a) Kunden meddelar säljaren att det blir affär 

b) Kunden meddelar säljaren att det inte blir affär 
15. Om det blir affär så registreras kunden i ekonomisystemet MicroMore 
 
De två streckade pilarna mellan 4 – 5 och mellan 6 – 7 symboliserar två osäkra vägar idag.  
• 4 – 5: När säljarna skall få ett uppdrag efter ett katalogutskick kan det hända att 

informationen inte når fram till säljaren och då kan han inte bearbeta kunden. 
• 6 – 7: Säljledningen har dålig uppföljning av säljarens arbete med kunden. De vet inte om 

kunden kontaktas eller ej. 
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Kund Säljavd. Säljare Ritvavd. Kalkylavd. Ekonomiavd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Rutinbeskrivning i nuläget 
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3.4 PROBLEMANALYS 
I tabell 1 är nuvarande problem uppställda. Där visas symptom och orsak till dessa problem. 
En tänkbar lösning ges också. 
 
 
Problem Symptom Orsak Tänkbar lösning 
 

Det gamla ADB-
systemet har byggts på 
allt eftersom man 
behövt nya funktioner. 
Ingen samkörning av de 
olika delsystemen har 
implementerats 

Svårt att hålla koll på 
kunderna. Svårt att göra 
någon bra uppföljning. 

Varje avdelning har 
olika datasystem och de 
går inte att samköra. 
Avdelningarna kan inte 
utnyttja varandras data.  
 

Byt ut alla system och 
sätt in ett nytt som 
täcker in alla områden 
eller komplettera de 
gamla med ett nytt 
system som binder ihop 
de övriga systemen. 

Systemen är ej 
dimensionerat efter 
dagens kundstock och 
dagens behov av 
flexibilitet och 
snabbhet. 

Det är svårt att söka 
efter gamla och aktuella 
kunder. Systemet är 
tungrott 

Systemet är ett resultat 
av ständig utbyggnad 
och komplettering. 

Skapa ett nytt system 
som är anpassat till 
dagens verklighet. 

Man använder flera 
oberoende databaser.  

Man går miste om 
möjligheten att samköra 
uppgifter.   

Man använder flera 
oberoende databaser 
och ingen koppling 
finns. 

Skapa en gemensam 
databas för alla. 

Det tar lång tid innan 
kunden kommer in i 
ADB-systemet 

Svårt att göra uppfölj-
ning på de kunder som 
kanske inte kommer 
med en beställning fort. 

Det finns inget system 
där kunden registreras 
redan vid en katalog- 
beställning. 

Ett nytt system där 
kunden kan registreras 
redan vid en katalog- 
beställning.   

Det tar lång tid att 
behandla kunderna 
innan de kan bearbetas 
av säljarna. 

Det tar för lång tid 
innan säljarna kan börja 
bearbeta kunderna.   

Det finns ingen 
automatik i 
handhavandet av 
katalogutskick.  

Automatisera 
mottagandet av katalog- 
beställningarna. 

Säljledningen har liten 
möjlighet till uppfölj-
ning av kunderna när de 
lämnat huvudkontoret 

Det är svårt att veta om 
säljarna lägger ner 
något arbete på kunden. 
En kund kan glida bort. 

Det finns inget bra 
uppföljningssystem där 
säljarna kan rapportera 
in fortlöpande åtgärder. 

Ett nytt system där 
regelbunden 
uppföljning blir lättare. 

Det saknas information 
om många av de gamla 
och nya kunderna i 
databaserna.  

Riktad och selekterad 
reklam är omöjligt att 
bedriva. 

Det finns inte möjlighet 
att lagra alla önskvärda 
fakta om kunderna. 

Skapa ett system där all 
väsentlig fakta kan 
lagras med enkel 
åtkomst. 

Kunderna överförs från 
avd. till avd. via mun 
till mun eller genom 
”papper” som skickas. 

Lätt att någon kund 
glöms bort eller att ett 
papper försvinner. 

Inget datasystem som 
fungerar över 
avdelningsgränserna 

Skapa ett nytt system 
eller hitta en gemensam 
faktor så att systemen 
kan bindas ihop. 

Säljarna har problem 
med att veta hur arbetet 
med deras kunder 
fortlöper när säljarna 
exempelvis lämnat in 
uppgifter för 
kalkylarbete.  

Svårt att ge kunden 
löpande information om 
vad som händer i 
ärendet. 

Inget bra system för 
uppföljning av 
pågående affär. 

Skapa ett system som 
tillåter en bättre 
löpande uppföljning. 
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Problem Symptom Orsak Tänkbar lösning 
 

Uppgifter om kunder 
som beställt katalog 
direkt från säljarna 
saknas. 

Säljavd. Har ingen 
kontroll på hur många 
utskick säljarna gör 
samt om de bearbetar 
dessa kunder. 

Inget bra system för 
uppföljning av 
pågående affär. 
 
 

Skapa ett system som 
tillåter en bättre 
löpande uppföljning. 
Eller ta bort 
möjligheten för 
säljarna. 

Ritavdelningen och 
ekonomiavdelningen 
har olika kundnummer 
för samma kund. 

Svårt att leta efter en 
kund på de två 
avdelningarna 

Inget enhetligt sätt att 
skapa kundnummer 

Ett nytt gemensamt sätt 
att skapa kundnummer. 

Ritavdelningen har en 
begränsning i deras sätt 
att namnge ritningar. 

Det går endast att 
behandla 999 kunder 
per år. 

Deras sätt att namnge 
ritningarna. 

Skapa ett bättre sätt att 
namnge ritningarna. 

 
Tabell 1. Problemanalys med symptom, orsak och tänkbar lösning. 
 

3.5 FÖRÄNDRINGSBEHOV OCH ÖNSKADE FUNKTIONER 
Här presenteras vad personalen och ledningen vill förändra och varför och önskade funktioner 
i det nya systemet. 
 
• Säljledningen känner att de har för dålig kontroll på hur mycket arbete säljarna lägger ner 

på sina kunder och vill få bättre uppföljning på detta. Om inte säljarna bearbetar kunderna 
finns risken att man tappar kunden. 

 
• Säljavdelningen lägger ner för mycket tid på att sortera och gallra bland all e-post som 

kommer med katalogbeställningar. Detta förfarande vill de förbättra genom att 
automatisera katalogbeställningarna för att kunna spara dyrbar tid. 

• All förmedling av kunder mellan säljavdelningen och säljarna är manuell och risker för att 
någon kund inte förmedlas är överhängande. Säljavdelningen vill få bättre rutiner för detta 
arbete. 

• Det finns ingen enhetligt sätt att spara alla filer som genereras för en kund som t ex. 
ritningar, kalkyler och fakturor. Det är svårt för någon utanför en avdelning att hitta bland 
avdelningens filer. Om personalen på en avdelning är borta kan inte de andra gå in i deras 
datasystem och hitta eftersökta filer. 

• Kunderna registreras inte i datasystemet förrän de beställer en ritning eller vill att någon 
kalkyl skall göras. Säljledningen vill ändra på detta för att kunna göra en bättre 
uppföljning på kunder som kanske inte bestämt sig än. 

• Det saknas information om många av de gamla och nya kunderna i databaserna vilket gör 
att det är svårt att göra ett selekterat reklamutskick och detta vill säljledningen ändra på för 
att kunna marknadsföra sig bättre. 

• Man skall på ett enkelt sätt kunna fylla i uppgifter om kunden både från huvudkontor och 
av säljaren enskilt under arbetets gång. 

• Det är önskvärt att det nya systemet skall kunna samköras med Hortlaxhus kalkylsystem, 
WinCalc-96. 
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• Det är önskvärt att det nya systemet skall kunna samköras med Hortlaxhus egnahems-
kalkyl program, Capitex Egnahemskalkyl. 

• Det är önskvärt att det nya systemet skall kunna samköras med Hortlaxhus ekonomi och 
redovisningsprogram, MicroMore. 

• Kalenderfunktion för att kunna planera kundåtgärder med ”påminnelsefunktion” om 
möjligt. 

