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Utvärdering om databassystem möter användarnas behov

Annika Nordin (a96annno@ida.his.se)

Sammanfattning
Rapporten innehåller en presentation av aspekter som medför att användarnas krav
återfinns i systemen. Rapporten innehåller dessutom en empirisk utvärdering om
databassystem möter användarnas behov.

Det som framkommer av rapporten är att inte alla krav som användarna ställer på ett
system tillgodoses av de systemen de arbetar med. Det är främst de icke funktionella
kraven som inte möter användarnas behov. Rapporten avslutas med en allmän
diskussion om arbetet, och en sammanfattning av vad som framkommit i min
undersökning.

Nyckelord: Slutanvändare, informationssystem, användardeltagande, krav…
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1 Bakgrund
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1 Bakgrund

Datorsystem återfinns i stort sett överallt i dagens samhälle. Allt fler människor
kommer i kontakt med datorsystemen i arbetet. Det har även blivit vanligt med datorer
i hemmen. Vad användarna väljer för mjukvara till hemdatorn beror helt på ägarens val.
Ute på företaget är det oftast inte ägaren som är användaren och därmed minskar den
individuella möjligheten för användarna att välja system. Det är dock användaren som
arbetar med systemen, ofta under under hela arbetstiden. Av den anledningen anser jag
att det är viktigt att deras krav tillgodoses. Jag ämnar undersöka om de system som
används vid ett företag möter slutanvändarnas krav. Om systemen inte uppfyller
slutanvändarnas krav vill jag ta reda på vilka krav som inte uppfylls.

Undersökningen kommer rikta in sig på att finna om de icke funktionella krav som
användarna har på systemen uppfylls av de system de arbetar med. Att användarans
krav tillgodoses är viktigt då en dålig arbetsmiljö leder till stress och även i vissa fall till
sjukskrivning på individnivå. På företagsnivå kan det leda till ett sämre utfört arbete
och ineffektivt utnyttjande av företagets resurser.

I kapitel två beskrivs kravprocessen och designprocessen som ingår i utvecklingen av
ett datorsystem. Fokus kommer läggas på kravprocessen som ska leda fram till att rätt
krav återfinns i informationssystemet. Ett informationssystem består av en eller flera
databaser för lagring av data samt den mjukvara som krävs för inmatning, bearbetning
och utmatning av data. Informationssystemet och hur dess mjukvara bör utformas för
att vara användbar beskrivas under kapitel två. Frågeställning och avgränsning av
problemområde formuleras i kapitel tre där också det förväntade resultatet och syftet
med studien presenteras. Under kapitel fyra beskrivs de olika metoder som kan
användas för att söka svar på min frågeställning. I kapitel fem redovisas
tillvägagångssättet vid genomförandet av intervjuerna för att sedan i kapitel sex
presentera inkomna svar och analysera dessa. I kapitel sju presenteras resultatet av min
undersökning och i efterföljande kapitel kommer en kritiskt granskning av mitt eget
arbete. Sist i rapporten ges förslag till fortsatt arbete.
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2 Introduktion
Introduktionen kommer inledas med systemutvecklingens historia där jag tar upp hur
användarnas krav stärkts i takt med utvecklingen. Jag kommer beskriva skillnaden
mellan olika arbetssätt vid utveckling av informationssystem och vilka synsätt som kan
ligga bakom olika sorters metoder. Jag kommer beskriva vad ett informationssystem är
samt dess uppbyggnad. Därefter följer en beskrivning av systemutveckling och dess
ingående processer. Kravprocessen som är en av de första processerna i
systemutvecklingens livscykeln redovisas. Jag följer upp med att dela in krav per
definition, dvs funktionella, icke funktionella och föränderliga krav. Till sist kommer
jag att beskriva olika användare av ett informationssystem.

2.1 Ett historiskt perspektiv på systemutvecklings metoder

På 50-talet fanns det ingen formell metod att följa vid utveckling av databassystem
(Avison & Fitzgerald, 1993). Några datorer placerades inom företagen och det fanns få
praktiska råd till de som skulle använda systemen. Systemen användes endast på
operativ nivå i företaget. De kunde producera rapporter, lagra filer och producera
dokument. Användarna av systemet, dvs de som ville ha ut statistik osv fick finna sig i
att lämna sina ingångsdata - vanligen hålkort - till specialisterna (Waern & Waern,
1996).

Vid denna tid var de som införde dessa system programmerare (Avison & Fitzgerald,
1993). De var inte alltid så bra på att kommunicera, vilket gjorde det svårt för
användarna att få igenom sina krav. Användarna var ofta missnöjda med det levererade
systemet eftersom deras behov inte analyserats ordentligt. Programmerarna var inte så
intresserade av att analysera som att programmera. Dokumentationen om den
överhuvudtaget existerade var oftast inte uppdaterad då programmeraren inte hade tid
med detta (Avison & Fitzgerald, 1993). Användarvänlighet talades det inte om (Waern
& Waern, 1996).

Som en reaktion på detta, blev det en ökande medvetenhet av betydelsen av den del vid
utveckling av system som rörde analys och design (Avison & Fitzgerald, 1993). Det
blev uppenbart att det fanns flera olika roller vid utveckling av system. De olika
rollerna var dataoperatör, programmerare och systemanalytiker. Operatören
kontrollerar driften av datorerna och systemanalytikern agerar mellan användaren och
programmeraren (Avison & Fitzgerald, 1993). Någon gång utvecklades
systemanalytikern vidare till att bli antingen affärs inriktad eller tekniskt inriktad.

Runt 1970 (i Sverige) utvecklades möjligheten till direkta kontakter från användarnas
egna arbetsplatser, fortfarande dock med stordator (Waern & Waern, 1996). Först
användes denna teknik bara för inmatning av data men övergick ganska snart till att
omfatta fråga/svar- kommunikation. Det var nu som användarnas krav och synpunkter
blev mer intressanta (Waern & Waern, 1996). De som matade in data måste kunna
göra detta enkelt, snabbt och korrekt. De som ville utnyttja datorsystemets
informationsmöjligheter skulle kunna komma åt data så snabbt, enkelt och korrekt så
att handläggning av ärende blev effektivare. Detta ställde vissa krav på att layouter på
bild- och textskärmar var åtminstone något sånär begripliga (Waern & Waern, 1996).
Kommandon för själva datorhanteringen skulle kunna läras in med bara någon veckas
internatkurs.
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Så småningom kom persondatorerna, konferens- och brevsystem, nätverk och
datakommunikation. Det är där vi befinner oss nu. Det är nu som användarvänlighet
blir det stora säljande argumentet. De system som producerar information har blivit allt
mer kraftfulla och tillgängligheten har blivit stor när man vet var man ska söka efter
informationen. Ifråga om de administrativa databassystemen som mest handlar om
registervård och liknande, kan det konstateras att det alltjämt existerar stora, komplexa
system (Waern & Waern, 1996). I dessa stora system är den enskilda användaren
fortfarande är en rätt ointressant kugge i ett stort maskineri. Waern och Waern (1996)
menar att det beror på att dessa system innebar en så stor investeringskostnad när de
infördes och att förnyelsebehovet blivit tillgodosett genom olika slags påbyggnader
snarare än genom utbyte.

Waern och Waern (1996) hävdar att begreppet användarvänlighet har blivit alltmer
centralt i systemutveckling, vilket jag håller med om. Det finns nu stora möjligheter att
åstadkomma system som är lätta att använda.

2.1.1 Olika arbetssätt vid systemutveckling

Livscykeln för att skapa och hantera informationssystem i företags verksamheter har
visat sig vara ett mycket centralt och hållbart begrepp över tiden (Nilsson, 1995). En
livscykel brukar delas in i ett antal faser eller områden. De fyra klassiska områdena som
utarbetats av Langefors är verksamhetsanalys, informationsanalys,
datasystemutformning och realisering, implementation och drift. De två första
områdena behandlar vilken slags information som systemet ska innehålla för att
tillgodose verksamhetens olika användares behov (Nilsson, 1995). De två sista
områdena behandlar hur tekniska problem löses. Hur ska systemet konstrueras och
realiseras på ett effektivt, säkert och ekonomiskt sätt.

De första livscykelmodellerna för systemarbete som lanserades på marknaden var
sekvensiella till sin karaktär (Nilsson, 1995). Detta innebar att en fas var tvungen att
vara slutförd innan nästa fas fick påbörjas. En viktigt sida av detta synsätt är att
användaren ska analysera sig fram till sina önskemål, och denna analys ska göras innan
man utformar informationssystemet (Andersen, 1994). Andersen (1994) anser att
livscykelmodellen kan praktiseras när tidigare manuella rutiner ska automatiseras. I
andra situationer är det inte lika självklart att användarna tydligt kan uttrycka sina krav
och önskemål i ett tidigt skede i av utvecklingsarbetet. Det kan te x vara så att
användarna och deras verksamhet befinner sig i en situation där problemställningarna
ideligen förändras. Professor Langefors insåg dock problematiken med ett renodlat
sekventiellt arbetssätt och markerade därför valfria iterationer inom och mellan sina
metodområden (Nilsson, 1995). Iterativt arbete innebär att det är fullt tillåtet att gå
vidare till nästa steg innan föregående steg är färdigt. Detta steg görs färdigt senare
och modifieras. Lärdomar av tidiga metodförsök med sekvensiellt och iterativt arbete
har lett fram till att man senare rekommenderade en högre grad av parallellitet mellan
olika faser i systemarbetet (Nilsson, 1995). Figur 2.1 nedan är en sammanfattning av
livscykelmodellen.
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Figur 2.1: Livscykelmodell (Andersen, 1995, sid 48)

2.1.2 Synsätt bakom metoder
Nilsson (1995) menar att synsättet på metoderna vid systemutveckling har varierat
under åren i Sverige. Han har identifierat följande synsätt;

• Systemsynsätt mitten av 60-talet

• Socio-tekniskt synsätt början av 70-talet

• Politiskt synsätt mitten av 70-talet

• Aktörssynsätt början av 80-talet

• Nätverkssynsätt mitten av 80-talet

• Nivåsynsätt början av 90-talet

Jag kommer kort redovisa hur Nilsson (1995) beskriver de olika synsätten.

Systemsynsätt: Man analyserar och bryter ned informationssystemet i allt mindre
beståndsdelar utifrån användarnas behov och slår sedan ihop dessa beståndsdelar till
effektiva program/databaser. Olika arbetsuppgifter ska utföras i en naturlig och logisk
ordning (Nilsson, 1995).

Socio-tekniskt synsätt: Fokuserar på samspelet mellan människa och dator.
Systemarbetet inriktas på att utveckla såväl människors arbetsuppgifter och
kommunikationsmönster som att konstruera datorbaserade lösningar på ett effektivt
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sätt.  Synsättet betonar att man utvecklar de sociala och tekniska systemen parallellt.
Man försöker bygga ett helhetssystem (Nilsson, 1995).

Politiskt synsätt: Betraktar systemarbete som ett kraftfält mellan starka och svaga
intressegrupper i en förändringsprocess. Det går ej att skapa harmoni i ett sådant
kraftfält utan det framhävs att systemarbete är en tillvaro fylld av konflikter.
Metoderna ska därför framförallt stärka de svaga  intressegrupperna. Systemutveckling
ska genomföras i parallella arbetsgrupper t ex tillsatta av företagsledning och fack
(Nilsson, 1995).

Aktörssynsätt: Sätter människor eller personer i fokus vid systemarbete. Dialogen
mellan olika aktörer, som berörs av förändringar i systemet, har avgörande betydelse
för hur framgångsrikt arbetet blir. Oftast betonas harmonisyn, olika aktörer bör
samverka vid problemidentifiering och generering av förändringsalternativ (Nilsson,
1995).

Nätverksynsätt: Aktörerna utvecklar ett nätverk med varandra som byggs upp med
långsiktiga och interaktiva relationer. Med aktörer kan avses företag på marknader
eller olika grupper inom ett företag. Relationerna kan vara av olika slag t ex tekniska,
tidsmässiga, sociala, kunskapsmässiga, informationsmässiga osv (Nilsson, 1995).

