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Bättre hantering av mötesanteckningar med stöd av IT 
– med inriktning mot skolor och liknande organisationer. 

Anders Johansson(b01andjo@student.his.se)

Sammanfattning

Denna uppsats behandlar skolans värld och införandet av informationsteknik (IT) i 
dess vardag. 
Skolverket i Sverige har lagt ned mycket resurser på att undersöka och utvärdera olika 
lösningar till ökat IT-stöd för skolan i allmänhet. Detta arbete skall belysa ett mer
specifikt användningsområde, mötesanteckningar, för att underlätta införandet på sikt 
genom att ta mindre delproblem åt gången. 
Till grund för arbetet kommer flera rapporter från Myndigheten för skolutveckling att 
ligga. Arbetet går ut på att ta fram de krav skolpersonalen har till området, samt att 
utvärdera några olika verktyg  på markanden. Sedan skall det undersökas för- och 
nackdelar med egenframtagning och färdiga verktyg till skolans krav. Som grund för 
utvärderingen kommer kraven, från personal på två olika referensskolor, att vara. 
Till hjälp för utvärderingen kommer en metod kallad 2G-metoden att användas och 
resultatet av arbetet blir de krav och önskemål som bör tillgodoses för att ett ökat 
användande skall ske. 

Nyckelord: Införande av IT-stöd i skola. 2G-metod. Hantering av mötesanteckningar.
Utvärdering av verktyg. 
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1 Introduktion 

1 Introduktion
I dagens samhälle blir informationssystem (IS) och informationsteknik (IT) allt vanligare, och 
företag och organisationer kan inte längre blunda för datorns intåg i vardagen. Vi stöter 
ständigt på reklam för nya produkter och uppfinningar och majoriteten av dessa vänder sig till 
företagare och personer med god ekonomi, men även de som inte har en stor budget kan dra 
nytta av att utöka sin IT- och IS- kompetens, genom ökad kompetens och / eller tidsvinster. 

Det spelar en mindre roll om det är ett stort multinationellt företag eller en mindre enskild
firma, alla företag och organisationer kommer i kontakt med den nya tekniken på ett eller 
annat sätt. Eftersom IT och IS får en allt större roll både i arbetslivet och i vardagen är det inte
orimligt att fundera på hur det ser ut i skolvärlden som fostrar och utbildar nästa generation 
samhällsmedborgare.

B. Andersson, på skolverket, har sammanställt ett arbete med samlingsnamnet ”IT för 
skolledare” (Andersson, 1999, 2001; Andersson & Elfvingsson, 2003). Efter att ha tagit del av 
detta arbete inser man att skolvärlden fortfarande ligger långt efter när det gäller införandet av 
IT och IS i skolan. Till exempel saknas det ofta fungerande intranät på många av våra skolor. 
Det är också vanligt att majoriteten av det administrativa arbetet fortfarande sköts med hjälp 
av papper och pärmar. Det är också så att skolorna ofta dras med krympande budget och stora 
sparkrav precis som vi kan se i stora delar av samhället idag (personligt möte med
referenspersonal1 9/4-04). 

Hur ska då organisationer som skolor prioritera för att klara av både budget och samhällets
krav på utveckling?

I Anderssons arbete är det flera personer som ger sin syn på området för IT i skolan bl.a. 
skriver Mats Östling (Östling, 2002a) om hur man kan underlätta och förbättra arbetet i skolan 
med stöd av IT. Östling visar på sju olika områden, där han påvisar fördelar med utökat 
kunnande och investeringar i IT och IS. Dessa områden är: ”Information”, ”Service”,
”Spridning”, ”Utbildning”, ”Verksamhetsstöd”, ”Kommunikation” och ”Arbetsresurs”.
Vid samtal mellan författaren av denna rapporten och personal på en referensskola fick 
personalen gradera områdena för att fastställa vad som var viktigast ur deras perspektiv. Vid 
denna gradering framkom det att det område som fick högst prioritet var områdena för 
information, och spridning av denna, och att detta redan har en lösning som är acceptabel. 
Däremot nummer två på listan, ”verksamhetsstöd”, saknades det mycket för att det skall 
fungera tillfredställande. 

I Östlings (Östling, 2002a) rapport återfinns en tabell med förklaringar och exempel för var 
och ett av områdena och här ges endast ett kort exempel på ”verksamhetsstöd”. Med 
verksamhetsstöd syftar Östling på arbetsflöde, d.v.s. flödet av information mellan kollegor. 
Exempel på informationsflöde är t.ex. dokumenthantering, ärendehantering eller 
ekonomifrågor rörande enheter och arbetslag. Detta är ett stort och brett område som kan 
delas upp i flera delområden där det i detta arbete endast kommer att fokuseras på hantering 
av dokument i samband med möten. Denna begränsning görs med stöd av personalen på 
referensskolorna, samt med avseende till den tid som finns avsatt för projektet. 

Det är relativt vanligt inom mjukvaruutveckling att man återanvänder kod som andra har 
skapat för att förbättra sina egna projekt (Gamma, Helm, Johnson & Vlissides, 2002; 
Pressman & Ince, 2000). Varför inte göra samma sak med mötesanteckningar? Har man t.ex. 
tillgång till gamla protokoll kan man se hur man handlat i liknade situationer tidigare och då 

1 Möte med personal från Otterstadskola.
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eventuellt snabbare dra slutsatser (Jones, 1983) eller minska risken för att göra om kostsamma
misstag (Gulliksen & Göransson, 2002) och därigenom spara tid och energi (Prosise & 
Mauer, 2000). Under arbetets gång kommer några olika applikationer för att hantera 
mötesanteckningar och dokument att testas och utvärderas med avseende på vad skolvärlden 
kan komma att önska av ett sådant system, för att underlätta återanvändandet av 
anteckningarna. Det kommer även att utvecklas en prototyp (med minimal funktionalitet) för
att utvärdera om det är lämpligt att utveckla ett eget system istället för att använda de på
marknaden förekommande verktygen. Det som kommer att framför allt skilja prototypen från
dom övriga verktygen är antalet funktioner. 

Det finns naturligtvis många aspekter att beakta när man utvecklar egna prototyper och 
programvaror (Pressman & Ince, 2000). En av dessa är säkerhet som enligt Shipley (2003) 
ofta prioriteras ner tills dess det händer något. En annan viktig aspekt vid framtagandet av en 
prototyp är att det är önskvärt med ett användarvänligt användargränssnitt (AG) eftersom
personalen på skolor idag har en hög arbetsbelastning och liten datorvana Wilson, Notar och 
Yunker (2003). Personalen har därmed inte tid att sätta sig in i nya avancerade AG för att lösa 
uppgifter som de kan lösa utan ny programvara, även om det på sikt skulle spara tid och 
arbete med det nya verktyget. Det finns naturligtvis ytterligare viktiga punkter och även om
samtliga delmoment i sig är viktiga, så kommer tillslut totalkostnaden för dom olika 
lösningarna att vara det som är avgörande för organisationerna (Fortune, 1997). Detta 
examensarbete ska således vidareutveckla Östlings arbete (Östling, 2002a) på en punkt, 
verksamhetsstöd, och utvärdera frågan hur skolorganisationer med begränsade resurser kan 
förbättra hanteringen av mötesprotokoll, och återanvändandet av dessa, genom att öka 
införandet av IS och IT i organisationen och samtidigt hålla kostnaderna nere på sikt.
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2 Bakgrund

IS och IT spelar en allt större roll i dagens skola, och utvecklingen går fort framåt. Att ha 
möjlighet att följa med i framåtskridandet är inte alla förunnat, en del kommuner och enskilda 
rektorsområden2 tänker mer på sin ekonomiska position idag än på att följa med i 
utvecklingen (personlig kontakt med referenspersonal3 2/4-04). Detta kan leda till att de 
hamnar på efterkälken jämte andra skolor, och därmed förlorar ekonomiskt när eleverna på 
sikt väljer en annan skola. Det är heller inte säkert att en stor investering i de nya teknikerna 
ger ett ökat elevantal och därmed ökade intäkter, detta kan också leda till minskande resultat 
eftersom investeringar inte är det enda som påverkar elevantalet (Fortune, 1997). 