• Larmsystem som säger till om en kundkontakt dröjt för länge. Skall förhindra att kunder 
”faller bort”. 

• En säljare skall löpande kunna följa upp det arbete som läggs ner på kunden i form av 
kalkylarbete etc. 

• En utökad kalenderfunktion 
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4 ANALYS AV MÅL OCH KRAV 
Förändringsbehovet har lett till att man måste göra en ordentlig analys av vilket mål och vilka 
krav man ställer på det nya systemet. 
 
Hittills har granskningen gällt det nuvarande systemet och hur de fungerar och vilka brister de 
har. Från och med nu kommer det att handla om det nya systemet som skall skapas. 
 
Detta avsnitt skall visa företagets framtida mål med verksamheten, och vilka krav som ställs  
på det tänkta systemet. 

4.1 METOD 
För att projektgruppen skall få en helhetsbild av vilka krav och behov som företaget har 
diskuterade de detta med beslutsfattare och de olika personalkategorier som finns vid 
företaget. 

4.2 MÅL ANALYS 
För att i fortsättningen kunna verka inom branschen gäller det att vara så effektiv som möjligt. 
Det gäller även att förenkla det dagliga arbetet i möjligaste mån. Ett led i detta är att införa ett 
nytt datasystem som skall komplettera de idag befintliga systemen på ett naturligt sätt. Det nya 
systemet skall täcka de brister som de nuvarande systemen har och fungera som en gemensam 
nämnare mellan alla systemen. Projektets mål är att skapa detta nya system och samtidigt se 
över företagets arbetsrutiner och komma med förslag på förändringar och förbättringar för att 
företagets skall bli så effektiv som möjligt i sin strävan att fortsätta verka på marknaden.  

4.3 DATA ANALYS 
Vi kommer att beskriva företagets behov av data och hur det bör vara organiserat. Vi kommer 
också att beskriva vilka objekt som data kommer lagras kring.  
 
4.3.1 Objektmodell 
Objektmodellen är en beskrivning av det nya systemet och visar vilka objekt data samlas krig 
vid vardagligt arbete. Den beskriver även hur de olika objekten är kopplade till varandra. 
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Figur 6. Objektmodell 
 
Kopplingar 
1. En kund kan tillhöra en säljare 
2. En säljare kan ha noll, en eller flera kunder  
3. En anteckning kan tillhöra en kund 
4. En kund kan ha noll, en eller flera anteckningar 
5. En anteckning kan ha noll, ett eller flera alarm 
6. Ett alarm kan tillhöra en anteckning 
7. En kund kan ha noll, ett eller flera projekt  
8. Ett projekt kan tillhöra en kund 
 

4.4 FÖRSLAG TILL NYTT SYSTEM 
Vi bedömer att det inte finns någon rimlig chans att samköra de olika databaserna som 
används idag utan föreslår att de gamla systemen binds ihop med hjälp av ett unikt 
kundnummer. Detta kundnummer är en av de mest väsentliga sakerna i det nya systemet och 
fungerar på så sätt att en kund har samma kundnummer genom hela systemet. Redan när 
kunden beställer katalogen kommer det att skapas ett unikt kundnummer för kunden. Detta 
kundnummer kommer att följa kunden genom hela systemet och alla filnamn och dyl. kommer 
att baseras på detta kundnummer. Genom att man skapar ett unikt kundnummer löser man 
eventuella senare problem med att hitta gamla kunder eller en utbyggnad av system. 
 
Säljavdelningen 
Vi föreslår att man inför ett nytt ADB-system på säljavdelningen i vilket man kan sköta 
kundbearbetning och liknande aktiviteter.  
 

8
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Ritavdelningen 
Vi föreslår att ritavdelningen överger sitt sätt att namnge ritningarna och istället baserar 
namnen på det unika kundnumret som finns för varje kund tillsammans med det gamla sättet 
att ange ritningstyp. Detta leder till att man kommer ifrån dagens begränsning på 999 st 
kunder per år till att kunna hantera 9999 st kunder per år istället. Detta är visserligen en 
begränsning det också men som vi ser det kommer det nog inte att skapa några problem 
eftersom antalet kunder som kommer att bearbetas per år inte ligger eller kommer att ligga 
nära denna gräns.  
Vi föreslår följande sätt att namnge ritningarna:  
AABBBCC där AA är året, BBBB är kundnumret och CC är ritningstyp. 
 
Användningen av Capitex Egnahemskalkyl verkar fungera bra i dag och vi ser inget hinder 
med att fortsätta på samma sätt men med en viss justering. I stället för att bara spara kundens 
namn föreslår vi att man lägger in kundnumret framför kundens namn vid registrering av ny 
kund. Vi kommer lätt att hitta en kund utifrån kundnumret vilket är samma på alla 
avdelningar. 
 
Kalkylavdelningen 
Vi föreslår vidare att kalkylavdelningen börjar namnge sina kalkyler baserat på det unika 
kundnummer som kunderna har. De bör namnge sina kalkyler enligt följande: AABBBBCC
där AA är året, BBBB är kundnumret och CC är kalkyltyp. 
 
Ekonomiavdelningen 
Vi föreslår även att man överger de gamla kontraktsunderlagen som finns och låter det nya 
systemet själv skapa kontraktsunderlag med redan befintligt kundnummer. Detta görs för att 
komma ifrån att ekonomiavdelningen skapar annat kundnummer åt kunden. Detta leder till att 
kunden registreras med det rätta kundnumret i MircoMore. Detta kundnummer kommer i 
fortsättningen också att hämtas från kontraktsunderlaget och inga rutiner behöver ändras i 
detta läge. 

 
4.4.1 Ny rutinbeskrivning 
I figur 7 visas en grafisk beskrivning över de nya rutiner som vi föreslår att Hortlaxhus skall 
börja använda sig av när en kund gör en katalogbeställning och i det efterföljande säljarbetet. 
 
Varje steg i schemat är numrerat. Nedan följer en kort beskrivning till varje steg. 
 
Kommentar till rutinbeskrivningen 
 
1. En kund gör en katalogbeställning, antingen per telefon eller på Internet. 
2. En katalogbeställning kommer till säljavdelningen och beställaren registreras som kund i 

säljavdelningens datasystem. Säljavdelningen fördelar ut uppdragen geografiskt till de 
säljare som ansvarar för respektive geografiskt område. Uppgifterna skickas via Internet ut 
till respektive säljare. 

3. Önskad katalog skickas ut till kunden 
4. Säljaren får uppdraget via Internet. 
5. Säljaren kontaktar kunden för att bestämma träff 
6. Säljaren och kunden möts personligen eller så sköts det per telefon 
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7. Säljaren har fört in nya uppgifter i datasystemet och skickar dessa till säljavdelningen via 
Internet för uppföljning. Detta utförs regelbundet. 

8. Säljavdelningen tar emot säljarens uppdaterade databas och kan se vilka åtgärder som är 
utförda på kunden. 

9. Kunden blir intresserad och säljaren går vidare med affären och uppdaterar sin databas. 
10. a) Säljavdelningen använder Capitex Egnahemskalkyl för att ta fram en egnahemskalkyl. 

b) Säljaren använder Capitex Egnahemskalkylför att ta fram en egnahemskalkyl. 
11. Ritavdelningen konstruerar en ritning med hjälp av AutoCad, 
12. Kalkylavdelningen gör en beräkning på kostnaden för att ta fram önskat objekt. De 

använder ett specialtillverkat program WinCalk-96. 
13. Säljaren meddelar kunden att framtagna uträkningar, ritningar är klara 
14. Kunden och säljaren kanske träffas på nytt och nya eller kompletterande beräkningar får 

göras 
15. Kunden meddelar säljaren om det blir affär eller ej. Säljaren registrera detta i 

datasystemet. 
16. Om det blir affär så registreras kunden i ekonomisystemet MicroMore 
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Figur 7. Ny rutinbeskrivning  
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5 DESIGN AV SYSTEMFÖRSLAG  
Nu är analysen av företagets visioner och mål klar och en design av ett systemförslag kan nu 
tas fram.  