Nivåsynsätt: Aktuella frågor under ett systemarbete placeras in i olika logiska nivåer:
person, beteende, resultat, verksamhet, information, system och omgivning. En valfri
nivå kan expanderas i ett antal underliggande nivåer. Relationer mellan logiska nivåer
kan vara av olika slag t ex påverkan, interaktion och abstraktion/representation. En
högre nivå bildar en klass (typ) för medlemmar (instanser) i närmast lägre nivå
(Nilsson, 1995).

Varför forskas det på att utveckla olika metoder för systemutveckling? Jag anser att
det beror på att konkurrens på företagsmarknaden har gjort att det är viktigt att
effektivisera verksamheterna så långt som möjligt. Informationssystem är en
förutsättning för en effektiv hushållning av de olika medel som står till en verksamhets
förfogande. Lagret ska hållas så litet som möjligt, maskinerna ska inte stå stilla,
leveranstiderna ska hållas, kommande behov ska beräknas osv. Det är då nödvändigt
att informationssystemet tillhandahåller de nödvändiga funktionerna. Ett
informationssystem måste uppdateras och anpassas i takt med dess omgivning.

2.2 Definition av ett informationssystem
Ett informationssystem kan beskrivas som ett system för insamling, bearbetning,
lagring, överföring och presentation av information (Andersen, 1994). Ett bra
informationssystem ger verksamheten en fördel i konkurrensen med andra
organisationer (Andersen, 1994). Ett informationssystem ska fånga upp den
information från omvärlden som har betydelse för verksamheten. Informationssystemet
måste vidare tillvarata den information som skapas i verksamhetens egna aktiviteter.
Informationssystemet måste kunna bearbeta både extern och intern information på ett
sådant sätt att det kommer fram ny information som ger god grund för beslut och
handlingar inom verksamheten. Det är även viktigt att informationssystemet kan sprida
information till verksamhetens egna medarbetare, till kunder och myndigheter. Ett
informationssystem bör byggas så att det tillgodoser många arbetsuppgifter och
medarbetare samtidigt. Exempel på informationssystem är ett lönesystem som hanterar
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de anställdas löner.Ett kundreskontrasystem som håller ordning på verksamhetens
kunder. Ett projektplanering och kontrollsystem som håller reda på resurser och ser till
att saker blir färdiga så tidigt som möjligt eller ett biljettbokningssystem för att boka
resor osv (Avison & Fitzgerald, 1993). Databasen och mjukvaran tillsammans utgör
databassystemet enligt fig 2.2.

Figur 2.2: Databassystemets miljö (Elmasri & Navathe, 1994, sid 3).

Det finns skillnader mellan databassystem och informationssystem (Avison &
Fitzgerald, 1993). Ett informationssystem ska tillvarata ledningens krav på information,
t ex om försäljning. Informationssystem reflekterar också en önskan om integrerade
system som är mer än ett lösningsförslag på ett akut problem vilket ett databassystem
kan vara (Avison & Fitzgerald, 1993). Ett informationssystem består av flera databaser
som är kopplade till varandra. En databas varierar i storlek och komplexitet och kan
underhållas manuellt eller maskinellt. En databas består av en samling bestående data
som används av applikationssystem i en given organisation, så som ett tillverkande
företag, kommun, sjukhus osv (Date, 1995). En databas har följande innehåll (Elmasri
& Navathe, 1994);

• En databas representerar en syn på den verkliga världen,  även kallad minivärlden.
Ändringar i minivärlden reflekteras i databasen.
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• En databas är en logisk sammanhängande samling data med en naturlig betydelse.
En slumpmässig mängd data kan därför inte anses vara en databas.

• En databas är designad, byggd och innehar data för en speciell orsak. Den har en
avsedd grupp användare och några förutbestämda applikationer som dessa
användare är intresserade av.

 En datoriserad databas kan skapas och underhållas antingen m h a olika specialskrivna
applikationsprogram eller med hjälp av ett databashanteringssystem (DBMS). DBMS
är en samling program som möjliggör för användarna att skapa och underhålla
databaser, dvs mata in information, bearbeta och så småningom mata ut information.
För att kunna göra detta krävs det ett gränssnitt. Med gränssnitt menas de
programdelar - med tillhörande hårdvara som skärmar, tangentbord, mus osv - som
tjänar till att hjälpa användaren att ta emot och mata in data för den egentliga
bearbetningen (Waern & Waern, 1996). Då jag anser att gränssnittet är viktigt och i
hög grad bidrar till användarvänligheten kommer jag mer ingående att beskriva hur det
kan utformas.

 2.2.1 Användarvänligt gränssnitt
 Ett idealt gränssnitt belastar inte användarens uppmärksamhet i onödan eller kräver
“tankeenergi” på annat vis (Waern & Waern, 1996). Jag håller med och anser att de
slutanvändare som inte är intresserade av att lära sig detaljerna kring ett högnivå
frågespråk bör kunna använda sig av ett användarvänligt gränssnitt vid arbete mot ett
databassystem. Ett användarvänligt gränssnitt kan innehålla följande attribut (Elmasri
& Navathe, 1994);

• Meny baserat gränssnitt presenterar de olika valmöjligheter som tillhandahålls
användaren i form av listor. Detta gör att användarna slipper hålla olika
kommandon i minnet. Exempel på detta är rullistorna som finns i Windows
gränssnitt.

• Grafiskt gränssnitt tillåter användaren att med hjälp av t ex en muspekare klicka
på olika ikoner för att utföra önskade uppgifter eller komma vidare i programmet.
Används ofta tillsammans med meny baserat gränssnitt.

• Formulär baserat gränssnitt tillhandahåller ett formulär där användaren fyller i de
uppgifter de önskar fylla i. Exempelvis kan personalavdelningen ha formulär där
de anställdas namn, adress, telefonnummer, arbetsuppgift och lön fylls i.

• Naturligt språk gränssnitt tillåter frågor skrivna på svenska eller något annat språk
och försöker att ”förstå” dem. Exempel på detta är sökmotorer på internet så som
Alta Vista, Yahoo osv där man kan söka på ord som t e x kakrecept.

• Gränssnitt för regelbundna användare tillhandahåller snabbkommandon, t ex
funktionstangenter på en terminal som programmerats till att utföra vissa
kommandon. Detta medför att antalet tangenttryckningar minskar för regelbundna
användare.

Det var inte mer än tio år sedan som man kunde se exempel på illa organiserade
textskärmsmenyer, obegripliga förkortningar och krångliga kommandon (Waern &
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Waern, 1996). Waern och Waern (1996) menar att detta hör till det förgångna och att
det istället har kommit kantmenyer (“rullgardiner”) och lättbegripliga symboler som t
ex Macintosh “soptunna”. Jag har dock i mitt jobb som stationsbiträde på en
bensinstation endast tillgång till textbaserade menyer på stationsdatorn. Menyerna är
dock enkla att förstå. Problem uppstår när varor ska läggas in efter som system ger
dåligt stöd för vilka koder som kan användas. Jag anser dock att det gränssnitt som
Elmasri och Navathe (1994) beskriver ovan existerar i modernare system.

2.3 Beskrivning av systemutveckling

Systemutveckling har blivit en viktigt fråga vid utvecklingen av mjukvarusystem som
möter förväntningarna från kunder och användare, levereras i tid, och utvecklas inom
budgeten (Loucopoulos och Karakostas, 1995). Systemutveckling kan beskrivas som
två olika processer, kravprocessen och designprocessen. Jag kommer i mitt arbete att
fokusera på kravprocessen och redovisa de ingående komponenterna i kravprocessen
och belysa hur viktigt jag tycker det är med användarmedverkan. Det är kravprocessen
som ligger till grund för designen av systemet. Det innebär dock inte att alla krav
kommer fram under kravprocessen utan att vissa uppkommer senare (se kap 2.4.3).

A p p lik a t io n s d o m än
-k u n s k ap
-o b jek t
-p ro b lem
-k rav

E xis t e ran d e
s y s t em

-ic ke  fu n kt io n e lla  kra v

K o n c e p t u e ll s p e c ifik a t io n  a v
in fo rm a t io n s s y s t e m
-fu n kt io n e lla  kra v

Lo g is k d e s ig n

s p e c ifik a t io n

F y s is k d e s ig n

s p e c ifik a t io n

D E S IG N

P R O C E S S

V erif i-

t io n

K u n s k ap  &
k rav fö rv ärv an d e

V alid e r in g av
fu n k t io n e lla  o ch
ick e fu n k t io n e lla
k rav

K R A V
P R O C E S S

Figur 2.3: En syn på systemutveckling (Bubneko & Wrangler, 1992)

2.3.1 Kravprocessen
Kravprocessen är en term som används för det tidiga arbetet vid systemutveckling
(Bubenko & Wrangler, 1992). Kravprocessen involverar undersökning av problemen
och kraven på applikationen inklusive dess användare, för att utifrån detta utveckla en
kravspecifikation. Kravprocessen är viktig vid utveckling av informationssystem som
ska möta kundens förväntningar och krav. Kund syftar på det beställande företaget
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anser jag. Detta innebär enligt min åsikt att det är företagets behov som undersöks i
större utsträckning än slutanvändarans behov. Loucopoulos och Karakostas (1995)
använder uttrycket ”requirements engineering” när de syftar på processen som
resulterar i en kravspecifikation. Jag använder benämningen kravprocessen.

Loucopoulos och Karakostas (1995) beskriver kravprocessen som tre olika processer;

• Kravinsamling är den process där all nödvändig kunskap förvärvas från användare
och problemdomän.

• Kravspecificering är den process som har för avsikt att skapa en formell modell av
de krav som förvärvats.

• Kravvalidering är den process som bekräftar att den producerade
kravspecifikationen tillgodoser användarnas behov.

 

 Figur 2.4: Ramverk över processerna i kravutvinningen (Loucopoulos & Karakostas, 1995, sid 21)

 2.3.2 Kravinsamling
 Detta är den första processen inom systemutveckling och ska leda till att analytikern
förvärvar kunskap om problemdomänen. Kunskaperna ska leda till att analytikern blir
expert på domänen. De problem som kan uppstå i denna process hör ihop med
kunskapsutbytet mellan analytiker och användare. De svårigheter som finns vid
kravinsamlingen från användaren är följande enligt (Loucopoulos & Karakostas, 1995);

• Användarna har ingen klar uppfattning om vad de kräver av det nya
mjukvarusystemet.
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• Användarna kan tycka att det är svårt att beskriva de kunskaper de har om
problemdomänen.

• Användarens och analytikerns bakgrund och mål skiljer sig åt: data orienterat
vokabulär kontra domän orienterad terminologi.

• Användarna kan misstycka till att införa ett nytt okänt system, vilket gör dem
ovilliga att hjälpa till.

 Andra svårigheter vid kravinsamling kan vara samarbetsproblem och att användarna
inte har tid att svara på frågor anser jag. Skälet till kravinsamlingen är att samla in
kunskap om problemdomänen och de krav som användarna ställer på systemet.
Kunskapen och kraven överförs till kravspecifikationen. Loucopoulos och Karakostas
(1995) skiljer mellan kund och användare. Kunden är beställaren av systemet och
användaren är den som kommer att använda systemet i sitt arbete. En aspekt som jag
anser måste framhållas angående kravinsamlingsprocessen, är att det skulle ta lång tid
att genomföra intervjuer med alla användare  av ett större system. Ett tillvägagångsätt
för att få med slutanvändarnas krav vid utveckling av stora system  är att utse några
användarrepresentanter anser jag. Det är viktigt att omsorgsfullt välja ut dessa
representanter för att systemet ska möta övriga slutanvändares behov. Ytterligare ett
tillvägagångssätt är att hålla seminarer där användarna tillåts följa systemets framväxt.
Flera användare får chansen att ställa frågor och ge synpunkter på systemets
utformande än om några få representanter utses.

 2.3.3 Kravspecifisering och validering
 Processen kravspecificering har för avsikt att skapa samförstånd över vilka problem
som systemet ska lösa åt användarna och utgöra ett avstamp för vidareutveckling.
Resultatet av kravspecifiseringen är en formell modell av användarnas krav på det
framtida systemet kallad kravspecifikation. Beskrivningen i kravspecifikationen rör vad
det eventuella systemet förväntas tillhandahålla (Dix et al., 1998). Detta ska ställas i
kontrast till att bestämma hur systemet ska tillhandahålla de förväntade tjänsterna,
vilket bestäms i ett senare utvecklingsstadie.