En annan viktig aspekt man bör tänka på vid investeringar i IT-produkter är att det sällan 
handlar om engångssummor utan man bör ha det som en kontinuerlig post i budgeten enligt 
Östling (2002b). 

Det är också troligt att om personalen skulle införa mer IT i sin del av verksamheten skulle 
detta avspeglas även i undervisningen och därmed på eleverna och det blir en positiv trend där 
IT får en större roll i den dagliga undervisningen (personligt möte M, Ljunggren 2/4-04). 

Med Anderssons arbete ”Från ide till beslut” (Andersson, 2001) framgår det klart att 
utvecklingen går framåt och att morgondagens skola kan se annorlunda ut. Det är dock inte 
säkert att alla kommuner och rektorsområden kan ta ett så stort steg som Andersson beskriver 
i sin sammanställning. En kort sammanställning av Anderssons arbete återfinns i avsnitt 2.1. 
Avsnitt 2.2 beskriver resurser och vilka tolkningar som läggs i ordet resurs i detta arbete. 
Sedan följer avsnitt 2.3 som tar upp hur den tänkta organisationen är uppbyggd och hur det 
passar in i detta arbete. Bakgrunden avslutas sedan med beskrivning av systemen, i avsnitt 
2.4, som kommer att utvärderas under arbetets gång. 

2.1 Tidigare arbeten 

Som nämnts tidigare har Andersson (1999, 2001) arbetat med att öka IT- och IS- stöd i 
skolorna. Han har bland annat sammanställt flera skrifter (Andersson, 1999, 2001) där 
personer i olika positioner inom skolvärlden ger sin syn på IT-införandet i skolan. Här skriver 
Andersson också om några personer som har bidragit till en ökad förståelse för hur införandet 
av IT i skolan kan gå tillväga. Bland annat skriver Andersson om en före detta IT-chef som
ändrade inriktning och blev rektor. Det här bytet gav honom insikter från olika verksamheter 
och det ledde till ett förslag om en samlad ”ledningsdatabas” där alla arbeten samlas i en 
databas på en server för att öka insikten i andras arbeten och samtidigt öka informationsflödet.
Andersson företräder även skoldatanätet som tillhör myndigheten för skolutveckling, och på 
skoldatanätets hemsidor4 finns mycket information om vad som görs och har gjorts för att 
utveckla skolan. Det finns bl.a. flera förslag till lösningar på problem inom skolan. 
Andersson har även varit med och drivit fram ett projekt i samarbete med Lerums kommun 
där ett gemensamt intranät skall underlätta vardagen för personal, elever och föräldrar. 
Även Östling har varit inblandad i Anderssons arbete (Andersson, 1999) och det är från 
Östlings rapport, (Östling, 2002a), som detta arbete tar sin grund. Efter e-post kontakt med
Andersson framkom det att Andersson inte kände till något vidare arbete på Östlings bidrag 
och att allt arbete som kan leda till förbättringar inom skolan är välkommet. Därmed var 

2 Många kommuner är indelade i rektorsområden där rektorerna fungerar som enhetschefer över sitt område.
3 Grupp möte med personal från Gösslundaskola.
4 http://www.skolutveckling.se/skolnet/
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grunden lagd för detta arbete som då bygger vidare på Östlings förslag om förbättrat IT-stöd i 
skolan. Östling påvisar inte mindre än sju olika områden inom skolvärlden där ett utökat stöd 
av IT kan ge stora och små fördelar. Som nämndes ovan har denna uppställning visats för 
personal på referensskolorna, personalen graderade de olika områdena efter vad som ansågs 
viktigast utifrån deras synvinkel. Resultatet av denna undersökning gav svaret att när det 
gäller verksamhetsstöd saknas det nästan helt stöd av IT i dagsläget. 

Genom att införa förbättrad hantering av mötesanteckningar kunde IT-stödet öka och 
samtidigt ge en bra grund för fortsatt införande av IT-stöd på fler delområden.

2.2 Resurser

Oavsett hur man väljer att följa med i utvecklingen av IT och IS kommer den att kosta både 
tid och pengar för organisationen. Detta är dock kostnader som skolorna bör räkna med i sin 
budget eftersom hela samhället strävar mot utökat IT-stöd inom de flesta områden.

Men allt för ofta finns det mycket kvar att göra när resurserna säger stopp, och många skolor 
dras med gammalt material för att det saknas pengar till att byta till nyare. Resurserna räcker
ofta inte till för att nå alla de mål och krav som samhället ställer på skolan och då måste
prioriteringar göras (personlig kontakt M. Ljunggren). För att kunna göra bra prioriteringar 
krävs att man har goda kunskaper om vilka resurser som finns i organisationen och vad som
kommer att krävas i framtiden (personlig intervju med referenspersonal5 9/4-04). I denna 
rapport kommer definitionen av resurser att vara synonymt med pengar, hårdvara, tid och 
kunskap. Var och en av dessa delar är i sig viktiga och intressanta, men för organisationen är 
det ändå slutsumman som är det intressanta (Fortune, 1997). Det är denna kostnad som 
skolledningen måste väga mot budget och dom förväntade anslagsökningarna, eller 
kompetenshöjningar, som de nya investeringarna väntas ge. 

Det är även så, som nämndes ovan, att inom skolvärlden råder det ofta brist på resurser 
(personlig intervju med referenspersonal6 2/4-04), vilket skapar en ond cirkel genom att när 
samhället har ont om pengar så minskar skolornas budget. Och när skolornas budget minskar
får eleverna sämre utbildning, med en sämre utbildning får samhället sämre arbetskraft som
genererar mindre pengar att driva skolorna med. I följande avsnitt kommer denna organisation
och dess struktur att belysas. 

2.3 Organisationen

Riktar vi in oss på grundskolan utgår det idag en viss summa pengar per elev som skolan får 
och genom att ha fler eller färre elever får därmed skolan mer eller mindre resurser att röra sig 
med. Om en skola skulle bli populärare än en annan p.g.a. sin framtoning så kommer den 
troligen att få en bättre ekonomi och därmed bättre möjlighet att fortsätta sin utveckling och 
framtoning. Tvärtom blir det för den skola som tappar elever. Även här finns det risk att man
fastnar i ekorrhjulet och när antalet elever sjunker p.g.a. en icke positiv framtoning måste 
ledningen tänka om och ändra sin inriktning. Det är ofta så att om föräldrarna har två skolor 
att välja mellan så väljer många den som har ett uttalat intresse för ökad IT-kunskap 
(personlig kontakt M, Ljunggren 14/4-04). 

Eftersom pengabrist är ett vanligt problem inom skolväsendet begränsar detta möjligheterna
betydligt när det gäller valet av hur de skall investera i kommande tekniker. Ett vanligt
misstag många personer i ledningsroller gör är att överskatta betydelsen av det nya på kort 

5 Grupp intervju på referensskola (Otterstadskola).
6 Grupp intervju på referensskola (Gösslunda).
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sikt och underskattar införandet på lång sikt (Daniel, 2001). Därför är det viktigt att man
planerar långsiktigt när man vill förändra verksamheten. Det är också viktigt att man känner 
till att det oftast inte handlar om engångssummor när man köper IT-utrustning, och verktyg, 
utan att det tillkommer support och underhåll vilket gör att man bör ha med inköpen som en 
kontinuerlig summa i budgeten (Östling, 2002b). 

Om då ledningsgruppen från några grannskolor kan samarbeta har de mycket att vinna på 
detta (Mudambi, Schrunder & Mongar, 2004). Dels kan man genom reducerade priser på 
storköp och delade resurser spara pengar vid inköp, det kan också handla om att spara tid 
genom att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. 

Om man sedan vill utvidga kretsen till att gälla fler skolor än ett par, så finns det mer att tjäna 
på samarbetet, genom ökat underlag och erfarenheter, men det kan även generera nya problem
genom ökad komplexitet och fler inblandade. Nowakowski och First (1989) hävdar att det tar 
6-7 år att få en reform att fungera fullt ut i skolvärlden. Där handlar det förvisso om att ändra 
skolplanen, men hela systemet är relativt tungrott. Även om man kommer upp lite i 
hierarkierna, där det ofta går relativt lätt att införa nyheter, så tar det lång tid och det krävs 
stor möda att få igenom besluten i alla de mindre enheter som hela skolväsendet består av. 
Detta är ett problem för denna typ av arbete, eftersom desto fler som använder sig av samma 
system desto större vinster i form av tid, mer underlag och erfarenhet (Gamma, Helm,
Johnson & Vlissides, 2002; Gulliksen & Göransson, 2002; Pressman & Ince, 2000). 