5.1 DATADESIGN 
Datamodellen är en beskrivning hur det nya systemet fungerar. Det visar vilka objekt som data 
samlas vid och hur dessa är kopplade till varandra. Attributen till respektive objekt är även 
utskrivna. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Figur 8. Konceptuell datamodell 
 
Kopplingar 
1. En kund kan tillhöra en säljare och en säljare kan ha noll, en eller flera kunder 
2. En kund kan ha noll, en eller flera anteckningar och en anteckning kan tillhöra en kund 
3. Ett alarm kan tillhöra en anteckning och en anteckning kan ha noll, ett eller flera alarm 
4. Ett projekt kan tillhöra en kund och en kund kan ha noll, ett eller flera projekt 
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5.2 RELATIONS- OCH ATTRIBUTSBESKRIVNINGAR 
Här följer en beskrivning av alla attributen som finns i respektive tabell. 
 
Anteckningar 
 Antecknnr  Anteckningsnummer, unikt räknas upp automatiskt för varje ny  

 anteckning 
Kundnr  Kundnummer 
Ämne   Anteckningens ämne 
Anteckning  Anteckningens text 
Datum  Datum för när anteckningen skrevs 
Författare  Den som är författare till anteckningen 
 

Alarm 
Alarmnr  Alarmsnummer, unikt räknas upp automatiskt för varje nytt    

 alarm 
Antecknnr   Anteckningsnummer 
Tid  Den tid som alarmet skall aktiveras 
Datum  Det datum som alarmet skall aktiveras 

 
Kund 
 Kundnr  Kundnummer, unikt räknas upp automatiskt för varje ny kund 
 Säljnr  Säljarensnummer 
 Förnamn1  Huvudkundens förnamn 
 Efternamn1  Huvudkundens efternamn 
 Förnamn2  Medkundens förnamn, exempelvis frun 
 Efternamn2  Medkundens efternamn, exempelvis frun 
 Gata  Kundens gatuadress 
 Postnr  Kundens postadress 
 Ort  Kundens bostadsort 
 Län  Det län där kunden bor 
 TelefonArb  Kundens arbetstelefon 
 TelefonBost  Kundens bostadstelefon 
 Mobil  Kundens mobiltelefon 
 Epost  Kundens epostadress 
 BarnUnder18 Hur många barn under 18 år som familjen består av 
 Datum  Det datum som kunden registrerades i databasen 
 
Säljare 
 Säljnr  Säljarensnummer, unikt räknas upp automatisk för varje ny säljare 
 Förnamn  Säljarens förnamn 
 Efternamn  Säljarens efternamn 
 Gata  Säljarens gatuadress 
 Postnr  Säljarens postadress 
 Ort  Säljarens bostadsort 
 TelefonArb  Säljarens arbetstelefon 
 TelefonBost  Säljarens bostadstelefon 
 Fax  Säljarens faxnummer 
 Mobil  Säljarens mobiltelefon 
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 Epost  Säljarens epostadress 
 Anteckning  Speciella anteckningar om säljaren 
 
Projekt 

Projektnr  Projektnummer, unikt räknas upp automatisk för varje nytt projekt 
 Kundnr  Kundnummer 
 Projekttyp  Typ av projekt 
 Projektnamn  Namnet på projektet 
 Projektstart  Datum för när projektet startades 
 Tomt  Ja/Nej om kunden har tomt 
 Byggort  Ort för byggnationen 
 Byggstart  Datum för byggstart 

Lånehjälp  Ja/Nej om kunden vill ha hjälp med låneansökan 
 Bank  Kundens bank 
 Avslut  Ja/Nej om projektet är avslutat 
 Avslutsdatum Datum för när projektet avslutades 
 

5.3 BEGRÄNSNINGAR 
I de flesta projekt måste man någon gång begränsa sig. Begränsningarna kan bl.a. bero på 
ekonomiska, tidsmässiga eller resursmässiga orsaker. Det kan också vara så att det helt enkelt 
inte tillhör uppgiften. 
 
Efter att studerat de förändringsbehov och önskemål på funktioner i systemet som finns 
kommer vi nedan att redovisa vilka begränsningar vi gjort och varför. Vissa av önskemålen 
kommer att genomföras men inte fullt ut, dessa finns också nedan beskrivna. 
 
• Det är önskvärt att det nya systemet skall kunna samköras med Hortlaxhus kalkylsystem, 

WinCalc-96. 
• Det är önskvärt att det nya systemet skall kunna samköras med Hortlaxhus egnahems-

kalkyl program, Capitex Egnahemskalkyl. 
• Det är önskvärt att det nya systemet skall kunna samköras med Hortlaxhus ekonomi och 

redovisningsprogram, MicroMore. 
 
Dessa tre önskemål kommer inte att uppfyllas som önskat. Det kommer däremot att bli en 
koppling mellan det nya kundstödssystemet och dessa program. Kopplingen kommer att 
ordnas genom det unika kundnummer som kunden erhöll vid registreringen vilket unik 
identifierar kunden i alla program. 
  
• En säljare skall löpande kunna följa upp det arbete som läggs ner på kunden i form av 

kalkylarbete etc. 
 
Denna funktion går inte att genomföra som önskat. Det kräver att Hortlaxhus ständigt är 
uppkopplad mot Internet, vilket de i dagsläget inte är och inte kommer att vara inom 
överskådlig tid. Kostnaderna för en fast uppkoppling är inte heller idag ekonomiskt 
försvarbar. 
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• En utökad kalenderfunktion. 
 
Det var ett önskemål om att kunna sätta ett alarm som inte var knuten till något speciell 
anteckning. Det är fullt möjligt att genomföra men det går utanför syftet med programmet. Det 
finns redan idag mycket kraftfulla program som handhar denna bit och detta program skall 
koncentrera sig på sin uppgift. 

5.4 KRAVSPECIFIKATION 
Utredningen har nu lett fram till en kravspecifikation som kan lämnas till utvecklarna. 
Nedan följer kravspecifikationen. 
 
• Man skall från webben kunna tanka ner lämnade katalogbeställningar och andra intresse-

anmälningar in i ett systemet. 
• Man skall kunna använda Internet för att fördela kunder till säljarna ute i landet. 
• Det ska gå att använda vanlig post för att fördela kunder till säljarna ute i landet. 
• Man skall på ett enkelt sätt kunna fylla i uppgifter om kunden både från huvudkontoret 

och av säljaren enskilt under arbetets gång.  
• Man skall kunna ställa alarm så att man kan bli påmind om vissa saker. 
• Automatisktlarmsystem som säger till om en kundkontakt dröjt för länge. Skall förhindra 

att kunder ”faller bort”. 
• Kunna hämta information om gamla och nya kunder så att riktad och selekterad reklam 

kan skickas. 
• Kalenderfunktion för att kunna planera kundåtgärder med ”påminnelsefunktion” . 

5.5 ANVÄNDARGRÄNSSNITT 
Eftersom vi har valt att under framtagandet av systemet arbeta med prototyping anser vi att det 
är omöjligt i detta läge att visa några skärmbilder över huvud taget. Eftersom prototyping 
bygger på att utvecklarna och kunden tillsammans utformar programmet och skärmbilderna 
kommer vi i detta skede inte att visa några skrämbilder. 
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6 SYSTEMUTVECKLING OCH SYSTEMMODELL 
Nedan beskrivs kortfattat arbetet med hjälp av prototyping. Detta arbete inleds med 
framtagandet av en kravspecifikation för design av interfacet. 
 
Ett av de stora problemen som vi fått jobba med är att ingen egentligen vet vad för system 
som önskas, inte heller hur system ska se ut och/eller uppföra sig. Detta gäller speciellt 
delsystemen men generellt hela systemet. Ovanstående föranledde oss att arbeta med så kallad 
experimentell systemutveckling dvs. ”prototyping”. Vi kommer att arbeta utefter de metoder 
och tekniker som finns i boken Systemutveckling av Erling S Andersen. 
 