 Andersen (1994) anser att livscykelmodellens kravspecifikation ska innehålla avsikten
med informationssystemet och en övergripande beskrivning av det, organisatoriska och
personalmässiga förutsättningar, informationssystemets funktioner och manuella
funktioner, dokumentation och utbildning av informationssystemet. Efter att kraven
dokumenterats i kravspecifikationen valideras de. Validering är den process som
fastställer och justerar utvecklarens och användarens tro på att kravmodellen
specificerar en mjukvarulösning vilken är riktig utifrån användarens behov. Det kan
vara svårt för en användare att sätta sig in i och förstå det som beskrivs i en
kravspecifikation anser jag. Ett sätt underlätta valideringen är att använda sig av en
prototyp. Prototyping innebär att en artefakt uppförs som simulerar och animerar
några men inte alla funktionerna i det tänkta systemt,  för att visa användaren hur det
tänkta systemet kommer att se ut (Dix et al., 1998). Användaren får därmed lättare att
upptäcka brister hos systemet och ge förslag till förbättringar enligt min uppfattning.

 Validering är att göra saker rätt, medan modellering medför att göra rätt saker
(Loucopoulos & Karakostas, 1995). De anser vidare att det är viktigt att på ett tidigt
stadium få bekräftat att det analyserade problemet verkligen är användarens problem.
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Om det nya systemet endast valideras sent i utvecklingsfasen kan det medföra stora
kostnader för att åtgärda fel. Ett enda fel kan medföra behov av ny design och nya
tester på stora delar av systemet.

 Flynn och Warhurst (1994) fann i sin studie att det fanns stora problem med att
validera krav. Vanliga exempel på problem var att finna och lösa inkonsistens och att
användarna hade svårt att uttrycka sina krav. Det kan även uppstå problem med att
bestämma/kontrollera styrkan av förändringar på kravmodellen och att åstadkomma
globala förändringar i den (Flynn och Warhurst, 1994) . Ytterligare problem var att
användaren inte fanns att tillgå under valideringen. Loucopoulos och Karakostas
(1995) ger följande riktlinjer angående vad de anser ska valideras i en kravmodell;

• Intern inkonsistens – det finns inga motsägelsefulla slutsatser i kravmodellen.
Detta innebär att innehållet i kravmodellen inte får vara ologiskt eller ha
motsägande slutsatser.

• Otvetydighet – kraven får inte vara tvetydiga, dvs innehållet i kravmodellen ska
endast kunna tolkas på ett och endast ett sätt.

• Extern konsistens – det som finns angivet i kravmodellen måste överensstämma
med det som finns i problemdomänen.

• Minimalitet – kravmodellen ska inte innehålla onödig information.

• Fullständighet – uppfylls när kravmodellen inte utelämnar grundläggande
information om problemdomänen. Detta skulle kunna resultera i ett system som
inte uppfyller användarens krav. Prototyping är ett sätt att kontrollera
fullständigheten.

• Redundans – förekommer om ett krav kan återfinnas på mer än ett ställe i
kravmodellen eller om det finns egenskaper eller beteenden som inte behövs i
mjukvarusystemet.

 Andersen (1994) som utgått från livscykelmodellens kravspecifikation anser att
följande punkter också bör valideras i en kravspecifikation utöver de som Loucopoulos
och Karakostas (1995) beskriver;

• Kontrollbarhet - är det möjligt att på ett objektivt sätt bedöma om ett krav är
uppfyllt eller inte, när informationssystemet är implementerat?

• Spårbarhet - är det möjligt att spåra varje krav till förhållanden som behandlas i
förändringsanalysen, eller i analysen av informationssystemet? Varför har kravet
tagits med?

• Genomförbarhet - är alla krav möjliga att genomföra, det vill säga, klarar man
utifrån den aktuella ekonomin, bemanningen och kunskapen att realisera alla krav?

• Utan utformningsmässiga beslut - är kraven fria från beslut om utformning. Om det i
ett krav fattats ett utformningsmässigt beslut, är då anledningen acceptabel?

• Enkelt att göra ändringar - är kravet formulerat på sådant sätt att det är lätt att göra
ändringar utan att det får konsekvenser för andra krav?
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• Nytta - är kravspecifikationen en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet? Är den
tillräckligt detaljerad?

Valideringen ska vara en alltid närvarande process under utvecklingsfasen av ett
system (Loucopoulos & Karakostas, 1995). Validering av krav kan enbart genomföras
gentemot användarnas avsikter, eftersom användarnas medverkan i
valideringsprocessen är överlägsen allt annat. Jag håller med Dix et al., (1998) som ger
följande förklaring till varför det är viktigt att rätt krav uppfylls av ett system. Dix et
al., (1998) anser att ett system som gör det svårt för användarna att utföra sina
arbetsuppgifter, eller är frustrerande att använda, innebär att användarnas
arbetstillfredsställelse, och därmed utförandet, reduceras.

2.4 Krav
Användarna kan förlora motivationen när ett system introduceras som inte tillgodoser
ställda krav. Detta pga att systemet inte är anpassat till det arbetet som det ska stödja
(Dix et al., 1998). I de fall där system introduceras som inte överensstämmer med
användarnas arbetsrutiner kan tre saker inträffa; systemet avvisas, användarna blir
förbittrade och omotiverade, eller så kommer användarna att ta till sig den menade
interaktionen med systemet som sitt eget krav (Dix et al., 1998). Detta anser jag ger en
indikation på hur viktigt det är att slutanvändarna är med vid kravprocessen och
designen av det system de ska arbeta med. De krav som finns på ett system delas inom
systemutvecklingen in enligt följande;

• vad systemet ska kunna göra (funktionella)

• önskvärda egenskaper hos systemet (icke funktionella).

 En kort beskrivning av funktionella och icke funktionella krav följer då jag anser att det
är viktigt att känna till vad som skiljer dem åt. Det går att utveckla tekniskt fungerande
system utan att ta någon större hänsyn till att de icke funktionella kraven tillgodoses.
Det som kan inträffa om inte kvaliteten på systemet uppfylls, är enligt mig att
användarna blir missnöjda och begränsas när de ska utföra sina arbetsuppgifter istället
för att få ett effektivt hjälpmedel som underlättar deras arbete.

 2.4.1 Funktionella krav
 Med funktionalitet menas datorsystemets förmåga att lösa de databehandlings-
uppgifter som det är avsett att lösa dvs att snabbt och ändamålsenligt förse användarna
med informationsunderlag (Waern & Waern, 1996). Funktionella krav specificerar
Pohl (1994) till vad informationssystemet måste kunna göra. Loucopoulos och
Karakostas (1995) beskriver funktionella krav som de fundamentala funktionerna i
mjukvarans komponenter som utgör systemet. Funktioner är specificerade i termer
som indata, bearbetning och utdata.

 Funktionalitet kan (Waern & Waern, 1996) även innebära att persondatorer kopplas
ihop i nätverk så att användarna kan utbyta information med varann. När nya
funktioner tillkommer ställs också ny krav på systemet och dess anpassning till
användarnas samarbete. Kraven kan (Waern & Waern, 1996) gälla snabbhet i
kommunikation och kvalitet på funktionerna. Dessa krav kallas kvalitetskrav eller icke
funktionella krav.
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 2.4.2 Icke funktionella krav
 Icke funktionella krav kan definieras som restriktioner eller begränsningar i ett systems
service/tjänster. Till icke funktionella krav hör utförande, tillgänglighet, säkerhet,
användbarhet mm.

 Sommerville (1992) har sammanställt en generell klassifikation över icke funktionella
krav. Enligt denna klassifikation kan tre generella klasser av icke funktionella krav
urskiljas: produkt, process och externa krav;

• Produktkrav – specificerar den önskade karaktären som ett system måste inneha.
Sådant som utförande och kapacitet kan formuleras exakt och är lätta att
precisera. Användbarhet är svårare att precisera och är p g a detta ofta formellt
uttalad. Andra exempel på produktkrav är utvecklingsmetod och beslutsspårning.

• Processkrav – begränsningar som är placerade på utvecklingsprocessen av
systemet. Dessa inkluderar krav av speciella utvecklingsmetoder,
implementationsverktyg eller standards som måste följas. Exempel är integrering,
utförande, kapacitet, säkerhet, integritet m fl.

• Externa krav – begränsningar som berör både på produkten och processen.
Externa krav kommer antingen inifrån organisationen eller utifrån. Dessa
inkluderar begränsningar som kommer av organisationens policy. Exempel är
sociala, ekonomiska, kontrakts- och politiska faktorer.

Inom systemvetenskapen klassas de icke funktionella kraven som kvalitetskrav och de
funktionella kraven som de som måste finnas med i systemet. Slutanvändarna av
systemen skiljer inte mellan funktionella krav och icke funktionella krav. Saknas data,
rapportmoduler osv är det en kvalitetsbrist hos systemet som kan få konsekvenser vid
daglig användning av systemet. Kvalitet för användarna anser jag innebära att systemen
är  praktiska att använda i det dagliga arbetet. Med praktiskt menar jag att det ska gå
att utföra ett bra jobb smidigt och friktionsfritt utan att begränsas av brister i systemets
databas, funktioner eller gränssnitt. Systemet ska underlätta det dagliga arbetet och ge
stöd vid olika valmöjligheter och beslutsituationer anser jag.

 Som jag tidigare nämnt är inte alla krav formulerade i kravspecifikationen efter det att
kravprocessen genomförts. Ett system ska serva en verksamhet i en föränderlig
omgivning och till olika interna intressen. Harker et al. (1993) samt Flynn och
Warhurst (1994) har uppmärksammat att kraven är föränderliga i kravprocessen.

 2.2.3 Föränderliga krav i kravprocessen
 Flynn och Warhurst (1994) har genomfört en undersökning angående validering av
krav. Resultatet av undersökningen visade att en idealisk situation vid
systemutveckling är när kunskap är säker och otvetydig. Den förvärvas av analytikerna
och dokumenteras utan fel. Kraven förändras inte och det finns inga problem. Detta är
dock mer undantag en regel. I verkligheten finns det åtskilliga problem, främst med
valideringen.

 Harker et al. (1993) anser att problemet med kravutvinning är att den i hög grad är
baserad på ett sekventiellt synsätt. Kraven förväntas möjliga att förvärva, analysera och
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specificera. Förändrade krav, och inte stabila krav, är dock de vanligaste inom
systemutvecklingen. Harker et al. (1993) har identifierat olika typer av
kravförändringar och deras ursprung.

• Stabila och varaktiga krav – Det är ofta den stabila tekniska kärnan som ett
företag är uppbyggt kring som är varaktigt te x bygga bilar, kylskåp etc. Det finns
även icke funktionella krav som organisationskultur och sociala normer som måste
följas och kan anses vara stabila. Dessa icke funktionella krav kan vara svåra att
identifiera.

• Föränderliga/ombytliga krav – Den miljö och omgivning som organisationen ska
operera i är dynamisk och turbulent vilket ger upphov till föränderliga krav. Dessa
krav härstammar från utomstående faktorer.

• Framväxande krav – utvecklas då de berörda intressenterna får större insikt om
målet med det framtida systemet.

• Följdkrav – uppstår när det nya systemet installeras vilket leder till upptäckten av
nya sätt att arbeta på, nya arbetsuppgifter som kan prövas osv. Detta kan
stimuleras genom prototyper och demonstrationer under utvecklingens gång.

• Anpassade krav – systemet måste vara flexibelt och anpassningsbart så att
personalen (själva) kan anpassa systemet efter egna önskemål. Ex Windows98 och
de teman som erbjuds.

• Flyttningskrav – uppstår när det nya systemet levereras. Implementationen ska gå
smidigt och friktionsfritt.

Lösningen på att arbeta med föränderliga krav är att möta dem när de uppstår (Harker
et al., 1993). Detta kan göras genom att göra en minimal kravspecifikationen där
endast de stabila kraven ingår. Därefter kan övriga krav behandlas. Detta är en
evolutionär strategi som skapar förutsättningar för att följdkraven ska komma fram och
inarbetas i lösningen.