2.4 Verktyg för hantering av dokument 

Detta arbete koncentreras på hanteringen av protokoll från möten och konferenser i skolor, 
samt vilka mjukvaror som används där och hur de nyttjas. Det finns en stor mängd mjukvaror
på marknaden som kan användas för ändamålet, och det är allt för många för att i detta arbete
detaljstudera dem alla. Därför kommer det att begränsas till sex stycken. För att få en bra 
spridning kommer det också att delas in i två grupper beroende på om verktygens källkod är 
fri eller kommersiell (se tabell 1 för en sammanställning).

Därefter kommer det att väljas ut tre verktyg av vardera kategorin efter hur vanliga och 
användbara de är för ändamålet att hantera mötesanteckningar. Hur detta valet görs beskrivs 
senare i mer detalj. 

2.4.1 Öppen källkod kontra kommersiella system

Vad är öppen källkod (eng, open source) respektive kommersiella system (eng, closed 
source)? Till att börja med så hänvisar “öppen källkod” tillbaka till vad som förut kallades 
”free source” vilket betyder fri källkod. I ordet fri läggs innebörden mer på ”fri talan” än på 
”fri sprit”, vilket misstolkas av många (Stallman, 2001). Stallman (2001) poängterar att man
kan visst ha fri källkod och ta betalt för den under förutsättning att följande 4 punkter följs:

Du får använda programmet till vilket ändamål du vill. 

Du får ändra programmet så att det passar dina behov. (För att göra detta praktiskt 
krävs tillgång till källkoden annars blir det mycket svårt.) 

Du får sälja eller ge bort kopior. 

Du får distribuera modifierade versioner så att allmänheten kan ta del av dina 
förbättringar.

Här efter kommer, i denna rapport, betydelsen av fri källkod vara synonymt med öppen 
källkod.
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Detta är grundpelarna för den fria mjukvaran i ”open source”–världen. Stallman har även 
grundat ett koncept på ordet ”Copyleft” som delvis vänder på innebörden av ”copyright” 
genom att det vänder rättigheterna till användaren istället för den ursprungliga författaren eller
programmeraren. Detta betyder att du får ändra den ursprungliga koden och sälja eller dela 
vidare under förutsättning att de fyra punkterna ovan efterföljs och att du även delar med dig 
av din ändrade källkod. 

I motsats till detta står den kommersiella mjukvaran där företagen håller sin källkod hemlig
och endast säljer ”färdiga” versioner av programmen. Här har man som användare ingen eller 
liten möjlighet att titta på källkoden för att kunna anpassa sitt program för att få bästa möjliga 
användbarhet och man har oftast inte heller rätt att sälja vidare eller dela med sig av sina 
program (det finns dock undantag). Om det är så att man skulle vilja ha någonting ändrat 
utöver det som ges möjlighet till i programmet måste man kontakta tillverkaren och eventuellt 
få en uppdatering eller tillägg till programmet.

Det råder ofta stridigheter om vilket som ger den bästa och säkraste programvaran, öppen 
källkod eller kommersiell, och det finns många argument för och emot från båda sidor (Grey, 
2002). Detta arbete är inte riktat att ta ställning till om den ena eller den andra sidan gör bättre 
och säkrare program med avseende på källkod, utan kommer endast att ta del av de argument
som ges för att utvärdera den färdiga applikationen med avseende på funktionalitet och 
totalkostnad för den tänkta skolorganisationen. 

En annan aspekt som får stort inflytande vid utvärderingsprocessen är hur lätt eller svårt det är 
för personalen att lära sig de nya systemen. Goldsborough citerar Jacob Nielsen som säger
”On the web you have design Darwinism—survival of the easiest.” (Goldsborough, 2001, s. 
12) och detsamma anser (Orubeondo & Mitchell, 2000) och de hänvisar till alla typer av 
applikationers användargränssnitt (AG) och inte bara till webbdesign. 

Wilson, Notar och Yunker (2003) hävdar att det ofta är så att lärare inte har tillräckliga
kunskaper inom datateknik och de nya tekniker som finns där. Därför är det en viktig 
anledning att försöka hålla AG så enkelt och intuitivt som möjligt (Goldsborough, 2001; 
Orubeondo & Mitchell, 2000). 

2.4.2 Urvals princip 

För att kunna välja bland alla de verktyg som finns på marknaden idag har följande princip 
använts. Först har förslag från författarens omgivning tagits under betänkande, Det kan handla 
om förslag på specifika verktyg eller företag och Internetplatser som har den aktuella typen 
verktyg. Efter dessa förslag har hänsyn tagits till hur vanliga verktygen är samt olika 
användares betyg givna på respektive verktygs hemsida. Efter att ha sammanställt denna
information väljs sex verktyg ut i två kategorier nämligen öppen- och stängd-källkod. 
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2.4.3 The Vault 

The Vault är ett program, med öppen källkod, som underhålls av Vikram Vaswani, (Vaswani, 
2001) och det är gjort för att fungera oberoende av underliggande operativsystem (OS) 
eftersom det är webbaserat och skrivet i PHP. Programmet finns i produktion, vilket betyder 
först och främst att Vaswani anser att det har den stabilitet och funktionalitet som
eftersträvades vid utvecklingen av verktyget. Det betyder också att verktyget har använts i 
minst fem existerande projekt som sluttest7.

Applikationen är framtagen för både slutanvändare och utvecklare och har en licens som är fri 
för utbildningssyfte, vilket innebär att den är fri för utbildningsinstitut, skolor och friskolor, 
men övriga måste betala för licensen. Applikationen har följande funktionalitet: 

Stödjer flera användare och grupper. 

Central lagringsplats. 

Säker åtkomstkontroll.

Visa och ändra i sparade dokument.

Möjlighet att spåra ändringar, och vem som gjort dem, i dokumenten.

Snabb och enkel sökning på lagringsplatsen. 

Programmet finns fritt att ladda ner, tillsammans med källkod, från Internet och där finns även 
möjlighet att kontakta Vaswani för eventuell extra support eller modifiering av mjukvaran.
Detta verktyg har en relativt liten utbredning men det har fått mycket fin kritik och ett betyg 
på 8,25 (av 10), givet av de som provat det, och det har dryga 7000 träffar sedan oktober 2001 
(fakta från Freshmeat, 2004a). Även om det är ett litet verktyg till utbredningen så har det stor 
potential genom att vara litet men ha stöd för det som troligen kommer att eftersökas i denna 
test och därmed får det en plats i utvärderingen. 

2.4.4 Document Manager 

Document Manager även kallad ”Docman” sköts av Dobrica Pavlinusic, (Pavlinusic, 2003). 
Även detta program är OS-oberoende så länge man kan använda sig av PHP och webbläsare. 
Programmet är ännu inte färdigt, men Pavlinusic har en stabil version som fungerar men
kanske inte har all funktionalitet som den slutgiltiga versionen kommer att ha. Det finns även 
en utvecklingsversion för de som vill ha de senaste funktionerna men som kan hantera diverse
tekniska problem som kan uppstå med en version som inte är klar. Det som framför allt 
saknas för en slutgiltig version är dokumentationen för de senaste funktionerna. I övrigt har 
Docman följande funktionalitet: 

Stöd för flera användare. 

In- och utcheckning av filer.

”Undelete” d.v.s. möjlighet att få tillbaka raderad information.

Multipel backup, man kan få tillbaka ändringar i upp till fem överskrivningar.

Loggfil på alla aktivitet. 

Anteckningar för varje fil. 

Tilläggsmoduler för rättighetskontroll. 

7 Enligt tillverkaren och http://freshmeat.net/browse/11/
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Möjlighet att ladda upp och ner via säker http (HTTPS).

Listning och redigering av filer direkt på servern. 

Programmet finns fritt att ladda ner, tillsammans med källkod, från Internet. Detta verktyg har 
fått betyget 8,40 (av 10), givet av de som provat det, och har dryga 29 600 träffar sedan 
oktober 2000 (fakta från Freshmeat, 2004b) vilket gör att det är ett verktyg att räkna med,
trots att det inte är riktigt färdigt än, och därmed får det en plats i denna utvärdering. 