Att arbeta med prototyping innebär att man tar fram ett verklighetsnära exempel på de yttre 
egenskaperna hos det framtida systemet.  Prototypen innehåller de planerade skärmbilderna 
och möjliggör den dialog mellan människa och maskin som man tror är lämpligast. 
Prototypen behöver inte klara de belastningar som systemet senare kommer att utsättas för. 
Det räcker att lösningen klarar en användare och några få data. Användaren provar sedan hur 
prototypen fungerar, och avgör om det är det här systemet hon/hon önskar. Genom 
utprovningen kan användaren komma med nya önskemål som det tas hänsyn till i prototypen. 
Processen upprepas tills man kommer fram till en situation som användarna trivs med. Det 
man har då kan betraktas som användarnas kravspecifikation [5]. 
 
I första omgången är det viktigare att ta ställning till vilka uppgifter systemet ska omfatta än 
att enas om hur skärmbilderna ska se ut. 
 
I och med att vi snabbt kunde arbeta fram de nödvändiga systemuppgifterna och att systemet 
kommer till stor del att vara händelsestyrt kunde vi också snabbt se hur det underliggande 
systemet skulle utformas. Vi delade systemet i åtta delsystem där varje delsystem oberoende 
av något annat system kunde arbeta mot databasen. Denna systemmodell möjliggör för 
framtida uppdateringar med nya systemmoduler men ger även utrymme för enskilda 
moduluppgraderingar eller uteslutningar, dvs systemet är skalbart. 
 
Även viss mån av modularisering har tagits i beaktning då en gemensam hjälpmodulen 
kommer att framtagas för samtliga systemmoduler.  
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Bild 9. Systemmodell som visar de åtta olika delsystem där varje delsystem oberoende av något annat system 
arbetar mot databasen. Alla systemmoduler arbetar mot hjälpmodulen 

6.1 ANVÄNDARVÄNLIGHET 
För att system skall vara så användarvänligt som möjligt utan att nagga på funktionaliteten har 
vi arbetat fram följande kravspecifikation för framställning av interface: 
 
6.1.1 Placering av objekt 
Knappar av samma eller liknande funktion är placerade på samma ställe[2]. Detta oavsett 
vilken tab6 eller frame man befinner sig under/i.  
Vi binder ihop objekt med hjälp av olika ramar7 så att användaren utan problem ser vilka 
knappar och dylikt som hör ihop[] 
 
6.1.2 Förenkling 
Användaren kommer endast att kunna använda objekt om de är relevanta för situationen. 
Om exempelvis en knapp eller en textruta inte går att använda för tillfället sätts den till 
obrukbar8, detta för att hjälpa användaren att se vilka moment som måste göras först. 
Att sätta exempelvis knappar ”obrukbara” i stället för osynliga gör att användaren inte tycker 
att miljön ändras och gäller generellt för hela vårt system[2] 
 
6.1.3 Tankemodell 
För att användaren skall förstå var resultatet visas när man trycker på de olika listrutorna binds 
listrutan som är källa till resultatet ihop med listrutan som visar resultatet med pilar 
Detta ger användaren en slags tankemodell [3]. Vi har även försökt skapa en tankemodell om 
vad systemet önskar och vad resultatet blir med hjälp av olika bilder. 
Vi kommer endast att använda svarta och blå färger  
                                                 
6 Tab kan jämföras med en ”flik” i ett pärm register. Systemet är uppbyggt m.h.a. flertalet flikar som innehåller 
specifika arbetsuppgifter. 
7 Svenska för eng. Frame 
8 Objektet går ej att använda men är fortfarande synlig för användaren. (enable = False) 
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6.1.4 Respons 
När man exempelvis tar bort en kund eller säljare visas en animering som ”kastar bort ” 
kunden/säljaren. Detta för att användaren ska se att det som begärdes verkligen har skett[2]. 
Vidare ändrar även muspekaren utseende vid olika tillfällen beroende uppgift. 
 
6.1.5 Bredd framför djup 
Vi har valt att visa så mycket information som möjligt hela tiden för att förhindra[4] ett djup i 
själva systemträdet. Detta gör dessutom systemet funktionellt rent. Måste vi använda ett djup 
så kommer vi att visa exakt var i detta djup användaren befinner sig.   
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7 SYSTEMMODULER 
Nedan följer nu en utförlig beskrivning av de olika delsystemens framtagning och funktion. 
Avslutningsvis beskrivs testning och felhantering. 
 

7.1 KUNDHANTERING 
Detta system/program är själva hjärtat i det stora systemet (SF2000). Det är här man skall 
kunna registrera kunder och göra lättare men framförallt en snabb uppföljning vilket var vad 
säljavdelningen eftersträvade. Mycket tid och arbete har därför lagts ner för att göra detta 
system så användarvänligt som möjligt då man lätt annars kan tappa orienteringen bland alla 
kunderna som finns och kommer att finnas i systemet (läs databasen). Viss möda har även 
lagts för att sök och uppdateringstiderna skall hållas på en acceptabel nivå. 
 
7.1.1 Prototyping 
I och med att ingen visste hur programmet skulle vara uppbyggt gjordes först en enkel 
prototyp där vi bestämde och provade ut de enklaste funktionerna, t. ex ”lista alla ny kunder”.  
Vissa problem uppstod ändå då definitionen av exempelvis ”ny kund” inte var så självklara 
som vi gärna trott från början. Programmet skickades för provkörning. 
 
Efter det att prototypen testats och funktionaliteten utvärderats och bestämts började vi jobba 
med själva grafiken. Vi jobbade hela tiden efter de riktlinjer vi arbetat fram tidigare (se 
Användarvänlighet). Programmet skickades för provkörning. 
 
Efter att ha gjort vissa småjusteringar av de yttre egenskaperna (se Skärmbilder/Interface) 
fortsatte arbetet med att implementera det yttre skalet mot själva minnet [5]. Detta arbete 
ledde till att vissa attribut i databasen behövde justeras och andra attribut läggas till. Ingen 
säkerhet implementerades i detta läge utan prototypen skickades än en gång till beställaren för 
provkörning. 
 
Vissa saker justerades vilket nu ledde till att det yttre skalet och den inre funktionaliteten nu 
var implementerad och återstår gjorde bara säkerheten och själva testningen. 
 
7.1.2 Skärmbilder/Interface 
Efter det att de första prototyperna utvärderats kom vi fram till att följande bilder/formulär var 
nödvändiga: 
• FrmKundbearbetning 
• frmAbout 
• frmInställningar 
• frmAnteckning 
• frmKund 
• frmSäljare 
• frmProjekt 
• frmSplash 
• frmStällAlarm 
• frmSäljkoppling 
• frmSökning 
• frmTabortAnimering 
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Dessa bilder hänger ihop på följande sätt, vilket väl överstämmer med den tidigare förslaget 
där vi försökte arbeta fram ett system med bredd framför djup (se. Bredd framför djup) 

 
 
Bild 10. Visar att bredden framför djupen väl överstämmer med tidigare designförslag 
 
7.1.3 Teknologi 
Vi beslutade på ett tidigt skede att använda oss av de befintliga griddar som finns i VB6. Vi 
koncentrerade oss speciellt på MSFlexgrid som vi bedömde var den kraftigaste gridden och 
som väl mötte våra krav i form av funktionellitet och flexibilitet. Tyvärr så mötte den inte vårt 
krav i form av uppdateringshastighet och inläggningshastighet.  
Om man använder standardsättet för inläggning/uppdatering av data i gridden tog det ca 14 
sek att lägga in 1000 fält (läs rader). Vårt krav var <3 sekunder vilket föranledde oss till att 
undersöka varför gridden var så långsam.  
Vi började minutiöst testa alla tänkbara inställningar för gridden och kom rätt tidigt underfund 
med att problemet låg vid själva inläggningen av data i gridden. När man använder sig av 
standardsättet, 

MSFlexgridd.addEntry ”inData”, index
 
måste funktionen hela tiden jobba genom gridden för att veta var rätt index(rad) är.  
Alltså: 
• lägger man in sist hela tiden måste gridden jobbas genom hela tiden.  
• Lägger man in först måste alla rader flyttas efter hela tiden.  
 