Ytterligare ett sätt att möta föränderliga krav är att acceptera att kraven ständigt
kommer att utvecklas. Detta medför bl a att kravspecifikationer inte går att använda
som ett kontrakt. Vidare bör användarna få delta i större utsträckning i kravarbetet
vilket jag håller med Harker et al., (1998) om. Genom prototyping kan användarnas
krav matchas mot systemet och ge nya insikter. Dessutom föreslår Harker et al. (1993)
att systemet ska hållas öppet så länge det är möjligt för att hantera föränderliga krav
vid systemleveransen. Det bör även erbjudas anpassningar och förändringar vid varje
delleverans. När systemet är på plats kan lokal- och individuell anpassning ske för att
tillgodose användarnas individuella önskemål.

2.5 Användare

Vilka är användarna av ett informationssystem? Informationen som tillhandahålls av ett
informationssystem används oftast av människor som inte är experter på datorer
(Avison & Fitzgerald, 1993). Dessa användare kan vara sekreterare, kontorspersonal
och ofta mellandirektörer. De är vanligtvis regelbundna användare som kan mata in
data, skriva texter eller tolka rapporter. Tillfälliga användare är ofta mellanchefer eller
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toppchefer vars användning av systemet varierar mycket. Deras användning kan
relateras till olika delar av informationssystemet eftersom de letar efter information
som kan utgöra en bas för att fatta beslut om organisationen. Andra användare
inkluderar externa användare som t ex skattemyndigheten och kunder. Andra
användare kan även vara en generell publik t ex de som använder en databas över
författare på ett bibliotek (Avison & Fitzgerald, 1993). En person kan enligt min
tolkning av Avison och Fitzgerald (1993) vara flera olika slags användare enligt deras
beskrivning ovan. T ex kan en person vara regelbunden användare av ett system, men
ändå höra till de andra användarna som ibland använder ett biblioteks databas.

2.6 Företaget

Företag A ingår i en större koncern som har fabriker och säljbolag utspridda över stora
delar av världen. Koncernen är ett bland de ledande inom vitvarumarknaden. Företag A
är masterfabrik och tillverkar en av koncernens produkter. Företag A har sju till åtta
hundra anställda och har till uppgift att producera och leverera produkter i den takt
som säljbolagen säljer dem. De system som företag A använder stöder allt som kan
tänkas höra ihop med tillverkningen av produkten. Exempelvis lönesystem,
materialplaneringssystem (MPS) osv.
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3 Problemprecisering

Andersen (1994) anser att det är användarens uppgift att avgöra de yttre egenskaperna
som ett system ska ha. Andersen (1994) anser att användaren inte själv kan avgöra
vilka yttre egenskaper ett system ska ha då användarna saknar kunskap om vilka
alternativ som finns. Användaren bör förses med material från en systemutvecklare för
att kunna ta ställning till vilka icke funktionella krav som kan ställas på ett de yttre
egenskaperna. Ett sätt att presentera olika alternativ för slutanvändarna är att använda
sig av en prototyp. En intressant fråga att ställa till användarna av de system som jag
tänker undersöka är om de fått delta vid utvecklingen av de system som de använder.

Validering kan ses som ett sätt att utvärdera ett system. Loucopoulos och Karakostas
(1995) hävdar att valideringen av krav endast kan genomföras gentemot användarnas
avsikter. Trots att validering under systemutvecklingen är viktig har Flynn och
Warhurst (1994) funnit att endast 75 % av kravspecifikationen valideras av
användarna. Frågan är om slutanvändarna anser att systemen är utformade så att de är
praktiska att använda.

Teorin bakom min rapport bygger på att framgången hos ett databassystem beror på
vad slutanvändaren anser om det. Det är slutanvändaren som kommer att arbeta och
använda systemet dagligen. Studien kommer att ta reda på om de databassystem och
informationssystem som används idag uppfyller slutanvändarens krav.

3.1 Problemprecisering
Studien ska identifiera om de databassystem som slutanvändarna arbetar med uppfyller
deras krav på ett väl fungerande databassystem.

1. Vilka krav har användarna på databassystem?

2. Uppfyller nuvarande databassystem användarnas krav?

3.2 Avgränsning
Studien kommer att koncentrera sig på ett enda företags databassystem och
informationssystem. Företaget som jag kallar A har ett antal system i drift och jag
kommer undersöka några av dem. Undersökningen begränsas till slutanvändarna av
systemen. Jag kommer att fokusera på de icke funktionella kraven men vill även ta reda
på om det finns funktionella krav som inte uppfylls av systemet. Jag kommer även att
undersöka om det förekommer föränderliga krav. Bland de icke funktionella kraven
intresserar jag mig för gränssnittet i stort.

3.3 Förväntat resultat

Jag förväntar mig att finna slutanvändare har vissa icke funktionella krav som inte
uppfylls av deras nuvarande system. Jag hoppas kunna poängtera betydelsen av att
slutanvändarna får vara med vid utformningen av de system de ska arbeta vid för
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effektiv användning av dem. Jag förväntar mig att alla slutanvändare tycker att det är
viktigt att systemen går att anpassa. Detta tror jag leder till nöjdare slutanvändarna. Jag
anser även att jag kommer kunna visa på att designen av skärmbilderna är viktig med
tanke på användarvänlighet.
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4 Metodbeskrivning

Detta kapitel kommer att diskutera huruvida olika metoder för insamling av
information är lämpliga med avseende på rapportens problemställning.

4.2 Möjliga metoder

Min studie kommer att begränsas till ett företag som jag väljer att kalla A. Min
intention är att intervjua användare av olika databassystem på företag A. Patel och
Davidson (1994) betecknar undersökningar på en mindre avgränsad grupp för
fallstudie. Vid fallstudier utgår Patel och Davidsson (1994) från ett helhetsperspektiv
och försöker få så täckande information som möjligt. Patel och Davidson (1994)
nämner tre olika sätt att samla in information på som skulle kunna tillämpas i mitt fall,
nämligen;

• dokumentation

• dagböcker

• intervjuer och enkäter

 Jag kommer att gå igenom de olika metoderna ovan och visa på hur de skulle kunna
användas i mitt fall.

 

 4.2.1 Dokumentation

 Med dokumentation avses sådan information som redan finns framtagen t ex officiella
handlingar, litteratur, statistik och register mm (Patel & Davidson, 1994). Dokument
kan användas för att besvara frågeställningar kring faktiska förhållanden och faktiska
skeenden. I mitt fall skulle jag kunnat använda mig av den kravspecifikation som legat
till grund vid uppförandet av aktuellt databassystem. Kravspecifikationen skulle kunna
ge svar på vilka krav som ställdes vid utvecklingen och vilka som blev uppfyllda.
Ytterligare sätt att använda dokumentation på är att studera slutanvändarnas krav i
redan genomförda undersökningar. Genom att jämföra genomförda undersökningars
resultat med mina egna, kan jag se om användarkraven på de databassystem jag
studerat är unika eller vanligt förekommande. Jag skulle även kunna använda mig av
dokumentation om studien genomförs som en litteraturstudie.

 

 4.2.2 Dagböcker

 Med dagböcker menas sådana dagböcker som människor ombeds föra eller skriva
kring ämnen som är intressanta att undersöka (Patel & Davidson, 1994). Dagböcker
kan användas för att ta reda på när, var och hur vissa aktiviteter utförs, t ex
arbetsrutiner av olika slag. Dagboken kan användas (Patel & Davidson, 1994) till att få
in information som lämpar sig för kvantitativ bearbetning. Dagböcker kan även
användas till att ta reda på individens perspektiv på sin egen tillvaro. Den information
som kommer fram då lämpar sig (Patel & Davidson, 1994) till kvalitativ bearbetning.
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 Innan beslut tas att använda dagböcker måste de individer som ska föra dagboken
tänkas över (Patel & Davidson, 1994). Deras intresse för att skriva dagbok måste
undersökas. Deras arbetssituation kanske inte tillåter en dagboksundersökning.
Dagbokskrivande innebär att personen måste utföra något vid upprepade tillfällen, och
inte som vid enkätundersökningar vid enstaka gånger. Kvaliteten på den information
som erhålls via dagböcker beror på hur samarbetsvilliga individerna är. Det måste även
tas hänsyn till individernas förmåga att uttrycka sig i skrift (Patel & Davidson, 1994).
Använder jag den typ av dagböcker där personer i ord ska beskriva t ex sina känslor
och tankar förutsätter det att de har en viss vana att uttrycka sig i skrift.

 För att få svar på de frågor som jag ställt måste jag använda mig av den kvalitativa
dagboksformen där individens perspektiv på sin egen tillvaro tas upp. I min studie
skulle jag kunna använda mig av dagbok för att få svar på brister och fördelar med det
nuvarande systemet dag för dag. Funderingar om förbättringar för ökad trivsel med
systemet skulle också kunna tas med.

 

 4.2.3 Intervju och enkät

 Intervjuer och enkäter, dvs frågeformulär, är tekniker för att samla in information som
bygger på frågor (Patel & Davidson, 1994). Det som skiljer en intervju från en enkät är
att den är personlig, dvs den som intervjuar träffar intervjupersonen. Enkäter
förknippas med formulär som skickas via posten. Det går även att göra en intervju via
telefon. Ett formulär kan fyllas i under ledning, dvs det finns en person som kan
förtydliga eventuella oklarheter kring frågorna.

 Det finns två aspekter att ta hänsyn till när frågorna formuleras (Patel & Davidson,
1994);

• standardisering – hur mycket ansvar som läggs på intervjuaren angående

 frågornas utformning och inbördes ordning

• strukturering – vilken grad av frihet intervjupersonen har att tolka

 frågorna efter egen inställning eller erfarenhet

Standardiserade intervjuer innebär att alla intervjupersoner får samma frågor i samma
ordning. Ostandardiserade intervjuer kallas de där frågorna formuleras allt efter som
intervjun fortgår. Helt standardiserade intervjuer används i sammanhang där man vill
kunna jämföra och generalisera (Patel & Davidson, 1994).

En helt strukturerad intervju lämnar lite svarsutrymme till intervjupersonen. Frågor
som det endast går att svara ja eller nej på är strukturerade. I en icke strukturerade
intervju ges det svarsutrymme för intervjupersonen att tycka till och komma med
personliga reflektioner. Frågor av typen ”Vad anser du om …” är icke strukturerad.

I mitt arbete skulle jag kunna använda mig av intervjuer av typen standardiserad med
viss grad av strukturering så att det blir möjligt att jämföra och generalisera de svar jag
får in.
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4.3 Val av metod

Det bästa sättet att ta reda på hur ett systemet möter användarnas behov är att fråga
dem (Dix et al., 1998). Frågorna kan användas vid utvärdering eller mer omfattande till
att samla in information om användarnas krav och arbetsuppgifter. Fördelen med
frågor är att få in användarens syn på systemet vilken kan visa på problem som
designern inte tänkt på (Dix et al., 1998). Intervjuer är dessutom enkla att genomföra
och billiga att administrera (Dix et al., 1998).

På grundval av Dix et al. (1998) och Patel och Davidson (1994) finner jag det
lämpligast att använda metoden intervju. Jag väljer att ställa standardiserade frågor
med låg grad av strukturering. De fördelar jag ser med en intervju framför enkät är att
svaren tillhandahålls direkt. Det finns en viss risk vid en enkätundersökning att inte alla
svaren kommer in i rätt tid. Jag kommer även lägga stor vikt vid kvalitativa frågor,
vilka jag tror är lättare att få besvarade under en intervju.

Orsaken till att jag valt bort dokumentation är att jag inte funnit några andra studier
med liknande problemprecisering vilket gör att dokumentation endast kan vara möjligt
som ett komplement till min undersökning. Jag har även valt att genomföra en empirisk
studie och finner därför att tiden inte räcker för att genomföra litteraturstudie
därutöver.

Anledningen till att jag väljer bort dagboksundersökningen är att det blir mycket
skrivande vid upprepade tillfällen för personerna ifråga. Jag har dessutom inte full
kännedom om användarnas arbetsbelastning eller vilken vana de har av att uttrycka sig
i skrift. Det främsta skälet till att dagboksundersökningen inte passar min undersökning
är att tiden som står till förfogande för att genomföra den är begränsad.
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5 Genomförande
Detta kapitel syftar till att applicera vald metod på frågeställningen.