2.4.5 Knowledge Tree 

Knowledge Tree (2000), är ursprungligen framtaget för ”The South African Medical Research 
Council” och tillverkaren JAM Warehouse hävdar därmed att man får säkerheten och 
tillförlitligheten av en stor dyr programvara men utan prislappen. Programmet har följande 
funktionalitet:

Helt webbaserad, vilket ger OS-oberoende för klienterna. 

Servern kör MySQL som det flesta OS har stöd för. 

Kraftfull versionshantering. 

Stöd för de vanligaste filtyperna. 

Möjlighet att publicera dokumenten på webbsidor.

Möjlighet att ansluta diskussionsforum till dokumenten.

Fulltextsökningar i dokumenten.

Söka på användarspecificerade sökord. 

Personliga inställningar med prenumerationer på händelser. 

In- och utcheckning av filer.

Programmet finns fritt att ladda ner, tillsammans med källkod, från Internet8. Företaget 
erbjuder också möjlighet att köpa ändringar till programmet efter egna önskemål. Detta 
program är som nämndes ovan utvecklat för ett företag och är så nära kommersiellt det kan bli 
men ändå inte. Även detta ”gratisprogramm”, som påstås ha alla fördelar från de 
kommersiella mjukvarorna, får en plats i utvärderingen. 

8 http://www.jamwarehouse.com/ktdownload_new/kthome.htm
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2.4.6 Microsoft One Note 

One Note är en programvara som tillverkas och saluförs av Microsoft (MS). Den är inte gratis 
och källkoden är heller inte fri. Den är heller inte OS-oberoende utan fungerar enbart på 
datorer med Microsoft Windows 2000 service pack 3 eller Windows XP. One Note är mer
eller mindre en kombination av ordbehandlare, ritprogram och ljudspelare. Sedan kan man
flytta och redigera informationen hur man själv vill på en arbetsyta eller till nya projekt. Man 
kan även dela dokument med flera användare för att underlätta samarbete. Det har även ett 
kraftfullt sökverktyg som kan söka genom tidigare arbeten och anteckningar. Det är också 
fullt kompatibelt med övriga produkter i Office-serien från MS.

Det finns mycket extra funktionalitet i MS One Note men att räkna upp allt här skulle inte 
tillföra arbetet något utan endast ta tid och plats. Mer information finns på MS hemsida9. MS 
är marknadsledande när det gäller många verktyg till kontor och hantering av information,
och oavsett vart man vänder sig så har folk hört talas om Microsoft i samband med datorer.
Att avfärda MS direkt vore därför inte bra för balansen mellan kända och okända verktyg. 
Därför har MS One Note en plats i utvärderingen.

2.4.7 IBM Lotus Notes 

När det gäller Lotus Notes finns det en mängd olika lösningar som kan väljas. Lotus Notes 
(LN) ger användaren möjlighet att skräddarsy sin egen applikation med allt från enkel
hantering av e-post och mötesplanering till forum och telefonkonferenser. Användaren kan 
sammanställa och hantera information i ett flertal olika format. LN arbetar på de flesta OS-
plattformar och integrerar i princip alla program som behövs för ett elektroniskt kontor eller 
mötesplats. Inte heller LN är gratis och källkoden är inte fri. Även IBM är ett av de mer kända 
företagen inom databranschen och får medverka av samma anledning som MS ovan. Lotus 
Notes har dessutom blivit rekommenderad av personliga kontakter till författaren och får
därför en plats i utvärderingen. 

2.4.8 First Class 

First Class (FC) är även det en mycket komplex programsvit som har mycket funktionalitet
med e-post-listor, forum och möjlighet att dela med sig av sin information. FC fungerar på de 
flesta OS-plattformar och även här kostar verktyget pengar och källkoden är inte fri. 
Programmet har även möjlighet att samköras med Lotus Notes för att ytterligare öka
möjligheterna för användaren att få den funktionalitet som önskas. First Class är även det ett 
relativt stort verktyg när det gäller utbredning och det används idag av många kommuner och 
större institutioner. En person på en av referensskolorna har dessutom erfarenhet av just FC 
från en tidigare anställning. Så med rekommendationer från personliga kontakter tillsammans 
med informationen från Softarcs informationssidor på Internet får därför FC en plats i 
utvärderingen.

9 http://www.microsoft.com/office/onenote/prodinfo/default.mspx
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Tabell 1 Sammanställning över verktygen som skall utvärderas.

Verktygens namn Tillverkare / 

Utvecklare

Källkodstyp Licens

The Vault Melonfire Öppen Fri för utbildning 

Document manager Dobrica Pavlinusic Öppen Fri / OSI /

GNU (GPL)10

Knowledge Tree JAM Warehouse Öppen Fri / GNU (GPL) 

MS One Note Microsoft Stängd En / Fler –användare 

och skollicens 

Lotus Notes IBM Stängd En / Fler –användare 

och skollicens 

First Class Softarc Stängd En / Fler –användare 

och skollicens 

2.4.9 Sammanställning

En översikt av alla verktygen presenteras i tabell 1 tillsammans med överskådlig information.
Eftersom verktygen redan från början var indelade efter om källkoden är öppen eller 
kommersiell listas först de tre verktygen med öppen källkod ”The Vault”, ”Document
manager” och ”Knowledge Tree”. Sedan kommer de tre verktygen med stängd källkod
”Microsoft One Note”, ”Lotus Notes” och ”First Class”. I andra kolumnen kommer
tillverkarna att listas och tredje kolumnen är för typen av källkod. Till sist kolumn fyra är en 
uppställning på vilken typ av licens som gäller för respektive verktyg 

10 Källa för General Public License (Freshmeat, 2004c)
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Problemkapitlet beskriver problemen först övergripande i avsnitt 3.1 och sedan mer i detalj i 
avsnitt 3.2 för att till slut sammanfattas i delmål. 

3.1 Problembeskrivning

På senare tid har informationsflödet i många organisationer fått en allt större och viktigare 
roll. Detta är en direkt konsekvens av IT-samhällets utveckling och även i framtiden kommer 
information att spela en stor roll för de flesta organisationers utveckling. När det gäller 
organisationer som t.ex. skolor, kan detta vara ett stort problem då utveckling och införande 
av IT-stöd sällan eller aldrig är billigt och alternativet att helt låta bli att investera inte är 
tänkbart eftersom detta skulle kunna leda till att skolorna hamnar på efterkälken jämte 
konkurrerande skolor. 

Hur ska organisationer välja att utnyttja sina resurser när det gäller utveckling? På dyra 
färdiga produkter från erkända företag? Eller kanske på gratisprodukter med öppen källkod? 
Kan det till och med löna sig i längden att anlita en egen utvecklare för att ta fram en 
specialiserad produkt? Denna rapport skall belysa dessa frågor utifrån perspektivet för 
informationsflödet kring möten inom skolväsendet för att ge en möjlig väg in i framtiden. 
Problemet i detta arbete är taget från Anderssons arbete IT för skolledare (Andersson, 1999, 
2002) och Andersson och Elfvingsson (2002) och är en fortsättning på en del av Mats 
Östlings uppställning (Östling, 2002a) över hur arbetet kan förbättras och förenklas inom 
skolvärlden.

3.2 Problemprecisering 

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera ett antal verktyg (befintliga kommersiella och 
fria, samt egenutvecklade) för att hantera informationsflödet i samband med möten och 
konferenser. Dessa verktyg skall utvärderas med avseende på behov inom mindre 
organisationer, såsom mindre rektorsområden eller kommuner med små resurser. 
Examensarbetet är tänkt att resultera i en prototyp med endast grundläggande funktionalitet 
för informationshantering, för att utvärdera om detta kan vara en alternativ väg att gå. 
Resultatet från utvärderingen av de färdiga programmen skall sedan jämföras med den 
utvärdering som gjorts av prototypen för att se vilken som passar bäst in i referensskolornas 
arbetsmiljö. 

För att möjliggöra detta krävs att följande delmål nås: 

Vilka krav organisationer har på sin hantering av mötesanteckningar 

Ta fram och implementera en minimalistisk prototyp för att hantera 
mötesanteckningar med avseende på krav från organisationen. 