Detta sätt var som sagt inte tillfredställande utan vi var tvungna att se om det inte fanns något 
annat sätt. Vad vi kom fram till var att det finns 4-6 olika sätt man kan lägga in data och det 
absolut snabbaste sättet är att använda en inbyggd funktion,  
 
MSFlexgridd.TextMatrix(row,col)=”indata”
 
där man hela tiden anger exakta positioner för datat. Vi lyckades nu pressa tiderna ner till ca 
1,2 sek, vilket var en förbättring på ca 1100%(!).  

frmKund frmSäljare frmProjekt frmSplash frmAlarm

frmAnteckningar

frmInställningar

frmAbout

frmSäljKoppling

frmSökning

frmTabortAnimerring
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Nackdelen med detta sätt var att vi nu var tvungna att spänna9 upp gridden i förväg vilket 
föranledde oss att göra en extra sökning i databasen för att ta reda på antalet rader som vi 
skulle lägga in i gridden. Detta tar ca 0.8 sek/1000 rader.  
Alternativet hade varit att spänna upp gridden manuellt/statiskt i förväg men då detta 
förförningssätt implementerar en begränsning och ett ”år 2000 problem” avstod vi från detta. 
 
Slutligen kan man säga att man nästan alltid bör använda metod 2 när man lägger in data i en 
MSFlexgridd, men att man även kan använda metod 1 om det endast är ett fåtal (<10) rader 
som skall läggas in. Det tar som sagt nästan en(1) sekund extra för att spänna upp gridden för 
metod 2. 
Ovanstående är testat på en PC200MHz MMX och 48 MB RAM. 

7.2 SELEKTERAD SÖKNING 
Detta system används för att kunna utföra selekterade sökningar som kan användas vid tex. 
reklamutskick och statistik framtagande. 
 
7.2.1 Prototyping 
En första prototyp framställdes där angreppssättet för SQL-frågorna testades. Exempelvis 
testades om användaren förstod vad vi menade med ”Kolumn”, ”Tabellnamn” och ”Villkor”. 
Observera att ovanstående ej skall förknippas med SQL utan med datablad typ Excel. 
 
Efter tester visade det sig att den föreslagna SQL-abstraktionsnivån var tillräcklig och arbetet 
fortsatte med att utarbeta den guide som skulle hjälpa användaren genom den selekterade 
sökningen. En andra  prototyp framtogs i vilken själva guiden testades och bedömdes.  Denna 
prototyp visade sig direkt vara bra vilket innebar att endast säkerheten och undantag 10 
behövdes implementeras och testas innan systemet kunde anses klar.    
 
7.2.2 Skärmbilder/Interface 
Som tidigare nämnt utarbetades denna modul som en guide(jmf Användarvänlighet-Bredd 
framför djup) där användaren hela tiden blir tillfrågad vad och hur han vill göra sina 
sökningar.  Användaren får också hela tiden information om hur och var han är i sin sökning 
genom att de skärmbilder användaren ser är numrerade.  

                                                 
9 Ange hur många rader vi kommer att infoga. 
10 Fel som kan uppkomma under exekvering av systemet. 
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Figur 11. Visar de skärmbilder som ingår i guiden för selekterad sökning. 
 
 
7.2.3 Teknologi 
För att man skall kunna göra kraftiga sökningar i databasen kräver det att man använder sig 
direkt av SQL eller att man försöker skapa ytterligare en abstraktionsnivå. Gör man denna 
nivå för kraftig återkommer man bara till grundproblemet vilket innebär att användaren måste 
veta någonting om hur man bygger sql-satser. Varför då kan man då fråga sig? Jo, låt oss säga 
att vi vill söka efter en person i vår databas. Följande SQL-sats kan vi exekvera: 
 
SELECT [Attribut] FROM [Tabellnamn]

 
Att göra en högre abstraktionsnivå för denna sökning är av ringa problem då man endast 
behöver fråga användaren efter attribut och tabell. Exempelvis kan det se ut såhär: 

Ange kolumnnamn: ____________________________
Ange tabellnamn: _____________________________

 
Användaren behöver alltås ej veta någonting om hur underliggande kod exekveras. 
Skulle vi nu vilja utöka denna sökning och lägga till kraftiga villkor kommer det ej att bli lika 
lätt för användaren utan tvingar användaren att förstå underliggande kod-lager. 
 
Vi har därför beslutat i samråd med beställaren att endast nöja oss med ”lättare” sökningar 
som ej genererar alltför svåra och komplicerade uttryck. 
Följande SQL-sats exemplifierar den kraftigaste sökning vi kommer att kunna åstadkomma 
med detta system: 
 
SELECT [Attribut,…] FROM [Tabellnamn] WHERE [Attribut = värde AND/OR..]

 
Observera att ovanstående leder till att sökning endast kan ske från en(1) tabell per söknin och 
att användaren ej behöver veta någonting om underliggande kodlager . 
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I och med att sökning från en tabell är schematisk dvs. man måste göra vissa moment före 
andra så kommer systemet att byggas upp som en guide11. Användaren kommer hela tiden att 
veta var vederbörande är i systemet vilket väl överensstämmer med tidigare riktlinjer(se Bredd 
framför djup).  
Det kommer även att ges tillfälle till sökning med hjälp av ”skarp” SQL då det finns vissa   
användare som redan kan ställa lättare SQL-frågor och några som är villiga att lära sig.  
 

7.3 NEDLADDAREN 
Detta system hämtar ner de filer som skapas på Internetservern vid en katalogbeställning. 
 
Systemets huvudsyfte är att utföra följande saker: 
• Ladda ner de filer som skapas vid en katalogbeställning från Internetservern  
• Plocka ur data ur filerna och spara dem i databasen 
• Radera filerna som nyss laddats ner från Internetservern 
 
 
7.3.1 Prototyping 
Eftersom det inte är så mycket göra för användaren i detta program skapades prototypen vid 
ett ganska sent stadium.  Efter att användaren testat programmet behövdes inga ändringar 
göras av gränssnittet. De ändringar som infördes under och efter användarnas tester var mer av 
säkerhetsåtgärder än ändringar i handhavandet. Ändringarna är listade nedan: 
 
• Införandet av en temporär databas som mellanlagring. 
• Valmöjligheter om en kund redan finns i databasen 
 
7.3.2 Skärmbilder/Interface 
Detta program är grafiskt ganska enkelt. Det enda som användaren behöver se är en frame där 
alla nödvändiga värden skrivs in. Undertiden som filerna laddas ner visas en statusruta där 
man hela tiden kan läsa vad som sker just nu. 
 
 

                                                 
11 En guide leder användaren genom systemet då vissa moment måste utförts innan man kan gå vidare. 
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Figur 12. Bilden visar systemet Nedladdarens grafiska interface 
 
 
7.3.3 Teknologi 
Alla katalogbeställningar sparas på Internetservern med ett specifikt namn som baseras på 
tiden. Där tiden är antalet millisekunder från 1970. På detta sätt får varje beställning ett unikt 
namn.  
 
Samtidigt som filerna laddas ner sparas också dess namn i en nyskapad fil för att sedan kunnas 
tas bort från Internetservern (Se figur 12 2c). När alla filerna är nedladdade gås de igenom en 
och en för att plocka ut de parametrar som har angetts vid katalogbeställningen. Eftersom man 
kan lämna olika mycket data vid katalogbeställningen innehåller de flesta filerna olika mycket 
data. Därför måste man gå igenom varje fil och se vad de har för data och sedan spara undan 
dem i en temporär databas. Efter att all data är genomgången och sparad i den temporära 
databasen undersöks hur många kunder som sparats i databasen (Se figur 12 4). Den summan 
jämförs med hur många filer som fanns på Internetservern när nedladdningen började. Detta 
görs för att försäkra sig om att alla katalogbeställningar verkligen laddades ned. Anledningen 
till att vi använder oss av en temporär databas är att om inte alla filer laddas ner från 
Internetservern plockar vi bort de vi sparat ner på databasen och avslutar programmet innan vi 
plockar bort filerna på Internetserver. Görs detta är det onödigt att belasta den riktiga 
databasen med detta arbete. Stämmer antalet förs alla data över till den riktiga databasen. 
 