Jag har valt att intervjua slutanvändare av olika system på ett företag som jag väljer att
kalla A. Jag kommer genomföra intervjuerna strukturerat, men har låg grad av
standardisering vilket kommer lämna mycket utrymme över för de intervjuade att svara
som de tycker. Undersökningen kommer att vara kvalitativ, eftersom min
problemställning är uppbyggd kring vad slutanvändarna anser.

5.1 Beskrivning av ställda frågor

En intervju brukar vanligtvis följa ett top-down närmande (Dix et al., 1998). Det
innebär att intervjuen inleds med generella frågeställningar om arbetsuppgifter och
sedan övergå till mer ledande frågor för att omsorgsfullt utarbeta aspekter i
användarnas svar. Jag kom vid intervjutillfällena att följa top-down närmandet genom
att inleda med några frågor om de intervjuades arbetsuppgifter. Därefter följde frågor
om när de använder sig av databassystemet i sitt arbete och hur mycket. Sedan nådde
jag till intervjuns kärna och bad de intervjuade att göra jämförelser mellan hur de vill
att ett databassystem ska vara och hur det databassystem de jobbar med uppfyllde
dessa önskemål. Frågeställningen varierade mellan stora vida frågor som “vad anser du
betecknar ett bra databassystem” och mindre mer specifika frågor som “ Är det något i
skärmbilden som du vill ändra på?”. De specifika frågorna ställer jag för att täcka in de
områden som jag anser bör vara användarvänliga ur slutanvändarnas perspektiv.

Jag delade in mina frågor i olika delar enligt följande;

• Hur länge har de intervjuade innehaft nuvarande arbetsuppgifter. (kap 5.3)

• Beskrivning av hur systemet används i arbetet (kap 5.2)

• Vet användaren varför systemet byggdes, och har användaren fått vara med vid
utformningen av systemet (kap 6.1)

• Hur överensstämmer användarnas krav/önskemål på ett system med deras
nuvarande? (kap 6.2)

• Uppfyller systemen det som användarna beskriver som pålitliga och kompletta
system och hur överensstämmer design och uppdatering med användarnas
önskemål? (kap 6.3)

• Var systemet lätt att lära sig och vad har bidragit till att användarna svarar så? (kap
6.4)

För att inte missa något valde jag att avsluta med att fråga om användarna ville tilläga
något som jag inte frågat om. Det fanns det inga önskemål om.
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5.1.1 Erfarenheter

Intervjuerna tog ca 40 minuter att genomföra. Jag ställde tjugofyra frågor i samma
ordning till intervjupersonerna. Det är svårt att formulera frågor. Jag upptäckte under
intervjuns gång att två frågor blev en upprepning av samma svar, vilket gjorde att jag
valde att stryka en av frågorna. Det fanns även risk för upprepning av svar vid senare
tillfälle under intervjun om intervjupersonen svarade fåordigt på de generella frågorna.
De intervjuade svarade ibland på mer än en fråga i taget, vilket gjorde att jag fick svårt
att hänga med att skriva i vissa fall. Det skulle då varit bra med en bandspelare. Jag
lärde mig även att de svar som jag tänkt mig få vid olika frågor inte överensstämde
med de svar jag fick. Jag fann att användarna av ett system inte sitter och funderar över
saker som fungerar, utan snarare på det som inte fungerar.

Jag uppskattade att min kontaktperson på företaget ordnade möten med olika
slutanvändare. Jag intervjuade intervjupersonerna en och en i alla fall förutom ett. Vid
intervjun med användare G (se kap. 5.3) var även min kontaktperson på företaget samt
ytterligare en användare närvarande. Detta ansåg inte jag var bra då jag uppfattade att
det gjorde intervjupersonen osäker. Den andre användaren som var närvarande jobbade
inte med systemet men var kunnig i Paradox vilket hade lett till att han blivit ombedd
att vara med under intervjun.

5.2 Beskrivning över de databassystem som ingått i
undersökningen.

Undersökningen har omfattat fem olika databassystem på företaget A. Jag kommer
kort att beskriva vad de olika databassystemen används till och hur de är uppbyggda.
Informationen har jag fått under intervjuerna och i samtal med min kontaktperson på
företaget. Jag kallar inte systemen vid sina rätta namn.

5.2.1 System 1

System 1 är byggt i början av 70-talet och utgör stommen i företagets fabrik där jag
utfört mina intervjuer. Det är ett komplext  system som används av sju olika fabriker i
Sverige. System 1 är ett produktionssystem i stordatormiljö som innehåller
produktionsstrukturer, lagersaldo, artikelregister och leverantörsregister. System 1
används av de som arbetar med produktion, inköp, konstruktion och materialplanering.

Skärmbilderna är uppbyggda som textbaserade menyer likt Dos. Det finns lite
information på många olika skärmbilder. Det saknas rullistor och knappfunktioner som
skulle kunna underlätta användningen av databassystemet. Användarna måste mata in
en mängd olika koder för att lägga in eller få fram den information de önskar.

Utskrifterna går inte att förhandsgranska och kan dröja ända tills nästa dag innan de
skrivs ut.

Uppdateringen av databasen sker i en stor nattkörning mellan tisdag och onsdag.
Däremellan så görs mindre nattkörningar där inte all information uppdateras. Viss
information kan inte uppdateras lokalt t ex lägga in nya leverantörer utan måste ske via
Stockholm.
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Manual finns.

5.2.2 System 2

System 2 byggdes 1995. Det är ett databassystem som håller reda på totalt
marknadsbehov för att kunna MPS planera produktionen. Systemet håller ordning på
planerad lagernivå och verklig lagernivå. System 2 används för att sköta
leveransplanering. Systemet har en central databas placerad i Stockholm där varje
fabrik har en egen modul som de jobbar mot. I den fabrik där jag utförde
undersökningen kalkyleras sedan marknadens bruttobehov fram på deras produkt.

Skärmbilder: Systemet är uppbyggt med ett antal skärmbilder som användarna kan
hoppa mellan via en huvudmeny.

Utskrifter sker från ett annat system dit data överförs, eftersom system 2 saknar en
fungerande rapportmodul.

Uppdatering sker automatiskt genom att säljbolag från hela Europa skickar
information om försäljning och lager samt framtidsprognoser till en central databas i
Stockholm. När många är uppkopplade mot Stockholm blir systemet segt vilket
innebär att svarstiderna blir längre. Konstruktion lämnar också uppgifter till systemet.
Det finns många uppgiftslämnare till systemet och det händer  ibland att det blir fel.
Ibland ställs prognoser utifrån gammal data, eftersom det inte går att kontrollera när
datan kom in i systemet. Detta gör att prognoserna inte alltid stämmer.

Manualen uppdateras med jämna mellanrum.

5.2.3 System 3

System 3 infördes 1998 och används för att MPS planera produktionen på aktuell
fabrik. System 3 som utvecklats för att ersätta det gamla stordatorsystemet har bl a
underlättat genomförandet av olika ändringar. Huvudsyftet med systemet är att planera
produktion för att få fram rätt produkter i rätt tid.

Skärmbilder: Systemet är uppbyggt i Access vilket innebär att det finns rullistor och
snabbfunktioner likt de i Windows. Aktuella och planerade jobb plockas ut visuellt på
spridningsschema i olika tabeller som representerar banor i fabriken.

Uppdatering sker automatiskt och underlaget till hur mycket som ska produceras är
analyser som kommer från lager, produktion och behov.

Manual finns, men den har inte uppdaterats i takt med systemet.

5.2.4 System 4

System 4 är byggt för att få en resultatuppföljning på fabriksnivå, säljbolagsnivå och
produktnivå.

Skärmbilderna är uppbyggda likt en produktkalkyls struktur.

Utskrifter: System 4 saknar en fungerande rapportmodul.
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Uppdateringen av databasen sker automatiskt och information lämnas från flera olika
system. Viss data i databasen är felaktig och just nu pågår ett projekt som involverar
15 deltagare från hela Europa för att komma tillrätta med detta. Den nuvarande
databasen innehåller kryptiska förkortningar med lika kryptiska förklaringar som
projektgruppen ska byta till riktiga förklaringar som inte kan missförstås.

Manual finns.

5.2.5 System 5

System 5 används som hjälpmedel vid utveckling av en viss del till den produkt som
tillverkas vid fabriken. System 5 som är gjort i Paradox har byggts lokalt av en som
tidigare var anställd på utvecklingsavdelningen.

Skärmbilden som används till störst del, liknar den blankett som skrivs ut från system
5. Övriga skärmbilder ser ut som de som framställs i Paradox. Det finns vissa
snabbfunktioner, rullistor osv likt de i Windows.

Utskrifter: Den som använder system 5 bör ha kunskaper i hur frågeoptimering
fungerar i Paradox för att få ut önskade rapporter. Det finns vissa rapporter eller
moduler som inte kan användas eftersom det lösenord som krävs saknas. Den rapport
som skrivs ut mest är utformad som en blankett.

Uppdatering sker manuellt, men många tabeller uppdateras automatiskt vid instansning
av ny information.

Manual saknas.

5.3 Användare som deltagit i undersökningen

Av de sju användare som jag intervjuat är tre kvinnor och fyra är män. Valet av
slutanvändare har min handledare på företaget hjälpt mig med.

Användare A och B arbetar med system 1. Användare A har jobbat flera år med de
nuvarande arbetsuppgifter, medan användare B arbetat ett år. Användare B har använt
systemet vid tidigare arbetsuppgifter och är därför inte främmande för det. Användare
B har arbetat inom företaget sen tidigt 70-tal Användare A och B använder systemet
dagligen i sitt arbete.

Vid system 2 har jag intervjuat två användare. Användare C har jobbat i ca ett och ett
halvt år och användare D har jobbat i fem till sex år med nuvarande arbetsuppgifter. De
använder systemet dagligen eller ständigt i sitt arbete.

Användaren E har innehaft sina arbetsuppgifter i över tio år och använder alltid system
3 i sitt arbete.

Användare F som arbetar med system 4 har jobbat ett år med nuvarande
arbetsuppgifter och har fått till uppgift att rätta till felaktig data i systemet. Detta
upptar ca 70% av hennes arbetstid. Användare F deltar i ett projekt med femton andra
deltagare från olika fabriker i Europa för att förbättra och rätta till system 4.

Vid system 5 har jag intervjuat användare G som har innehaft samma arbetsuppgifter i
åtta år. Jag har inte helt klart för mig hur länge avändare G använt sig av system 5 i sitt
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arbete. System 5 används olika mycket i arbetet beroende på om det konstrueras nya
produkter eller inte.
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6 Materialpresentation och analys

Efter genomförda intervjuer ska materialet analyseras. Jag kommer att samla flera
frågeställningar under en rubrik. Jag kommer att hålla isär de olika systemen som jag
beskrivit i kapitel 5.2 samt användarna av de olika systemen presenterad i kapitel 5.3.
Staplarna i diagrammen avser antalet användare.

6.1 Varför byggdes systemet och vilka var med och utformade det?

Användare B, C, D, E och F visste varför det system de arbetar med byggdes, medan
användare A och G inte visste vad som låg bakom beslutet till byggandet.

Analys: Kunskapen till syftet bakom byggandet av system 1 förvärvade användare B
genom att arbeta på fabriken när systemet infördes i början av 70-talet. Användare C,
D och E, som utbildas på sina respektive system har större kunskap om syftet bakom
systemens uppkomst än användare A och G. Kunskapen om systemens uppkomst kan
bidraga till en ökad förståelse för systemens utformning anser jag. Jag menar med detta
att de krav som finns på systemen idag kanske inte fanns vid tidpunkten för
utformandet av systemet. Detta kan visa på att de kurser som användarna får gå på
kanske inte enbart lär ut hur de ska användas utan även ger ökad förståelse till
bakgrunden av systemens funktioner.

0

1

2

3

4

5

Ja Nej

Vet användarna varför systemet byggdes?
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J a N e j

A n s e r  a n v ä n d a rn a  a t t  d e  f å t t  v a r a
m e d  o c h  u t fo r m a  s y s te m  d e  a rb e ta r  v id ?