Utvärdera och analysera valda färdiga produkter för hantering av 
mötesanteckningar med avseende på de krav som framkommit. 

Utvärdera prototypen och analysera resultat av utvärderingarna med 
avseende på de krav som framkommit. 

Sammanställa resultaten av utvärderingarna och dra slutsatser. 
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Vilket tillvägagångssätt som används för framtagning av prototyp samt utvärdering beskrivs i 
kommande kapitel.



4 Metod 

4 Metod

Detta kapitel kommer att beskriva de olika metoder som används för att uppnå resultatet av 
detta arbete. I avsnitt 4.1 beskrivs 2G-metoden som används för utvärderingen av verktygen. 
Sedan kommer en beskrivning av inkrementmetoden som används vid framtagandet av 
prototypen i avsnitt 4.2. Nästkommande avsnitt, 4.3, redovisar hur kraven skall tas fram.

4.1 2G-metoden

Utvärderingarna av verktygen kommer att utföras med hjälp av en metod framtagen av Björn 
Lundell och Brian Lings (Lundell & Ling, 2003) kallad 2G. Denna metod är från början 
framtagen för att testa och utvärdera olika CASE-verktyg och exempel på detta kommer i 
avsnitt 4.1.3. Metoden fungerar dock med mycket små förändringar för utvärdering av många
andra typer av mjukvaruverktyg (Lundell & Lings, 2003; personlig kontakt med B. Lundell 
12/4-04).
2G-metoden bygger på två olika faser och skiljer sig från många andra metoder genom att 
man grundar utvärderingen på den icketekniska sidan av utvärderingen (Rehbinder, Lings,
Lundell, Burman & Nilsson, 2002). 

4.1.1 Fas 1 

I första fasen tas kraven fram för utvärderingen genom intervjuer och miljöstudier (Berntsson, 
Hansson, Olsson & Lundell, 2002) av de personer som i framtiden skall använda verktyget. 
Det vill säga man undersöker vilka krav och önskemål som finns från personalen på hur ett 
verktyg skall fungera och vilken funktionalitet verktyget bör ha. Kraven analyseras och 
förfinas så långt det är möjligt genom gruppdiskussioner, enskilda intervjuer och enkäter. När 
detta är gjort byter man till fas två. 

4.1.2 Fas 2 

I andra fasen används kraven från fas ett för att jämföra dem mot vad verktyget har för 
funktionalitet och vad det klarar av. Finns det funktionalitet för alla krav? Eller är det något 
som inte går att lösa med dagens version och teknik?

Här finns det en risk att inte alla krav från fas ett kan tillgodoses eller att man får nya 
infallsvinklar som kan generera nya krav. Därför är metoden iterativ och när fas två är färdig 
tas beslut om utvärderingen är färdig eller om man skall återgå till fas ett för en ny iteration. 
Utvärderingen blir på detta sätt betraktad från två olika perspektiv, dels så blir fas ett vad 
organisationen har för krav och önskemål på ett verktyg, och fas två blir vad som erbjuds i 
verktygen man utvärderar. 
När ytterligare iterationer inte tillför fler krav och / eller infallsvinklar är metoden klar. 

4.1.3 2G i praktiken 

För att påvisa att en metod fungerar korrekt är det brukligt att använda den i verkliga 
situationer för att lösa verkliga problem i vardagliga situationer. 2G-metoden har med
framgång använts i ett flertal projekt bl.a. har det gjorts ett relativt stort arbete i samarbete
med Volvo IT (Rehbinder, Lings, Lundell, Burman & Nilsson, 2001). I detta arbete 
utvärderades införandet av ett modernt CASE-verktyg i Volvo ITs verksamhet som omfattar 
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ca 2500 medarbetare ansvariga för utveckling och implementering av IT-lösningar till flera 
fabriker inom bilindustrin. 

Metoden har också använts av Fredrik Sköldheimer i (Sköldheimer, 2003). Här har 
Sköldheimer valt att utvärdera CASE-verktyg, genom en fältstudie av typen fri källkod kontra 
kommersiell källkod och hur dessa olika verktyg har stöd för ”reverse-engineering”11.
Som nämndes ovan fungerar även metoden till andra verktyg än de av typen ”CASE” och 
detta påvisas bl.a. i (Hedlund, 1999). I detta arbete utvärderar Hedlund två stycken 
applikationsservrar med hjälp av 2G-metoden i en verklig företagsmiljö.

Gemensamt för dessa tre exempel på hur metoden har använts i verkligheten är främst
tillvägagångssättet, och i samtliga fall har arbetet inletts med intervjuer och undersökningar
inom respektive organisation som är tänkta att använda verktygen som skall utvärderas. Detta 
kommer även att ske i detta arbete (se kapitel 5). Eftersom metoden är iterativ hör det till att 
man genomgår de två faserna mer än en gång och detta är gjort i både Rehbinder och 
Sköldheimers arbeten och anledningen till att detta inte är gjort i Hedlunds arbete har han 
motiverat med tidsbrist. Då Även detta arbete är under tidspress bryts faserna tidigare än 
brukligt för att istället få med fler iterationer.

4.2 Inkrementmetoden

Den metod som används vid framtagandet av prototypen heter inkrementell
utvecklingsmodell (Pressman & Ince, 2000) och liknar vattenfallsmetoden på många sätt (se 
figur 1). (Ordet ”Inkrement” kommer från engelskans increment som betyder ”tillväxt,
ökning, tillökning; tillägg” (Nordstedts, 1998)). 

11 Reverse-engineering är en process där man försöker återskapa en design från analyser av en färdig produkt.
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Figur 1 Inkrementmodell (från Pressman, 2000).

Denna modell är passande i detta projekt genom att den hanterar utökning av kraven i 
efterhand, vilket är viktigt då inte alla krav är kända från början. 

Inkrementmodellen bygger på att man tar en del eller en funktion och genomför den i en 
vattenfallsliknade process med följande steg: Analys, design, kodning, införande och testning, 
se figur 1. När detta steg är färdigt tar man nästa ”inkrement” eller delmål och gör likadant. 
Detta upprepas sedan tills dess att hela applikationen är färdig. Det finns även möjlighet att 
lägga till nya inkrement sent i utvecklingen om det skulle komma fram nya krav och behov. 

4.3 Kravutvinning

För att få en inkörsport för framtagning av kraven till verktygen anordnas öppna intervjuer 
med nyckelpersoner på referensskolorna. Dessa intervjuer leder till enkäter som samtliga
personal som berörs av projektet får besvara. Utifrån dessa enkäter och intervjuer tas sedan 
kraven för verktygen fram. Om det senare i arbetet uppkommer frågetecken gällande kraven 
kommer dessa att lösas med hjälp av nya intervjuer. Kommande kapitel beskriver hur 
projektet har genomförts mer i detalj.
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I detta kapitel kommer varje steg som togs genom projektet att beskrivas. Det börjar med 
avsnitt 5.1 som beskriver framtagningen av krav till projektet. I avsnitt 5.2 beskrivs 
genomförandet av prototypen följt av en beskrivning av testanvändarna i avsnitt 5.3. Avsnitt 
5.4 beskriver genomförandet av utvärderingen. 

5.1 Organisationens krav 

Grunden för arbetet hämtas från två små landsortsskolor utanför Lidköping, Gösslunda skola 
och Otterstad skola. Dessa båda skolor har en gemensam rektor men i övrigt inte mycket 
utbyte av varandras kunskaper och kompetens. De är dock mycket representativa för hur  
grundskolan är organiserad. Skolorna har totalt 301 elever fördelade, enligt rektor Bengt 
Johnsson, 161 på Gösslunda skola och 140 på Otterstad skola. Gösslunda skola har i dagsläget 
20 anställda och Otterstad skola har 17 anställda. Båda skolorna har ett flertal möten på 
regelbunden basis där man diskuterar allt från budget till elevvård. Vid en inledande intervju 
med M. Ljunggren, nyanställd vid Gösslunda skola (personlig kontakt, 9 februari, 2004), 
räknades det ut att personalen på Gösslunda skola har inte mindre än åtta olika typer av 
möten, där en del är informella morgonmöten två gånger i veckan och andra är mer formella, 
med en periodicitet på allt ifrån ett i veckan till två per termin. Det fortsatta arbetet kommer 
endast att behandla AE-möten (Arbetsenhet) och dessa hålls varannan vecka på Gösslunda 
skola och varje vecka på Otterstad skola. 