När data kopieras mellan databaserna utförs en kontinuerlig koll om kunden redan finns i 
databasen. Skulle kunden finnas meddelas detta och tre alternativ ges:  
Spara som ny kund  Kunden sparas som en ny kund 
Spara som ny anteckning  Det sparas en ny anteckning hos befintlig kund 
Ta bort kund  Kunden sparas inte i databasen 
 
Efter filgenomgång startar en BAT-fil att ta bort katalogbeställningarna från Internetservern 
(Se figur 12 5a,5b). 
 
Denna fil skapas dynamiskt av programmet med de inloggningsdata som användaren anger. 
Alla filnamn som laddas ner sparas också undan här för att kunna tas bort. 
När allting är klart avslutas programmet. 
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Det skulle gå att direkt från Internetservern ladda ner filerna och lägga in dess data direkt i 
databasen men vi har valt att inte göra så. Det finns alltid risken med att en uppkoppling mot 
Internet kan brytas när som helst och av den anledningen vill vi göra så mycket av det kritiska 
som möjligt utan att vara beroende av Internetanslutningen.  
 
1a. Programmet kopplar upp sig mot Internetservern.  
1b. Namnet på alla filer som finns laddas ner och sparas i en temporär katalog som skapats 
2a. Ur den nyss skapade filen hämtas namnen på de filer som finns på servern. 
2b. Filerna laddas ner från servern och sparas med nya namn 
2c. Namnet på de filer som laddas ner sparas även i en temporär fil för att senare  
      användas för att radera filerna. 
3a. Programmet använder sig av de sparade filerna för att plocka ur data ur dem och 
3b. Lagra dem i en temporär databas 
4.   Jämför om antalet kunder som sparats i den temporära databasen är lika många som de  
      katalogbeställningar som  fanns på Internetservern. Är det lika så för över all data till   
      sfDB annars så avsluta programmet. 
5a. BAT filen startar och den använder sig av URLKommando filen 
5b. Filerna på Internetservern raderas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13. Visar alla händelser som sker i systemet Nedladdaren 
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7.3.3.1 Tekniska lösningar 
Nedladdning av fil 
Det första som sker loggar in sig på Internetservern och hämtar ner filnamnen i katalogen och 
sparar dem i en temporär lokal katalog som skapats. Varför det skapas en särskild katalog för 
detta är för att undvika att det skulle kunna finnas någon fil med samma namn som 
programmet skapar. När denna innehållsförteckning har sparats på hårddisken gås den 
igenom. Varje filnamn som finns där laddas ner och sparas i samma temporära katalog tills 
alla filer är nedladdade.  
 
BAT-fil 
Internetservern där katalogbeställningarna ligger är ingen FTP-server utan en HTTP-server, 
dvs. adressen är http://www… Vi använder oss av den komponent som följer med VB6. Den 
klarar både av FTP och HTTP som protokoll. Eftersom Internetservern använder sig av HTTP 
protokollet kan man inte utföra FTP kommandon, som att ta bort filer och därför kunde vi inte 
använda den komponenten för att ta bort filerna. Därför följer det med en BAT-fil med 
programmet som anropar Dos’ FTP program. 
 
För att inte hårdkoda användarnamn och lösenord till servern skapar vi kommandofilen 
dynamiskt med det användarnamn och lösenord som användaren angett. Det finns ytterligare 
en anledning till att filen skapas dynamiskt. Namnet på de filer som skall raderas från servern 
har olika namn varje gång och därför måste filen skapas varje gång med de rätta filnamnen. 
När BAT-filen startar anropar den kommando filen där informationen för att logga in på 
servern och vilka kommandon som skall utföras finns. 
 
BAT-filen vill ej avsluta rätt 
Ett problem som uppstod var att BAT-filen inte ville avsluta rätt på endel datorer. Problemet 
som uppstod var att BAT-filen försökte radera den sista filen igen. Eftersom filen inte fanns 
uppstod ett fel. Frågan var om det var skillnad på operativsystemen? Det fungerade nämligen 
på en dator med MS WIN95 men inte på en dator med MS WIN98 och på en annan dator med 
MS WIN95 fungerade det inte heller. Efter vidare efterforskning visade det sig att det inte 
hade något att göra med operativsystemet utan det räckte med att lägga till ett BYE-
kommando sist i kommandofilen för att det skulle fungera. 
 
Nyradstecken 
Det uppstod ett fel när filerna som skapas vid katalogbeställningarna skulle läsas från filen. 
Alla värden som anges vid en katalogbeställning sparas ned på en fil med ett värde per rad. 
Enligt följande: Förnamn1: Kalle 

Efternamn1: Anka 
 
I katalogbeställningen finns det ett fält som heter Övrigt där beställaren kan skriva in valfri 
text. Problemet uppstår när beställaren använder Enter-tangenten för att göra en ny rad. Då 
kommer filen att se ut enligt följande: 
 
 Efternamn1:  Anka 
 Övrigt: Jag önskar bygga snabbt. 
 Ring mig. 

Kalle Anka 
 Förnamn2: Kajsa 
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Programmet förväntar sig att det skall finnas ny information på varje rad och ett problem 
uppstår. Detta är löst genom att alla nyradstecken som genereras av Enter-tangenten plockas 
bort redan vid katalogbeställningen. Skulle det på något sätt slinka igenom ett nyradstecken så 
upptäcks det vid filgenomgången och filen kommer inte att sparas. 
  
Ny katalogbeställning 
Ett scenario som är mycket tänkbart är att efter att alla katalogbeställningar är nedladdade och 
innan dess att de skall raderas från Internetservern hinner en eller flera katalogbeställningar 
göras. I detta läge är det viktigt att man inte raderar alla filer på Internetservern utan endast de 
filer som man laddat ner. Det är en av anledningarna till att skapa en kommando fil och spara 
alla filnamn som kommer att bearbetas. På detta sätt kommer endast filer som har laddats ner 
att tas bort och inga nya som kan ha skapats. 
  
Ej tillåta databastecken 
Ett stort problem med att lagra text i en databas är tecken som gör att databasen inte kommer 
att fungera. Detta tecken är ’ (Se 6.9.1 Felhantering på programnivå) 
 

7.4 SÄLJKOPPLING 
Detta program har till uppgift att knyta en säljare till en kund och förbereda för att skicka iväg 
kunduppgifter till respektive säljare. Det går också att skriva ut adressetiketter till kunderna 
som har beställt en katalog. 
 
Programmet är utformad som en guide (jmf Användarvänlighet-Bredd framför djup) 
 
Programmets huvudsyfte är att utföra följande saker: 
• Ge tillfälle att selektera bort de kunder som inte bedöms som intressanta för företaget och 

inte heller kommer att föras in i kundregistret.  
• Koppla en säljare till en kund 
• Skriva ut adressetiketter till de kunder som skall ha en katalog 
• Skapa brev och fax med kunduppgifter till de säljare som inte har epost. Breven och faxen 

skrivs ut på skrivare. 
• Skapa varsin databas till de säljare som skall få sina kunduppgifter med epost och 

förbereda för att de skall skickas till dessa säljare. 
 

7.4.1 Prototyping 
Den första prototypen bestod endast av två bilder i guiden figur14, och figur16. Efter att 
användaren testat programmet till tillfogades mellansteget, figur 15 där man kan skriva ut 
adressetiketter till kunderna. 
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7.4.2 Skärmbilder/Interface 
Systemet är utformat som en guide i tre steg. Vi valde att utforma det som en guide (jmf 
Användarvänlighet-Bredd framför djup) 
 

 
Figur 14. Första bilden i Säljkopplings guiden och den bild ur vilken kan väljer en säljare att koppla. 
 
 

 
Figur 15. Föreställer den del av guiden där det går att skriva ut adressetiketter. 
 