Vid utformningen av systemen var det bara två som anser att de fått deltaga.
Deltagandet berörde system 3 som anpassats lokalt till fabriken vilket gav användaren
möjlighet vara med och uttrycka sina synpunkter. Det andra fallet gäller s k
uppdateringar av system 2. Användaren får ge sina synpunkter på vad som bör ändras
och ev så tillmötesgår de som utvecklar systemet användarens krav. Uppdateringen
sker centralt och systemutvecklaren och användarna har inget personlig kontakt.
Användare F som deltar i ett projekt och arbetar med att utforma system 4 till att bli
korrekt och användarvänligt ansåg sig inte fått vara med och utforma system 4 från
början. Jag anser dock att användare F är med och utformar system 4.

Analys: Det är endast två användare av sju som anser att de fått vara med och utforma
de system de arbetar med. Systemen har efter införandet inte utvecklas i samma takt
som nya krav vuxit fram från användarna. Jag syftar här i första hand på system 1 som
funnits med i närmare trettio år. System 3 har efter installation anpassats ytterligare,
vilket även gäller för system 2 och system 4. System 5 ska bytas ut p g a att det inte är
kompatibelt med övriga system. Dessa föränderliga krav överensstämmer med de som
Harker et al. (1993) beskriver (se kap 2.4.3). En av anledningarna till varför
användarna inte varit med och utformat de system de använder är att de anställts efter
att systemen införts. Användare D anser sig inte fått deltaga vid utformningen av
system 2 vilket har lett till att han är missnöjd med systemet. Användare D kan visa på
hur viktigt det är för användarna att få vara med och utforma de system de ska arbeta
med för att öka arbetstillfredsställelsen (se kap 2.3.3). Användare F ingår i ett projekt
för att anpassa system 4. Användare C får lämna in förslag på förbättringar. Användare
C anser sig få vara med och utforma system 2. Användare F ansåg sig inte fått deltaga
vid utformningen av system 4. Dessa båda svar tyder på att respondenterna tolkat min
fråga olika. Jag anser därför att användare F hör till de som är med och utformar
systemen.

6.2 Hur överensstämmer användarnas krav/önskemål med aktuellt
system?

Svaren på frågan om vilka krav/önskemål användarna har på ett system präglas mycket
av vilket system de använder i sitt arbete. Frågan var menad att vara generell, men de
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svar jag fick visade mer på vad användarna saknar i sitt nuvarande system. Jag väljer
därför att presenter svaren system för system.

System 1

Krav: De två användare som arbetar med system 1 anser båda att ett databassystem
ska vara användarvänligt. Därefter anser användare A att det ska vara lätt att
överskåda. Användare B anser att ett databassystem ska vara snabbt och att alla
funktioner som behövs i arbetet ska finnas med.

Tillgodosedda krav: På frågan om några av deras krav uppfylls av system 1 svarade
användare A inget och användare B att funktionerna finns men att övriga krav saknas.

Viktigaste kravet: De krav som de anser är viktigast att få uppfyllda är
användarvänligheten och att de behövda funktionerna tillhandahålls av systemet.

Analys: System 1 tillgodoser inte de generella önskemål som användarna har på ett
system. Orsaken till att system 1 inte är överskådligt enligt användare A kan bero på
att det är ett stort och komplext system med många användare. I början av 70-talet var
det socio-tekniskt synsätt som rådde enligt Nilsson (1995). Det socio-tekniska
synsättet innebar att systemarbetet inriktades på att utveckla människors
arbetsuppgifter och kommunikationsmönster och att konstruera datorbaserade
lösningar på ett effektivt sätt. Trots att synsättet fokuserade på människans
arbetsuppgifter anses system 1 inte användarvänligt av dagens användare. Anledningen
till detta anser jag bero på att utvecklingen har gått snabbt på den tekniska sidan. Jag
anser även att utvecklingen av  användaranpassade gränssnitt gått snabbt under den
senaste tioårsperioden. Systemen som byggs idag är bättre anpassas till människans
kognitiva förmåga än de som byggdes under tidigt 70-tal. Det är svårt att förstå att ett
system överlevt i trettio år. En anledningen till att system 1 fortfarande används kan
vara att det är funktionellt. En annan orsak kan vara att system 1 är stort och komplext
vilket gör det svårt att byta ut anser jag. Ytterligare orsak kan vara att system 1
innebar en stor investeringskostnad när det infördes. Detta har i sin tur inneburit att
förnyelsebehovet blivit tillgodosett genom olika slags påbyggnader snarare än genom
utbyte (Waern & Waern, 1996).

System 2 

Krav: Tillförlitlighet, prestanda, onlineuppdateringar, användarvänlighet och en bra
manual är vad användare C har som krav på ett databassystem. Användarvänlighet
betecknar användare C som klara enkla menybilder där det finns koppling mellan olika
menybilder utan att behöva gå via huvudmenyn. Användare D har önskemål om bättre
tillgängligheten, dvs korta svarstider och uppdateringar utan problem. Med
uppdateringarna utan problem menar användare D att data ska komma in i rätt tid till
systemet så att prognoserna blir korrekta.

Tillgodosedda krav: Båda användarna anser att nuvarande system uppfyller deras krav
till viss del. De krav som inte uppfylls fullt ut enligt båda användarna är tillförlitligheten
på data och prestanda, dvs korta svarstider. Vissa onlineuppdateringar saknas vilket
bidrar till att tillförlitligheten brister angående om den data som finns i databasen är
färsk eller gammal. Användarvänligheten anser användare C vara ganska bra med
undantag av att det inte finns någon koppling mellan olika menybilder.
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Viktigaste kravet: Användare C anser att tillförlitligheten på datan är det viktigaste
kravet. Användare D anser att det viktigaste är tillgängligheten, dvs korta svarstider
mot den centrala databasen i Stockholm.

Analys: Det finns vissa brister angående pålitligheten i den utgående data från system 2
enligt användarna. Användarna anser att detta skulle kunna lösas via online
uppdateringar eller en logfil som visar när datan levererats till systemet. Pålitlighet
klassar jag som ett funktionellt krav som ska  uppfyllas av alla system. Korta svarstider
är ett annat generellt krav från användarna som inte uppfylls av system 2. En orsak till
varför svarstiderna är långa i system 2, kan vara den att  det är ett stort och komplext
system med många användare. Många användare innebär att de resurser som system 2
tillhandahåller måste delas upp mellan de olika användarna. Om många användare är
uppkopplade samtidigt mot Stockholm blir system 2 långsamt. För att korta ner
svarstiderna skulle det kanske behövas investeras i den centrala databasens kapacitet.
Ett annat sätt att korta ner väntetiderna är att dela ut högre rättigheter för företag A
vid den centrala databasen i Stockholm. Detta skulle dock innebära längre svarstider
för övriga fabriker som ingår i koncernen. En orsak till varför systemets kapacitet inte
byggs ut kan vara att investeringskostnaderna skulle överstiga förtjänsten av
utbyggnaden.

System 3

Krav: Rätt information ska ingå i ett bra databassystem anser användare E. Systemet
ska dessutom vara snabbt och det ska gå att skickas information vidare via nätet på ett
enkelt sätt.

Tillgodosedda krav: Användare E anser att alla krav tillgodoses av system 3 förutom
hastigheten.

Viktigaste kravet: Det viktigast kravet är att databassystemet innehåller rätt
information.

Analys: System 3 har nyligen anpassats till företag A. System 3 överensstämmer väl
med de krav som användare E ställer på ett system. Det är endast kravet på hastigheten
som inte uppfylls fullt ut. Jag anser system 3 visar att de system som byggs idag kan
anpassas väl till användarnas krav och den verksamhet som systemen ska stödja.

System 4

Krav: Användare F vill att databassystem ska vara lätthanterliga, dvs inte innehålla
några mystiska koder utan saker ska kallas vid sitt rätta namn. Dessutom ska de
leverera snabba svar, innehålla rätt data och vara användarvänliga.

Tillgodosedda krav: System 4 svarar för snabba svar och datan är på väg att bli rätt.
Övriga önskemål uppfyller inte systemet.

Viktigaste kravet: Det viktigaste för databassystemet att uppfylla är att datan det
levererar är korrekt.

Analys: Användare F anser inte att system 4 uppfyller de krav som kan ställas på ett
system. En anledning till användare F:s åsikt är att system 4 innehåller oklara koder.
Orsaken till varför de oklara koderna existerar kan vara att data överförts från ett
gammalt system och inte modifierats efter dagens krav på otvetydig information.
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Tydlig information skulle kunna bidraga till ökad användarvänligheten hos system 4.
Det finns vissa likheter i bristerna på den levererade datan från system 2 och 4. Den
levererade datan är inte alltid korrekt och en orsak till detta kan vara att båda systemen
hämtar information från flera olika system. En skillnad mellan system 2 och 4 är att
användare F anser att det finns ytterligare orsaker till varför datan är inkorrekt.
Användare F anser att den inkorrekta datan även beror på inmatningsfel gjorda av
användarna. Inmatningsfelen i sin tur kan bero på de oklara koderna som är svåra att
tyda vilket bidrar till att systemet inte är användarvänligt anser jag.

System 5

Krav: Lätt att använda är det krav som användaren av system 5 ställer på ett
databassystem.

Tillgodosedda krav: Tyvärr så uppfyller inte system 5 kravet på användarvänlighet då
det bl a saknas manual och det finns få förgjorda snabbfunktioner.

Viktigaste kravet: Användarvänligt

Analys: Användare G har endast ett generellt krav på system i allmänhet. De ska vara
användarvänliga. Svaret kan tyda på att användare G inte är speciellt intresserad av att
lära sig ”svåra” datasystem. Användare G anser jag tillhöra de personer som vill att ett
system ska vara lätt att använda och inte kräva några större förkunskaper från
användarna. Detta synsätt stödjer bl a Waern och Waern, (1996) som anser att ett
idealt gränssnitt inte ska belasta användarnas uppmärksamhet i onödan eller på annat
sätt kräva ”tankeenergi”.
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Vilket krav anser användarna är det viktigaste att få uppfyllt?
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6.3 Uppfylls pålitlighet, uppdatering, design och är datasystemen
kompletta?

Pålitlighet uppfattas på olika sätt av olika användare. Användare A, B, D och E
förknippade pålitlighet med att systemen aldrig har några driftstopp. Användare C, D
och F förknippar pålitlighet med att den data som systemet innehåller alltid är korrekt.
Användare A förknippade pålitlighet med bra support, dvs att snabbt kunna få hjälp vid
fel. Användare A anser även att det är viktigt att veta hur databassystemet
fungerar/arbetar för att känna att det är pålitligt. Användare F anser att ett pålitligt
system inte innehåller några buggar och att det inte ska gå att mata in felaktig data. Det
databassystem som ansågs pålitligt var system 5, ett enanvändarsystem. Övriga system
ansågs inte vara fullt pålitliga. System 1 och 3 kunde råka ut för driftstopp ibland.
System 2 och 4 ansågs inte fullt pålitliga p g a att datan i dem ibland inte stämde.

Analys: Att pålitlighet uppfattas olika kan bero på vilka problem som förknippas med
de system som den enskilde användaren använder. Är inte datan i systemet tillförlitlig
så anses detta opålitligt och inte driftstopp. Det verkar som användare av korrekta
databaser anser att driftstopp är opålitligt.

Uppdateringen bör vara online anser alla användare förutom användare G som anser
att det fungerar bra manuellt. De flesta anser att det skulle gå att automatisera
systemen ytterligare. Det finns krav på system 1 att det ska gå att uppdatera mer data
lokalt.
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Analys: Min undersökning har visat att användarna önskar sig onlineuppdaterade
system. Anledningen till detta är enligt användarna att utdatan bör vara aktuell. Jag
anser att detta är ett tecken i tiden eftersom det ställs allt högre krav på service från
kunder och intressenter. En viktig bit i servicen gentemot kunder och intressenter kan
vara att lämna korrekta besked direkt de fterfrågas.

Vad det gäller hur användarna anser om designen av menybilderna i de system de
jobbar med så varierar det kraftigt. System 1 saknar helt design vad beträffar
användarvänlighet. Användare A vill ändra på det mesta i menybilderna i system 1 och
önskar även färre menybilder som innehåller mer information. Användare B önskar att
system 1 ska bli PC-baserat, dvs likna Window´s miljöer. Användarna av system 1 och
5 saknar snabbfunktioner. Användaren av system 3 som fick vara med och anpassa
systemet var missnöjd med täta radavstånd och liten text. Han har dock provat större
radavstånd och text vilket fick till följd att all information inte fick plats på skärmen.
Han ansåg då att det var viktigare att få plats med all information på skärmen utan att
behöva skrolla jämfört med större text. Därför ändrade han tillbaka till liten text och
små radavstånd. Användaren av system 4 vill ha ett trevligare gränssnitt och anser att
gränssnitt ska vara flexibla och inte begränsa användningen av databasen.