På dessa möten hanteras fortlöpande arbete gällande samtliga personal i alla arbetslag t.ex. 
organisation, budget eller friluftsdagar. Detta ger en bra spridning med liten risk att få 
problem med sekretess och tystnadsplikt under arbetets gång. 

Totalt tillbringar lärarna många timmar i möten och konferenser på ett läsår och om denna tid 
kunde minimeras till fördel för lektioner och elevaktiviteter skulle eleverna få en bättre 
skolgång och lära sig mer enligt M. Ljunggren (personlig kontakt 14/4-04). I dagsläget har 
dessa båda skolor inget utbyte av möten och konferenser och det är troligen så att båda 
skolorna ibland diskuterar samma eller liknade problem. Om de då kunde ta del av den andra 
skolans resultat kanske frågorna kunde lösas snabbare och effektivare (Jones, 1983; Prosise & 
Mauer, 2000). När det gäller sekretessbelagda frågor är det så att allt som skrivs ner under ett 
möte blir offentlig handling, därför skall risken att känsligt material sprids vara minimal. 
Andra problem som bromsar möjligheterna till utbyte av erfarenhet och material är att 
skolorna inte har något gemensamt intranät och enda uppkopplingen mot Internet är med en 
dator med modem. När det då i skolorna saknas resurser både i form av hårdvara och pengar 
till att köpa program, samtidigt som personalen inte har tid att lära sig nya saker p.g.a. 
arbetsbördan, krävs det noggranna överväganden innan man beslutar om hur man i framtiden 
skall utvecklas. 

Till att börja med kommer det att utföras ett antal intervjuer med strategiskt utvald personal 
från skolorna. Metoden beskriven av (Patel & Davidson, 2003). 
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5.1.1 Intervjuer

Vid de inledande intervjuerna hålls en öppen dialog med utvald personal angående hur AE-
mötena genomförs, med vilken periodicitet och hur anteckningarna hanteras. Här framkom 
det att utbytet mellan skolorna var så gott som obefintligt och att det troligen skulle finnas en 
del att vinna på att införa ett utbyte av erfarenheter. Det framkom också att det i dagsläget inte 
används någon digitalisering av mötesprotokollen utan allt skrivs för hand och lagras i böcker 
eller pärmar. 

En annan faktor som framkom här var att allt som skrivs ned inom skolvärlden är att betrakta 
som allmän handling och därmed får vem som helst begära en kopia på dokumentet. 
De inledande intervjuerna ledde fram till en samlig frågor som sedan förfinades för att passa 
in i en enkätundersökning som samtliga lärarpersonal i arbetsenheterna fick besvara. 

5.1.2 Enkäter

Denna enkät återfinns som bilaga i Appendix (Bilaga 1) tillsammans med resultatet över hur 
personalen har besvarat frågorna. Det framkom redan under utdelandet av enkäten att den inte 
var helt korrekt utformad då vissa saker inte passade in i svarsalternativen. Eftersom 
enkäterna redan var utdelade och det inte fanns tid till att återta dom för en revidering gjordes 
ett muntligt tillägg. 

Tillägget gällde huruvida det skulle vara möjligt att ändra i redan lagrade dokument eller inte. 
Majoriteten var överens om att detta aldrig skulle vara mjöligt men på enkäten fanns endast 
alternativet ”sällan” vilket då tolkades som ”aldrig”. 

Vid sammanställningen av enkäterna framkom det några svar som inte stämde in med 
majoriteten och därför gjorde att nya frågor framkom. Dessa frågor ventilerades med 
referenspersonal och då enkäterna var anonyma fick deras motivering gälla för problemen. 
Det hela handlade troligen om att personerna i fråga inte förstod frågan eller misstolkade den i 
förhållande till hur den var menad. Eftersom detta endast gällde några få individer och att 
resterande var mycket lika i sina enkäter gjordes tolkningen att missförstånd var den gällande 
faktorn.

Det togs också ett beslut om att vid en eventuell andra enkät skulle dessa frågor vara med igen 
men med tydligare formulering och med bättre svarsalternativ. 
Enkäten ligger sedan till grund för kraven som kommer att genomsyra hela arbetet. 

5.1.3 Kraven

Efter att ha gått igenom enkäter och intervjuer och sammanställt dom framkommer det några 
tydliga krav och några lite mer diffusa önskemål. 

1. Det som var helt klart var att det måste vara väldigt lätt att sätta sig in i hur verktygen 
fungerar. För att kunna bedöma detta mycket svåra krav kommer det att användas tre 
personer med liten, medelgod och god datorvana vid utvärderingen. 

2. Nästa krav, att det inte skall gå att ändra i redan lagrade dokument, är inte mycket att 
kommentera, och när det inte ska gå att ändra behövs inte frågan om vem som ska ha 
rättighet till det heller. 

3. Det var önskemål om att det skall vara OS-oberoende eftersom några i personalen 
använder sig av Macintoshdatorer. 
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4. Med tanke på referensskolornas långsamma uppkoppling mot Internet krävs det att 
informationen sparas på en tredjepartsserver (för att kunna dela med sig av 
informationen) och att det inte blir för mycket information som måste skickas varje 
gång man hämtar eller lagrar en post. 

5. De flesta i personalen tyckte att det räcker med att kunna lagra text, dock var det några 
som önskade möjlighet att lagra bilder och liknade. 

6. Begränsning i vilka som kan lagra anteckningar var också ett viktigt krav eftersom 
man inte vill ha förfalskade beslut liggande publikt. Detta är något som inte beaktas 
speciellt mycket i dagsläget eftersom allt skrivs för hand och ingen obehörig kan ta del 
av materialet utan att först fråga personalen. 

5.2 Prototypen

Prototypen är en minimalistisk version av ett program framtaget efter de krav och önskemål 
som framkommit under intervjuer och enkäter med personalen som skall använda den. 

I det inledande stadiet av arbetet fanns det ett förslag på ett webbgränssnitt med en 
underliggande databas för att på så sätt hantera distribuering (Coulouris, Dollimore & 
Kindberg, 2001; Elmasri & Navathe, 2000). Detta förslag beaktas noga och kommer att 
användas då det kan täcka både krav 3 och krav 4 (se ovan). Det gör också att krav 1 och 2 
kan stödjas samt att man kan bifoga andra filer beroende på hur databasen implementeras. För 
att tydliggöra hur databasen tages fram kommer det att finnas kortare beskrivningar, av 
databasschema och dess funktion, i samband med figurerna, se figur 2 och 3, och en lite 
noggrannare beskrivning efter inkrementavsnitten. 
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5.2.1 Inkrement 1 

Med dessa krav framtagna började första inkrementet (se avsnitt 4.2) att bearbetas. Detta blir
den grundläggande databasen som senare ska bli grunden för verktyget. Då en första analys 
redan var klar i och med att kraven var framtagna så går utvecklingen vidare till ”design”-
steget och här tas det fram ett ER-schema över hur databasen skall se ut. 

Figur 2 Konceptuell modell över prototypens databas. Här representerar varje ruta en tabell och dess 
innehåll. Sträcken mellan rutorna symboliserar den väg man tar vid användandet d.v.s. man börjar med
att logga in. Sedan anger man vilken kommun och skola det gäller o.s.v.

När ER-schemat var klart påbörjades ”kodning”-steget och databasen implementerades i 
MySQL. MySQL är en produkt som har bra stöd för de funktioner som kommer att användas, 
dessutom har den tilltänkta tredjepartsservern redan idag stöd för denna. 
När databas schemat var klart lades databasen upp på servern och testades med enkla frågor 
mot en testdatamängd framtagen för ändamålet.

Källkoden för databasen återfinns i Bilaga 2 tillsammans med övrig källkod. 