 
 
Figur 16. Föreställer den sista delen i guiden där distributionssätt till säljarna väljs. 
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7.4.3 Teknologi 
Säljkoppling 
Det som händer på den första bilden i guiden är att alla kunder som inte har någon säljare 
kopplad till sig, endast en anteckning samt inte har något projekt listas.  
 
När användaren trycker på knappen ”Nästa” stänger vi inte ner denna frame utan vi gömmer 
den istället. Vi har valt att göra så eftersom vi måste kunna komma åt alla nya kunder i de två 
efterföljande bilderna i guiden. Om vi istället hade stängt framen hade vi varit tvungen att 
hämta uppgifter från databasen om vilka nya kunder som finns. Eftersom dessa kunder blivit 
tilldelad en säljare finns det inget annat sätt att ta reda på om en kund är ny än att hämta 
uppgifterna från Flexgriden i den första bilden i guiden. Detta gör också att om man väljaren 
att gå tillbaka till denna bild kommer alla kopplingar som gjorts att visas. Det kan tyckas att 
om man går tillbaka så skall inga val finnas kvar men det är ett val som vi gjort att det 
kommer att vara så. 
 
Skriva etiketter 
I denna del av guiden har användaren möjlighet att skriva ut adressetiketter till de kunder som 
finns flexgridden i den första bilden. När användaren klickar på knappen för att skriva ut 
etiketterna hämtar programmet alla kundnummer en efter en från Flexgriden i första bilden 
och använder detta kundnummer för att hämta kundens namn och adressuppgifterna för att 
kunna skriva ut adressetiketten. 
 
Välj sändmetod 
I Flexgriden i denna sista bild i guiden plockas alla säljare ut från Flexgriden i den första 
bilden i guiden och listas i denna Flexgrid. Säljarna visas bara en gång var. Dvs. om en säljare 
har kopplats till många kunder kommer säljarens namn endast att visas en gång. 
 
7.4.3.1 Tekniska lösningar 
Automatiska epost 
Vår ambition var att systemet skulle automatiskt skapa och skicka iväg epost mellan säljare 
och Hortlaxhus och bifoga databasen. Den ActiveX komponent som bifogas med VB skall 
klara av detta. Det enda problemet med den är att den kräver att användaren har Exchange 
installerat. Eftersom detta skulle medföra stora problem för användarna till Saleforce2000 
behövdes en annan lösning. Vi provade med ActiveX komponenter från Crescent. Dessa 
komponenter fick vi dock aldrig att fungera som vi ville. Vi tog då ett beslut att inte införa 
automatisk epost utan istället förbereda så gått det går genom att ordna alla databaser som 
skall skickas iväg och lägga dem i speciella kataloger. Användarna får sedan själv skapa ett 
epost meddelande och bifoga filen som programmet skapat.  
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7.5 SÄLJARESKICKAR 
Detta system kopierar säljarens databas och förbereder för att säljaren skall skicka den till 
Hortlaxhus. 
 
 
 
 
 
 
Figur 17. Illustrera hur databasen från säljaren går över Internet till Hortlaxhus 
 
Vad är syftet med detta system? Varför finns det? Då och då vill Hortlaxhus ha uppgifter från 
en säljare om statusen för säljarens kunder. Detta för att hålla sig ajour med framstegen bland 
kunderna och för att skapa sig en uppfattning om säljarna verkligen bearbetar kunderna. 
 

Systemets huvudsyfte är att utföra följande: 
• Kopiera säljarens databas till en databas vid namn hortlaxDb och lägga den i en speciell 

katalog, TillHortlaxhus. 
 
  
7.5.1 Prototyping 
Efter att prototypen skapats och testats av användaren behövdes inte gränssnittet ändras och 
inte heller gjordes några ändringar i funktionaliteten.  
  
 
7.5.2 Skärmbilder/Interface 
Systemet är uppbyggd på en enda skärmbild med en status ruta där nödvändig information 
visas. 
 

 
              Figur 18. Föreställer det grafiska utseendet på systemmodulen Säljare skickar. 
 
 
7.5.3 Teknologi 
Genom ett vanligt filkopieringskommando kopieras databasen sfDB till en katalog som heter 
TillHortlaxhus. Den katalogen skapas om den inte finns. Den nya databasen döps till 
hortlaxDb. 

Säljarens 
sfDB 

Hortlaxhus 
sfDB

Internet 
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7.6 HORTLAXHUS TAR EMOT 
Detta system tar hand om när Hortlaxhus får en databas skickad till sig från en säljare. 
 
 
 
 
 
 
Figur 18. Illustrera hur databasen från säljaren kommer via Internet till Hortlaxhus 
 
 
Systemets huvudsyfte är att utföra följande: 
• Gå igenom databasen som säljaren skickat och undersöker den 
• Kollar om uppgifter är lika 
• Skriver in de nya och de ändrade uppgifterna i sfDB. 
 
 
7.6.1 Prototyping 
Efter att prototypen skapats och testats av användaren behövdes inte gränssnittet ändras.  
 
7.6.2 Skärmbilder/Interface 
Systemet är uppbyggd av en enda skärmbild med en informationsruta som kommer upp vid 
programstarta om databasen från säljaren inte finns i hänvisad katalog. 
 

 
 
Figur 19. Den ruta som kommer upp vid programstart om det inte hortlaxDb finns i katalogen 
 

Säljarens 
sfDB 

Hortlaxhus 
sfDB 

Internet 
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Figur 20. Den skärmbild som systemmodulen Hortlaxhus Taremot består av.  
 
 
7.6.3 Teknologi 
Programmet börjar med att skapa en underkatalog vid namn DatabasFrånSäljare om den inte 
finns. Sedan görs en koll att databasen hortlaxDb finns i katalogen. Detta görs för att förhindra 
att det blir fel när programmet skall göra en uppkoppling mot databasen. 
 
Sedan jämförs databaserna med varandra för att undersöka om det finns ny data eller om data 
har blivit ändrad. De tabeller som är aktuella för jämförelse är: Kund, Anteckning, Alarm och 
Projekt. 
 
Kund 
Till att börja med görs en koll att det verkligen finns några kunder i databasen från säljaren. 
Finns det inga kunder avslutas programmet men finns det kunder så plockas alla ut en efter en. 
För varje kund i databasen undersöks om den kunden redan finns i sfDB. En av två situationer 
kan uppstå; antingen finns kunden i sfDB eller inte. Om kunden inte finns har antingen 
säljaren lagt in kunden själv, vilket inte är tillåtet eller så är kunden borttagen av Hortlaxhus. I 
båda fallen kommer inte kunden att sparas i sfDB hos Hortlaxhus. 
Finns kunden undersöks kunduppgifterna. Är det lika görs ingenting men om de är olika så 
ges möjligheten att antingen spara de nya uppgifterna eller ej. 
 
Anteckning 
Sedan undersöks alla anteckningar som kommer med den kunden. För varje anteckning som 
kommer kollas det om den redan finns. För att jämföra anteckningen jämförs kundnummer, 
datum, ämne och själva anteckningstexten. Överrensstämmer dessa är anteckningen identisk. 
Detta kan man vara säker på eftersom en skriven anteckning inte kan ändras. Om 
anteckningen är identisk sparas den inte på nytt, vilket den blir om den inte finns. 
 
Alarm 
Till varje anteckning kan det finnas ett alarm. Om en ny anteckning skrivits in i sfDB 
undersöks om den anteckningen även hade ett alarm med sig. Om så är fallet sparas det i 
databasen. 
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Projekt 
För varje kund i hortlaxDb görs en koll om den kunden har ett eller flera projekt knutna till 
sig. Om det finns projekt till kunden görs en koll om det projektet redan finns. Finns det så 
uppdateras uppgifterna annars skrivs projektet in som ett nytt projekt. 
 