Analys: Alla användare ville ändra på något i menybilderna vilket kan visa på vikten av
ett flexibelt gränssnitt som går att anpassa individuellt gentemot användarna. Det kan
även visa på hur viktigt det är att se till användarkrav vid utformning av menybilderna.
Mest missnöje över menybilderna kom från användarna av system 1 vilket jag anser
förståeligt. Menybilderna gav dåligt stöd för vad som skulle matas in eftersom då det
saknades förklaringar och inmatningsalternativ.

Vill användarna ändra på något i 
menybilderna?
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Rapporter/utskrifter ska enligt användarna vara lättlästa och lätta att överskåda.
Användarna vill skriva ut så lite sidor som möjligt, samtidigt som det inte tycker att det
ska vara för små bokstäver. Användare D anser att rapporterna skulle finnas
tillgängliga på nätet så att pappersexercisen kunde minskas. Användare D anser
dessutom att det vore bra om rapporter och utskrifter kunde standardiseras.
Användarna A önskar kunna förhandsgranska rapporter och utskrifter innan de skrivs
ut. Användare A vill även få möjligheten att välja vilka information i rapporterna som
ska skrivas ut. Nu matas all information ut om te x leverantörer vilket gör att
användare A får leta reda på den information som är intressant. Användare C ansåg att
rapporterna ska kunna anpassas efter ändamål. Användare C anser att det är bra med
generella rapporter, men vill ibland ändra i utformningen av rapporterna. Användare C
och F anser att utskrifterna borde innehålla staplar. Användare F p g a att rapporterna
blir estetiskt tilltalande med färger och staplar och användare C anser att staplar skulle
bidra till mer lättlästa rapporter.

Analys: System 1 saknar en funktion för att förhandsgranska utskrifter och en funktion
för att kunna välja ut vilken data som ska skrivas ut. Dessa krav anser jag hör till de
icke funktionella. Om kraven på system 1 uppfylldes skulle det innebära höjd kvaliteten
på rapportmodulen. Högre kvalitet på rapportmodulen skulle bidrga till att system 1
blev mer användarvänligt. En anledning till att de icke funktionella kraven inte uppfylls
av system 1 kan vara att kraven på systemet ändrats under åren och att dessa inte har
åtgärdats. Lättlästa och överskådliga rapporter klassar jag enligt definitionen i kap
2.2.2 till icke funktionella krav. Minskad pappersexercis är ett krav som härstammar
från idén om det papperslösa samhället. Tanken är lockande men jag undrar om det
inte blivit mer pappersexercis efter införandet av datorer vid arbetsplatserna än vad det
var innan.
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Användarna av system 2, 4 och 5 anser inte att deras databassystem är kompletta med
tanke på den information de vill få ut från det. I system 2 och 4 saknas en fungerande
rapportmodul. Användarna av system 2 har fått problemet löst m ha ett annat system
dit data överförs och sedan kan skrivas ut. Användare D vill ha möjlighet att hämta ut
mer information från system 2 än vad som tillåts av det. I system 5 saknas det ett bra
fungerande sökregister. Detta innebär att färdiga produkter inte går att söka fram och
dubletter görs och lagras i systemet.

Analys: Fyra användare av sju anser inte att deras databassystem är kompletta med
tanke på den information de vill få ut från dem. Databaserna är kompletta, men
gränssnittet begränsar möjligheten till att nyttja informationen fullt ut. Detta kan visa
på hur viktigt det är att anpassa gränssnitten gentemot vad databasen ska användas till.
System 2 och 4 saknar fungerande rapportmoduler vilket kan visa på brister vid
utformningen av de funktionella kraven (se kap 2.2.1). I system 5 saknas det
sökregister enligt användare G. Sökregister klassar jag som ett funktionellt krav
eftersom systemet blir svårt att använda vid avsaknad av sökregister. Jag tror dock att
det går att söka i databasen med hjälp av frågor, men användare G har inte fått lära sig
hur frågeoptimering fungerar i Paradox. Om det finns sökfunktion, men den är dåligt
utformad så klassar jag kravet som icke funktionellt.

6.4 Var systemen lätta att lära sig?
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System 1: Användare B har gjort en liten fuskmanual för att kunna klara av systemet 1.
Anledningen till varför det var svårt att lära sig system 1 anser användare B beror på
att det är ologiskt medan användare A anser att det beror på avsaknaden av en
uppdaterad manual. Användare A gick inte någon kurs på systemet utan frågade sig
fram och använde sig av ”try and error” metoden.

System 2: Användarna av system 2 ansåg att det var relativt lätt att lära sig systemet.
Användare C ansåg att det berodde på en lagom snabb infasning i början. Användare C
hade användare D att fråga om råd och en manual som han tog hjälp av. Användare C
fick tidigt gå en kort utbildning på programmet. Därutöver har han använt sig av try
and error metoden. Användare D gick en introduktionskurs på programmet, fick en
manual och var inte helt främmande för system 2 vid anställningens början.

System 3: Användare E anser att system 3 var lätt att lära sig vilket beror på att han
var med och anpassade det till företag A. Användare E gick även en kurs under en dag
hos de som byggt databassystemet. Det finns även en manual till system 3 som
användare E kan använda sig av, men den har inte uppdaterats i takt med systemet.

System 4: Användare F gick en kurs på system 4, men ansåg inte att den gav så mycket
utan valde att lära sig systemet m h a manualen. Användare F anser att systemet är
svårt att lära sig p g a det ger dåligt stöd för vad som ska matas in.

System 5: Användare G fick en kort genomgång av den som byggt system 5. Tyvärr
slutade personen som byggde system 5 på fabriken. Avsaknaden av manual, och att det
inte funnits någon annan som kan systemet har inneburit att användare G endast lärt sig
vissa moduler i systemet.

Analys: Svaren ovan kan visa att de användare som är med och anpassar systemen
lokalt blir kunniga på systemen vilket underlättar användningen av dem. Svaren kan
även visa att de användare som får gå en kurs anser att det är lättare att lära sig
systemen. Svaren kan även tyda på hur viktigt det är med uppdaterade manualer till
systemen för att underlätta användningen av systemen.

Jag följde upp med att fråga användarna om de anser att det är viktigt att de eller några
kollegor får vara med och utforma de databassystem de ska använda. Här svarade alla
användare ja, eller t o m jätteviktigt och absolut. Användarna anser att
användarmedverkan är viktigt för att databassystemen ska bli användarvänliga.
Dessutom ansåg användare F att det var bra att få reda på om vissa krav inte gick att
genomföra i praktiken.

Är det viktigt att användarna av systemet 
får vara med och utforma det?

0

2

4

6

8

Ja Nej

A
nt

al



6 Materialpresentation och analys

36

Analys: Alla användare tycker att det är viktigt att de får delta i utformningen av de
system som de ska arbeta med. Denna uppfattning delas av Loucopoulos och
Karakostas (1995). Användarnas svar kan visa på hur viktigt det är för användarna att
få deltaga vid utvecklingen av system. Det kan även vara utlopp för ett visst missnöje
med de nuvarande system som användarna har.

För att få en uppfattning om varför det är viktigt med användaranpassade system
frågade jag användarna om det var något som irriterade dem vid användningen av
deras system. Till svar fick jag att de kunde irritera sig på att systemen var långsamma.
Användare G kunde irritera sig på att det inte gick att söka ordentligt i system 5.
Användare C kunde bli irriterad sig på att datan inte var helt tillförlitlig.

Analys: Irritation kan leda till stress, och stress kan vara skadligt. Detta kan vara en
anledning till varför användarnas krav bör tillgodoses av systemen.
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7 Resultat
Jag har funnit att användarna på företag A anser att följande generella krav bör
uppfyllas av ett system;

• Den data som systemen levererar ska vara tillförlitlig

• Systemen ska vara användarvänliga

• Systemen ska tillhandahålla korta svarstider

• Systemen ska tillhandahålla nödvändiga funktioner

Jag avser med hjälp av tabellerna nedan redovisa min andra frågeställning som lyder
”uppfyller nuvarande databassystem användarnas krav?

I min undersökning har sju användare deltagit. Två av användarna intervjuades vid
system 1 och 2, vid övriga system intervjuades endast en användare. Användarnas svar
har sammanställts i tabell 7.1. Vid system 1 och 2 väljer jag att redovisa svaren enligt
följande ”användare A/ användare B och användare C/ användare D” för tydlighetens
skull. I tabell 7.2 summerar jag ihop användarnas ja och nej svar.

Tabell 7.1: Redovisning av användarnas svar.

x=användaren(s) System 1 System 2 System 3 System 4 System 5

Vet x varför systemet byggdes? Nej/Ja Ja/Ja Ja Ja Nej

Anser sig x fått vara med och
utforma systemen de arbetar vid?

Nej/Nej Ja/Nej Ja Ja Nej

Tillgodoses alla x krav till fullo
av nuvarande system?

Nej/Nej Nej/Nej Nej Nej Nej

Uppfylls x krav på pålitlighet? Nej/Nej Nej/Nej Nej Nej Ja

Sker uppdateringen av systemet
helt enligt x önskemål?

Nej/Nej Nej/Nej Ja Nej Ja

Uppfyller menybilderna x alla
krav?

Nej/Nej Nej/Nej Nej Nej Nej

Uppfyller systemets
utskrifter/rapporter x krav?

Nej/Nej Nej/Nej Ja Nej Ja

Anser x att systemen är komp-
letta med tanke på den informa-
tion x önskar få ut?

Ja/Ja Nej/Nej Ja Nej Nej

Anser x att systemen var lätta att
lära sig?

Nej/Nej Ja/Ja Ja Nej Nej

Användarna anser att ett pålitligt system ska vara driftsäkert och innehålla rätt data.
Detta uppfylls inte av mer än ett system av fem enligt min undersökning.
Uppdateringen sker inte på det sätt som användarna anser att den ska skötas i fem fall



7 Resultat

38

av sju. Ingen av användarna som jag intervjuat är nöjd med utformningen av
menybilderna. Missnöjet beror på allt från för liten text till dåligt stöd för vad som ska
matas in i olika fält. Fem av sju användare är missnöjda med rapporterna/utskrifterna
som systemen alstrar. Missnöjet beror på saknade rapportmoduler och sökfunktioner
samt  att det inte går att välja ut vilken information som ska skrivas ut från system 1.
Fyra användare anser inte att databassystemen är kompletta med tanke på den
information de vill få ut från dem. Det är inte innehållet i databasen som de anser
bristfälligt. Det är snarare att det saknas exempelvis rapportmoduler för att få ut
önskad information från systemet. I ett system saknas det ett fungerande sökregister
vilket försvårar att få fram önskad information. Dessa krav kan anses funktionella då
systemet bör tillhandahålla rapportmoduler och sökregister.

Tabell 7.2: Sammanställning av svaren i tabell 7.1.

System 1 System 2 System 3 System 4 System 5

Antal Ja 1/2 3/2 6 2 3

Antal Nej 8/7 6/7 3 7 6

Jag har funnit att system 3 motsvarar användarens krav bäst. Övriga system anser jag
inte uppfyller användarnas krav, då nej- svaren överväger ja-svaren.

Bakgrunden till svaren har givits i kapitel 6. Jag måste belysa att jag tolkat de svar som
inkommit från användarna till att bli ja- eller nej-frågor. Med tolkning menar jag att
bakom svaret nej kan det dölja sig mycket missnöjda användare eller användare som är
missnöjda med några få detaljer i systemen.
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8 Slutsats
Kapitlet har till syfte att presentera de slutsatser som jag kommit fram till under min
undersökningen, med avseende på frågeställningen. Slutsatserna grundar sig på det
material som framkommit under intervjuerna.