5.2.2 Inkrement 2 

Nästa steg blir att analysera och utforma ett webbgränssnitt för att lagra data i databasen. Här 
kommer krav 1 in igen och för att inte ägna för mycket tid på implementation görs endast 
bilder av ett tänkt gränssnitt här, och sedan byts det direkt till testningsfasen. I denna fas
tillfrågas användare med olika dataerfarenhet om vad som var bra och vad som var mindre
bra. Efter denna testningsfas återgår utvecklingen tillbaka till analyssteget och analyserar de
påpekanden som uppkommit under testningen och sedan görs en ny design och denna gång 
implementeras gränssnittet i HTML-kod och kopplingen till databasen görs med hjälp av 
PHP. Bilderna som tagits fram och som användes vid första testet återfinns i (Bilaga 3). 

- 19 -
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5.2.3 Inkrement 3 

Det tredje delmålet blir att ta fram ett gränssnitt för att söka i och läsa de lagrade 
anteckningarna. Anledningen till att detta görs i ett separat gränssnitt är dels av säkerhetsskäl
och dels på grund av användarvänligheten. Det finns krav på vem som skall kunna lagra 
anteckningar, men inte vem som skall kunna ta del av dem, och även om man använder sig av 
inloggning och användaridentifiering så ökar säkerheten ytterligare om man särskiljer de delar 
som inte har något gemensamt. Det ger också fördelen att det blir en tydlig skillnad på om
man håller på att lagra eller läsa anteckningar vilket ger en ökad känsla av trygghet för 
användare som känner sig ovana i datavärlden (Goldsborough, 2001). 

Tillvägagångssättet för inkrement 3 var precis detsamma som för inkrement 2 och även dessa 
bilder, från testfasen, finns i (Bilaga 3). 

5.2.4 Databasmodulering

För att skapa en databas är det vanligt att man arbetar utifrån en sjustegsmodell kallad 
”Högnivå konceptuelldatamodell” (Elmasri & Navathe, 2000). Modellen börjar med att man
samlar och analyserar behovet av funktionalitet. 

Figur 3 ER-modell över prototypens databas. Här har kraven förfinats och man har lagt till relationerna
mellan tabellerna. Varje tabell har minst en nyckel och koppling till andra tabeller. Schemat utläses om
”Varje användare hör till 1 plats, och varje plats hör till flera användare.”

Nästa steg är att skapa en konceptuell design, d.v.s. man ritar upp alla entiteter, se figur 2, 
som man hittat under analysdelen. Nästa steg är att utforma ett relationsschema, även kallat 
ER-schema se figur 3 Här skapas en logisk översikt på funktionaliteten som tagits fram för att 
lättare kunna överföra informationen till kod och för att upptäcka eventuella brister i 
relationerna.

När den logiska designdelen är färdig går man över till att specificera databasschemat för den 
databas man har valt att använda. 

- 20 -
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Parallellt med dessa steg görs också en funktionalitetsanalys och man utformar de funktioner 
som skall arbeta mellan databasen och AG. Avslutningsvis skapar man även de frågor och 
transaktioner som beräknas användas i den färdiga applikationen. 

5.3 Testanvändare

För att utföra utvärderingen i avsnitt 5.4 kommer det att anlitas tre stycken testanvändare som 
får utföra liknande uppgifter på de sex olika verktygen och sedan ge sitt omdöme för dessa. 
Dessa omdömen ges poäng på skalan 1-6, eftersom det är sex verktyg som utvärderas i första 
läget och där 6 är bäst och 1 minst bra. 
Testanvändarna kommer att ha varierande datakunskaper och vana att utföra denna typen av 
testning. Det kommer att vara en person med liten datavana, en med medel god data vana och 
en med god data vana. Anledningen till att dessa tre anlitas är för att möjliggöra testet av 
frågor som ”användarvänlighet” och ”lätt att komma igång”. 

Från början var det tänkt att referenspersonalen från referensskolorna skulle utföra testen men 
på grund av tidsbrist fick andra referenspersoner med motsvarande kunskaper anlitas.

5.4 Utvärdering

Utvärderingen görs med hjälp av den, i avsnitt 4.1 beskrivna metoden kallad 2G. Kraven som 
ligger till grund för fas 1 är de som framkom med hjälp av intervjuer och enkäter, beskrivna i 
avsnitt 5.1. Verktygen som skall utvärderas och som ligger till grund för fas 2 är, förutom 
prototypen, de verktyg som beskrivs i avsnitt 2.3. Denna utvärdering visualiseras i tabeller 
nedan (se tabell 1 & tabell 2). 

Tabellerna bygger på de krav som gjorts till frågor och som bör ställas för att kontrollera att 
det finns stöd för kraven i verktygen. 

För att få med flera iterationer i utvärderingen så bryts faserna tidigare än brukligt. Det första 
avbrottet av fas 1 görs efter de inledande intervjuerna. Eftersom detta endast genererade 
mycket få krav kan man bar i fas 2 konstatera om något av de valda verktygen absolut inte 
passar. Eftersom samtliga klarar detta test återgår arbetet till fas 1 och fortsatta intervjuer med 
nyckelpersoner samt enkäter för all lärarpersonal. Efter detta bryts det igen för att övergå till 
fast 2 och här görs den utvärdering som testanvändarna gör med avseende på kraven som 
framkommit under andra iterationen av 2G-metoden.. 

Krav:

1. Lätt att komma igång. 

2. Lätt att använda. 

3. Förhindra möjlighet att ändra i lagrade poster. 

4. OS-oberoende.

5. Möjlighet att lagra på tredjepartsserver. 

6. Behov av minimalt med bandbredd. 

7. Lagra bilder eller andra filformat. 

8. Kontroll på vilka som kan lagra. 

De båda tabellerna är likadana med den skillnaden att den första är för de kommersiella 
verktygen och den andra för verktygen som baseras på öppen källkod. 
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För att sedan kunna utvärdera vilket verktyg som passar bäst krävs någon form av värdering. 
Tanken är att låta personalen på referensskolorna gradera frågorna utefter deras prioritet. 
Dessa värden finns inom parenteser efter frågorna. Sedan får varje verktyg ett antal poäng för 
varje krav som stöds. Om fler verktyg skulle vara lika bra eller dåliga på någon punkt får de 
samma värde. Detta är inte ett helt perfekt system, eftersom det baseras på tyckande, men det 
är relativt enkelt att utföra och att hantera och därför kommer det att användas. 

De givna poängen, från testanvändarna, multipliceras sedan med graderingsvärdet, som 
personalen givit, innan det summeras och man får fram det värde som avgör det bästa 
alternativet. På detta sätt får de frågor som har högst prioritet (värde) också en större del av 
resultatet vilket gör att det som är viktigast för personalen också blir viktigast i utvärderingen. 

Tabell 2 Utvärderingen av kommersiella verktyg 

MS One Note First Class (FC) Lotus Notes (LN) 

Fråga 1 
Lätt att komma 
igång? ( 4 ) 

6 (x4=24) 4 (x4=16) 4 (x4=16) 

Fråga 2 
Lätt att använda?  
( 8 ) 

6 (x8=48) 5 (x8=40) 3 (x8=24) 

Fråga 3 
Förhindra möjligt 
att ändra i lagrade 
poster? ( 7 ) 

1 (x7=7) 3 (x7=21) 3 (x7=21) 

Fråga 4 
OS-oberoende?  
( 1 ) 

Nej (x1=0) Ja (x1=1) Ja (x1=1) 

Fråga 5 

Möjlighet att lagra 
på
tredjepartsserver?  
( 5 ) 

1 (x5=5) 6 (x5=30) 6 (x5=30) 

Fråga 6 
Behov av minimalt 
med trafik? ( 2 ) 

3 (x2=6) 5 (x2=10) 5 (x2=10) 

Fråga 7 
Lagra bilder eller 
andra filformat?  
( 3 ) 

3 (x3=9) 3 (x3=9) 3 (x3=9) 

Fråga 8 
Kontroll på vilka 
som kan lagra?  
( 6 ) 

1 (x6=6) 5 (x6=30) 5 (x6=30) 

Summering 105 157 141
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5.4.1 Motiveringar kommersiella verktyg (tabell 2) 

När det gäller fråga 1 var One Note något lättare och snabbare eftersom det verktyget startar 
med en tom sida att arbeta med. De båda andra verktygen måste man välja vad man vill arbeta 
med innan man kommer igång.

Fråga 2 kan påverkas av att samtliga testpersoner är vana vid Windows och dess menysystem, 
därför får One Note även här lite bättre betyg.