Denna procedur upprepas för alla kunder som kommer med databasen, hortlaxDb från 
säljaren. När allt är överfört till Hortlaxhus databas rensas katalogen där hortlaxDb finns 

7.7 SÄLJARE TAR EMOT 
När Hortlaxhus har skickat sina databaser, en säljare kan nämligen få en eller flera databaser 
från Hortlaxhus på samma gång behöver säljaren ett system som kopierar in alla uppgifter in i 
databasen. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 21. Illustrera hur databasen från Hortlaxhus går över Internet till Säljaren 
 
Detta system tar hand om när en säljare får en eller flera databaser skickade till sig från 
Hortlaxhus.  
• Går igenom databasen/databaserna som Hortlaxhus skickat och undersöker dem 
• Kollar om uppgifter är lika 
• Skriver in de nya och de ändrade uppgifterna i sfDB. 
 
 
7.7.1 Prototyping 
Efter att prototypen skapats och testats av användaren behövdes inte gränssnittet ändras. 
 
7.7.2 Skärmbilder/Interface 
Systemet är uppbyggd på en enda skärmbild med en informationsruta som kommer upp vid 
programstarta om databasen från säljaren inte finns i hänvisad katalog. 
 

 
Figur 22. Den ruta som kommer upp vid programstart om det inte finns någon databas i katalogen 

Internet Hortlaxhus 
sfDB 

Säljarens 
sfDB
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Figur 23. Den skärmbild som systemet Säljare Taremot består av.  
 
 
7.7.3 Teknologi 
Programmet börjar med att skapa en underkatalog vid namn DatabasFrånHortlaxhus om den 
inte finns. Sedan görs en koll att det finns minst en databas i katalogen. 
 
Detta program gör ingen ODBC koppling mot den eller de databaser som kommer från 
Hortlaxhus. Det beror på två saker. För det första: har alla databaser som kommer från 
Hortlaxhus olika namn varje gång, de döps efter det datum de skapas. För det andra: eftersom 
alla databaser har olika namn skulle det bli väldigt många ODBC kopplingar. För att undvika 
detta görs all databaskoppling mot en databas som heter receivedDb. Alla databaser som 
kommit från Hortlaxhus kopieras en efter en till programmets huvudkatalog och döps om till 
denna receivedDb. På det sättet behövs endast en ODBC koppling.  
 
Programmet börjar med att undersöka hur många databaser det finns i katalogen och vad de 
heter. Databaserna bearbetas av programmet en efter en. Efter att första databasen kopierats 
och döpts om till receivedDb jämförs databaserna receivedDb och sfDB med varandra för att 
undersöka om det finns ny data eller om data har blivit ändrad. De tabeller som är aktuella för 
jämförelse är: Kund, Anteckning, Alarm och Projekt. 
 
Kund 
Till att börja med görs en kontroll att det verkligen finns några kunder i databasen från 
Hortlaxhus. Finns det inga kunder avslutas programmet men finns det kunder så plockas alla 
ut en efter en. För varje kund i databasen undersöks om den kunden redan finns i sfDB. En av 
två situationer kan uppstå; antingen finns kunden i sfDB eller inte. Om kunden inte finns är 
det en ny kund från Hortlaxhus. Finns kunden undersöks kunduppgifterna. Är det lika görs 
ingenting men om de är olika så ges möjligheten att antingen spara de nya uppgifterna eller ej. 
 
Anteckning 
Sedan undersöks alla anteckningar som kommer med den kunden. För varje anteckning som 
kommer kollas det om den redan finns. För att jämföra anteckningen jämförs kundnummer, 
datum, ämne och själva anteckningstexten. Överrensstämmer dessa är anteckningen identisk. 
Detta kan man vara säker på eftersom en skriven anteckning inte kan ändras. Om 
anteckningen är identisk sparas den inte på nytt, vilket den blir om den inte finns. Är kunden 
ny skrivs anteckningen in i databasen direkt. 
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Alarm 
Till varje anteckning kan det finnas ett alarm. Om en ny anteckning skrivits in i sfDB 
undersöks om den anteckningen även hade ett alarm med sig. Om så är fallet sparas det i 
databasen. 
 
Projekt 
För varje kund i receivedDb görs en koll om den kunden har ett eller flera projekt knutna till 
sig. Om det finns projekt till kunden görs en koll om det projektet redan finns. Finns det så 
uppdateras uppgifterna annars skrivs projektet in som ett nytt projekt. 
 
Denna procedur upprepas för alla kunder som kommer med databaserna från Hortlaxhus. När 
den enda databasen är genomgången går programmet vidare till nästa databas, om det finns 
en, och upprepar hela proceduren. När alla databaser är genomgångna raderas databaserna från 
katalogen. 
  

7.8 TEST OCH FELHANTERING  
 
7.8.1 Felhantering på programnivå 
Alla ovanstående system är händelsestyrda vilket i stort sett innebär att ingenting kan hända 
utan att användaren aktivt ber om det. I vårat fall leder detta till att inga större funktioner eller 
procedurer framtagits utan de flesta funktioner och procedurer som framtagits kopplats direkt 
till händelsen, exempelvis en knapp. De fel som kan uppstå är egentligen av 3 olika arter: 
• Felaktig indata 
• Felaktig programmeringskod. 
• Fel vid exekvering 
 
Det första felet med felaktig indata har vi eliminerat genom att alltid testa och validera indata, 
dvs ingen indata kan skickas vidare som är felaktig. Som felaktig indata kan nämnas:  
• Char-tecken i stället för siffror 
• (’) (enkel-snupp) vilken  ODBC-kopplingen inte klarar av 
• med mera 
 
Det två sista felen, felaktig programmeringskod och fel vid exekvering fångar vi upp genom 
att felhantera all vår kod och skicka alla fel till en felhanterare. För att fånga upp fel används 
VB:s on error goto ErrorHandler. 
 
7.8.1.1 Felhantering och validering av data 
För att eliminera och begränsa de fel som kan uppstå vid exekvering har vi skapat generella 
funktioner (Black-boxes) som validerar indata som kan vara känslig att skicka vidare till 
övriga funktioner och databaser. 
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Figur 24. Visar hur data valideras med hjälp av black-boxes 
 
Dessa funktioner har vi testat med all möjlig indata men dessa har även testats på andra 
system som för dagen är aktiva i andra projekt. 
Vi har även utnyttjat de funktioner som ActiveX-objekten tillgodoser. Bl.a. har begränsningar 
i textfälten utnyttjats.  
 
7.8.1.2 Felhantering av transaktioner 
För att eliminera framtida problem med att felaktig data i databasen felhanterar vi alla våra 
transaktioner genom att köra ”begin-trans”, ”commit-trans” eller ”rollback-trans” på våra 
transaktioner. Dvs., felar en transaktion körs ”rollback” i felhanteraren och hela transaktionen 
återställs till ursprungligt skick. Detta leder till att ingen data förloras vid en transaktion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 25. Visar flödesschema för transaktioner 
 

Möjlig indata Validerad data 

Databas 

Black box Black box

Black box

Error

Error
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End proc 
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7.8.2 Felhantering på systemnivå 
Då inga moduler direkt arbetar mot varandra utan endast genom databasen görs inga direkta 
systemtester.  
 

 
Figur 26. Visar hur modulerna kommunicerar endast med hjälp av databasen 
 
 
För att eliminera att felaktig data skickas från en modul -> databasen -> annan modul 
felhanteras all data i databasen på fältnivå. Dvs., vi har lagt villkor 12på fältnivå. 
 
7.8.3 Tekniktest 
Som beskrivits ovan har alla tänkbara fel eliminerats på tidigaste möjligaste stadium, dvs. i 
princip innan man processar datat. Detta tillsammans med att: 
• de olika modulerna endast samverkar över databasen 
• att alla övriga fel felhanteras 
 
leder till att övriga tekniktester uteblir. 
 
7.8.4 Användare och funktions test 
För att testa att systemet utför sakerna som det är tänkt att göra har vi förutom de 
funktionstester vi utfört även på ett tidigt stadium lämnat ut prototyper på de olika 
delsystemen, vilka testats av de tilltänkta användarna. Justering har gjort löpande där 
justeringar behövs. 
   
 
 
 
 
 

  

                                                 
12 Not null, fältstorlek, fälttyp etc 

Module X Module Y Databas 