De slutsatser jag dragit är att användarna har krav på databassystem som inte
tillgodoses helt av deras existerande databassystem. Undersökningen har visat att det
finns icke funktionella krav och funktionella krav från användarna som inte tillgodoses
av systemen. Det är främst de icke funktionella kraven som användarna inte anser
tillräckligt anpassade efter önskemål. Jag hade inte förväntat mig finna funktionella
brister i systemen då de “måste uppfyllas”. Jag har i min introduktion visat på att det
finns kunskap om hur system ska byggas, men resultatet av mina intervjuer har visat att
kunskapen inte alltid används på ett korrekt sätt. Detta får till följd att de slutliga
användarna av systemen får arbeta med ett system som inte uppfyller deras krav. Det är
olyckligt eftersom användaren kan vara beroende av systemet under hela arbetsdagen.
Dåligt anpassade system kan leda till irritation och denna irritation kan i värsta fall leda
till negativ stress för användaren. Jag inser att de som utvecklat systemen kan ha
arbetat under tidspress och även fått ge avkall på vissa kvalitetskrav pga av en
begränsad budget från företagets sida.

System 1 som byggdes under tidigt 70-tal, är det system som enligt mitt material är
sämst på att uppfylla de icke funktionella kraven. Däremot uppfyller System 1 de
funktionella kraven väl, uppdateringen borträknad. System 3 som infördes 1998
uppfyller användarens krav bäst. Resultatet förvånar inte då mycker hänt inom
systemutvecklingen sedan början av 70-talet. System 1 är inte längre i bruk på företag
A. Dagen efter jag genomfört mina intervjuer introducerades en nytt inköpssystem med
modernt gränssnitt. Anledningen till varför inköpssystemet byttes ut kan vara att det
inte klarade kraven inför år 2000. Oavsett orsaken bakom bytet så anser jag att det var
bra. Jag hoppas att användare A och B blir nöjda med det nya systemet. Jag fick även
reda på att användare A och B fått delta vid utformningen av det nya systemet vilket
enligt min uppfattning ska leda till bättre anpassade system.

Alla användare anser att användarmedverkan är viktig vid utformning av
databassystem. Det är användarna som ska använda systemen och vill därför få dem
utformade enligt sina önskemål. Användarna anser att användarmedverkan är viktig för
att få användarvänliga system. Av de användare som jag intervjuade ansåg bara tre att
de fått vara med och bestämma om systemets utformning. Orsaken till att övriga inte
ansåg att de fått vara med var att de blev anställda efter det att systemet blivit
installerat. En användare hade dock varit anställd vid införandet men hade inte fått vara
med i kravprocessen eller designprocessen. Användaren anser att systemet blivit dåligt.
Jag har i min undersökning visat på att användare E som fått vara med och anpassa
system 3 lokalt till fabriken är mest nöjd med sitt system. Med utgångspunkt från
användare D och E vill jag påskina betydelsen av användarmedverkan vid utveckling av
ett nytt system.

Användare E som fått vara med vid anpassningen av system 3 till fabriken anser att
systemet var lätt att lära sig. De som gått kurs på sina system och hade manual anser
att det var relativt lätt att lära sig systemen. De som inte gått någon kurs och hade en
dåligt uppdaterad manual att förlita sig på anser att det var svårt att lära sig systemen.
Aningen svårare att lära sig systemet hade den användare som inte fick gå någon kurs,
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inte hade någon manual och dessutom saknade någon att fråga till råds. Dessa svar
visar på hur viktigt det är att låta användarna få utbildning på sina system. När
användaran sedan använder systemen måste de ha tillgång till en uppdaterad manual
som stöd för minnet. Arbetstiden kommer tillvaratas bättre om användarna själva kan
lösa de problem de ställs inför anser jag. När det saknas manual måste användarna
kontakta någon som kan hjälpa dem vilket leder till att den personen måste lägga sina
arbetsuppgifter åt sidan en stund. Det är inte användarnas uppgift att förstå systemet,
systemet ska vara ett hjälpmedel när användarna utför sina arbetsuppgifter.

Användare A, B och F ansåg att deras respektive system var svåra att lära sig pga att
systemen inte gav något stöd för vad som skulle matas in. En annan orsak som
uppgavs försvåra användningen av systemen var att olika koder måste matas in, och att
koderna var svåra att tyda och komma ihåg. Användare G önskade mer förgjorda
funktioner och användare C önskade snabbfunktioner mellan olika skärmbilder. Svaren
från användarna tyder på att utformningen av menybilderna är viktig. Jag anser att flera
av användarnas problem härrör från hur menybilderna är utformade. Jag anser att
skärmens gränssnitt gentemot användaren bör uppfylla de funktioner som beskrivs i
kapitel 2.2.1. I framtiden kommer acceptansen för dåligt utformade gränssnitt att
minska. Det grundar jag på att allt fler personer får tillgång till system i hemmen.
Privatpersoner köper inte system som är svåra att använda enligt min uppfattning. Som
ett led i denna utveckling tror jag att slutanvändarna kommer att vilja ha
användaranpassade gränssnitt på sina arbetsplatser också. Jag anser även att
konkurrensen mellan tillverkarna av datasystem kommer att driva på utveckling av
användaranpassade och flexibla gränssnitt.
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9 Diskussion
Kapitlets syfte är att redovisa en diskussion om undersökningen, samt en diskussion
om de resultat som framkommit. Förslag till fortsatt arbete kommer att föreslås.

9.1 Genomförandet av mitt arbete

Studien jag genomfört är empirisk och grundar sig på vad sju slutanvändare anser om
det databassystem som de använder i sitt dagliga arbete. Studien har omfattat fem olika
system av varierande storlek och ålder på en enda fabrik. Möjligen kunde jag utvidgat
intervjuunderlaget till att omfatta fler användare av samma system samt riktat mig till
några fler företag i min undersökning.

Intervjuerna gick lätt att genomföra då användarna villigt ställde upp och svarade på
mina frågor. Jag tycker att jag lyckades bra i min intention att inte ställa ledande
frågor. Jag märkte dock att de svar som jag tänkt mig få på de olika frågorna inte
stämde med de jag fick. Den generella frågan angående ”hur användarna anser att ett
bra databassystem ska vara” kom i de flesta fall att reflektera vad deras nuvarande
system inte uppfyllde. Jag lärde mig av detta att användarna inte sitter och funderar
över det som fungerar bra i databassystemen, utan mer över det som inte fungerar.
Även frågan ”hur användarna anser att rapporter/utskrifter skulle vara utformade” var
svår att svara på. Jag tror att det skulle varit till stor hjälp om jag haft några exempel
på rapporter med mig där de skulle kunnat peka ut vad de ansåg vara bra respektive
dåligt. Jag fick även uppfattningen av att det var lätt för användarna att säga att
rapporterna/utskrifterna inte var bra, men de hade svårare att säga hur de skulle
utformas för att vara bra.

Användarnas bakgrund och erfarenhet påverkar hur de svarat på mina frågor angående
vilka generella krav de har på system, utskrifter och menyer. Jag anser inte att
användarnas bakgrund påverkar min undersökning i någon större utsträckning. Jag
valde därför att inte ställa några frågor till användarna angående deras bakgrund. Ett
system bör motsvara de krav som användarna har på det oavsett bakgrund.

Undersökningen har inte bidragit med något nytt och revolutionerande anser jag.
Undersökningen har snarare bekräftat det som jag fått fram under introduktionskapitlet
och det jag själv upptäckt som slutanvändare av olika slags system. För mig har
examensarbetet inneburit självständigt arbete under eget ansvar. Examensarbetet har
spänt över en termin. Efter att ha valt problemområde har jag själv letat fram relevant
litteratur till introduktionskapitlet. Jag har kontaktat ett företag där jag genomfört
intervjuer för att sedan sammanställa dessa för att få svar på min frågeställning.

9.2 Slutsats kontra litteratur

Harker et al. (1993) anser att lokal- och individuell anpassning ska ske för att
tillgodose användarnas individuella önskemål. Min undersökning stödjer detta eftersom
användare E som fått vara med och anpassa system 3 lokalt till fabriken, är den som är
mest nöjd med sitt system.

Jag fann att intervjupersonerna hade lätt för att säga om något var dåligt med t ex
rapporter/utskrifter, men de hade svårare att förklara hur de ville utforma
rapporterna/utskrifterna. Loucopoulos och Karakostas (1995) har identifierat
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problemet som en av svårigheterna vid kravinsamlingen från användare (kap. 2.1.2).
De anser att det beror på att användarna inte har någon klar uppfattning om vad de
kräver av ett ”nytt” mjukvarusystem. Andersen (1994) anser att användarna bör förses
med material från en systemutvecklare för att kunna ta ställning till vilka kvalitetskrav
som kan ställas på systemet (kap. 3).

Min undersökning har visat på att ingen av användarna var nöjda med menybilderna.
Jag anser att om deras gränssnitt innehållit de attribut som Elmasri och Navathe (1994)
beskriver under kapitel 2.4.1 skulle ett flertal av användarnas krav inte existerat.

Vad som överraskade mig med undersökningen var att några användare anser att
systemen var bra när de väl lärt sig dem, trots alla problem och brister med
användarvänlighet. Denna anpassning från användarna har jag inte funnit beskriven i
den litteratur jag läst. Det närmaste jag kommer en förklaring är den som Dix et al.
(1998) tar upp om vad som kan inträffa när ett system som inte överensstämmer med
användarnas arbetssituation introduceras (kap 2.2). Användarna tar till sig den menade
interaktionen som sitt eget krav. Användarna i min undersökning har i de flesta fall
anställts efter det att systemen installerats och de har inte haft något annat val än att
lära sig dem. Det kan vara en förklaring till användarnas överseende med systemens fel
och brister.

Ytterligare en sak som överraskade mig var de ålderdomliga system som var i bruk.
Anledningen anser jag vara den som Waern & Waern (1996) gett i kapitel 2.3. Det är
stora komplexa administrativa system som fortfarande är i bruk p g a att de var dyra att
installera. Förnyelsebehovet har blivit tillgodosett genom olika slags påbyggnader
snarare än genom byte. I min undersökning visade det sig att system 1, som är från
början av 70-talet, var det minst användarvänliga med tanke på gränssnittet.

9.3 Uppslag till fortsatt arbete

Studien har gjort en utvärdering om databassystem möter slutanvändarnas behov.
Fortsatta studier på detta område som kan vara intressanta är om det finns skillnader
mellan kvinnors och mäns krav på ett databassystem. Arbetet skulle kunna omfatta
intervjuer med lika många kvinnor som män som arbetar med samma system och
samma arbetsuppgifter. Det skulle även kunna omfatta flera olika system med färre
användare, där det finns både manliga och kvinnliga användare. Vad som skulle
studeras är om det finns några systematiska skillnader mellan män och kvinnors krav.
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Bilaga, intervjufrågor

1. Vilken/vilka är dina arbetsuppgifter?

2. Hur länge har du jobbat med de arbetsuppgifter du har nu?

3. Hur ofta använder du databassystemet i ditt arbete?

4. Vad använder du databassystemet till?

5. Vet du varför databassystemets byggdes?

6. Fick du vara med och utforma det nuvarande databassystemet?

7. Vid svar ja, har du fått några nya krav/önskemål på databasssystemet efter att det
installerades?

8. Vilka är dina krav/önskemål på ett databassystem?

9. Vilka av de krav du angivet uppfylls av det nuvarande databassystemet?

10. Vilka av de krav/önskemål som du har på ett databassystem tycker du är viktigast
att få uppfyllda.

11. Vad tycker du betecknar ett pålitligt databassystem?

12. Tycker du att det nuvarande databassystemet är pålitligt?

13. Hur vill du att rapporter/utskrifter ska vara utformade?

14. Är det något i nuvarande rapporter/utskrifter som skiljer sig från vad du tycker?

15. Hur uppdateras databasen?

16. Hur vill du att uppdateringen av databasen ska skötas?

17. Vill du ändra på något i skärmbilderna?

18. Tycker du att databasen är komplett med tanke på den information du vill få fram?

19. Vid svaret nej, vad saknas?

20. När du började använda databassystemet, anser du att det var lätt att lära sig det?

21. Vad fick dig att tycka så?

22. Finns det något som har med databassystemet att göra som kan irriterar dig?

23. Tycker du att det är viktigt att du eller några kollegor är med och utformar de
databassystem som ni ska använda er av?

24. Varför tycker du så?