Fråga 3 ger fördel till FC och LN eftersom i dessa verktyg finns möjligheten att låsa 
dokument genom att klicka genom några menyer. Vill man göra detta i One Note måste man 
ändra skrivrättigheterna direkt på filen och detta stöds inte av verktyget genom menyerna.

Fråga 4 gäller OS-oberoende och när det gäller att lagra dokument kräver alla tre verktygen 
att man har en speciell klient installerad på datorn. Denna klient finns endast till MS egna OS 
när det gäller One Note. Ska man bara läsa dokument kan man göra det oberoende av vilket 
verktyg som lagrade det, förutsatt att de lagras som webbsidor, och läses med webbläsare. 
Detta stöds av alla tre.

Fråga 5 tappar One Note eftersom det inte finns stöd för det annat än i form av e-poststöd. 
Man måste alltså skicka dokumenten till en e-postlista eller liknande för att distribuera det. De 
övriga verktygen loggar automatiskt in på en tredjepartserver, och lagrar där, när man startar 
verktyget.

Fråga 6 är inte helt lätt att besvara men genom att ansluta med modem och uppskatta tiderna 
för samma arbete har angiven gradering gjorts.

Fråga 7 är lika för samtliga tre verktyg. Det finns inget direkt stöd för andra filer men man 
kan infoga bilder och liknande i dokumenten och därmed få ett begränsat stöd.

Fråga 8 gäller kontroll om vem som kan lagra och i FC och LN är detta inget problem 
eftersom varje användare kan få olika rättigheter. När det gäller One Note så har alla 
användare med tillgång till en klient och rättighet att spara i den aktuella mappen där 
dokumenten normalt lagras, möjlighet att förfalska lagrade dokument. Det finns dock sätt att 
förhindra detta. Genom att aktivera dokumentens skrivskydd stoppas de flesta användarna. 
Detta är dock inget säkert sätt eftersom en insatt användare enkelt kan ta bort skrivskyddet 
och då kringgå detsamma. 



5 Genomförande 

- 24 -

Tabell 3 Utvärdering av verktyg från fri källkod. 

The Vault Document Manager Knowledge Tree 

Fråga 1 
Lätt att komma 
igång? ( 4 ) 

4 (x4=16) 2 (x4=8) 1 (x4=4) 

Fråga 2 
Lätt att använda?  
( 8 ) 

3 (x8=24) 4 (x8=32) 2 (x8=16) 

Fråga 3 
Förhindra möjligt 
att ändra i lagrade 
poster? ( 7 ) 

6 (x7=42) 4 (x7=28) 6 (x7=42) 

Fråga 4 
OS-oberoende?  
( 1 ) 

Ja (x1=1) Ja (x1=1) Ja (x1=1) 

Fråga 5 

Möjlighet att lagra 
på
tredjepartsserver? 
( 5 ) 

6 (x5=30) 6 (x5=30) 6 (x5=30) 

Fråga 6 
Behov av minimalt 
med trafik? ( 2 ) 

4 (x2=8) 5 (x2=10) 4 (x2=8) 

Fråga 7 
Lagra bilder eller 
andra filformat?  
( 3 ) 

6 (x3=18) 6 (x3=18) 6 (x3=18) 

Fråga 8 
Kontroll på vilka 
som kan lagra?  
( 6 ) 

6 (x6=36) 6 (x6=36) 6 (x6=36) 

Summering 175 163 155

5.4.2 Motiveringar fri källkods verktyg (tabell 3) 

När det gäller att komma igång med att läsa lagrat material med dessa verktyg så krävs det att 
man först tar hem filerna och öppnar dem i andra applikationer. Anledningen till att ”The 
Vault” får ett betydligt bättre betyg här är att det är lätt att se alla filer, de är också lätt att 
ladda ner till datorn och man kan få kortare förklaringar direkt utan att ta hem filen. Det är 
förvisso inte mycket svårare att ta hem filerna från de övriga två, men avsaknaden av 
textbeskrivningen drar ner värderingen.

Fråga 2 hör lite ihop med den första och här kommer det även in hur lätt det är att förstå alla 
funktioner och använda dom. ”Knowlege Tree” har en mängd möjligheter men det är inte 
tillräckligt tydligt hur man ska använda dessa. I övrigt handlar det om behovet av ytterligare 
ett verktyg för att visa filerna när de är nerladdade.
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Fråga 3 får verktygen en bra bedömning eftersom man kan knyta rättigheter till den inloggade 
som då inte får ändra i dokument. Här tappar ”Document Manager” lite eftersom knappen för 
spara inte tas bort eller gråmarkeras och försöker man återlagra ett dokument man har ändrat i 
så får man inga felmeddelande även om man inte har rättighet att utföra funktionen. 
Naturligtvis lagras inte den ändrade filen utan rätt rättighet för användaren, men avsaknaden 
av felmeddelande och möjlighet för användaren att tro att det går är inte bra.

Fråga 4 gäller OS-oberoende. Samtliga tre verktyg är webbaserade och det krävs endast en 
webbläsare för att kunna ta del av den lagrade informationen och därmed uppnås detta krav. 
På den server som verktygen lagrar krävs stöd för MySQL som också finns för de flesta OS.

Fråga 5 finns det inga andra alternativ än att lagra på en server av något slag och då väljer 
man en som passar för ändamålet. Alla tre verktygen kräver eller fungerar med MySQL- 
databaser som är gratis under GNU licens12.

Fråga 6 är även här svår att avgöra och samma metod som för de kommersiella verktygen 
användes d.v.s. man mäter tiden det tar att utföra en likadan operation med 
modemuppkoppling.

Fråga 7 gäller huruvida det finns stöd för att lagra olika filformat och det finns ett begränsat 
antal filformat som standard men det går att utöka med små ändringar i källkoden.

Fråga 8 finns det också bra stöd för eftersom man ger användarna olika rättigheter och kan 
därmed kontrollera vilka som får lagra och vilka som har lagrat olika filer.

5.4.3 Utvärdering av prototypen  

Även prototypen skall utvärderas med samma krav som övriga verktyg. Eftersom prototypen 
är framtagen efter samma kriterier som utvärderingen är baserad på och därmed förväntas få 
väldigt höga resultat, så får den inte deltaga i utvärderingarna med de övriga verktygen utan 
resultatet jämförs endast för att påvisa för- och nackdelar. 

När det gäller första frågan så handlar den om hur lätt det är att komma igång. I prototypen är 
detta väldigt enkelt eftersom den i praktiken är indelad i två verktyg. Ett verktyg, eller rättare 
sagt en webbadress ger användaren möjlighet att logga in och lägga till mötesanteckningar i 
ett separat AG. Den andra adressen ger endast användaren möjlighet att läsa redan lagrade 
anteckningar. Denna lösning ökar säkerheten samtidigt som det ger en trygghet till ovana 
datoranvändare, eftersom man inte kan göra fel.

Fråga 2 handlar om hur lätt det är att använda och även här är gränssnittet framtaget för att 
minimera risken för fel och att göra det så lättanvänt som möjligt. Eftersom det handlar om ett 
minimalistiskt verktyg så finns det inte många funktioner som kan  trassla till det för 
användaren.

Fråga 3 gäller möjligheten att ändra i lagrade poster och detta är inte möjligt i prototypen alls. 
Det vore relativt enkelt att lägga till den funktionen i den delen av verktyget som lagrar nya 
poster, men eftersom majoriteten av referenspersonalen var överens om att det inte skulle 
behövas så har det inte lagts till.

Fråga 4 när det gäller om verktyget är OS-oberoende så krävs det endast en modern 
webbläsare för att hantera posterna för användaren. När det gäller den underliggande 
databasen så är den av typen MySQL som finns för de allra flesta OS på markanden idag. 
Därmed blir hela applikationen OS-oberoende.

12 http://www.gnu.org 
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Fråga 5 gäller tredjepartserver och eftersom det är en databas med ett webbgränssnitt kan man 
välja att hyra in en tredjepartsserver eller att lägga det på en egen maskin i det lokala 
nätverket. Dock kan den sista lösningen ge mindre möjlighet till distribution om nätverket inte 
har fast uppkoppling till Internet.

Fråga 6 gäller behovet av trafik och då framförallt hur mycket information som måste skickas. 
Precis som i de övriga utvärderingarna så är det svårt att göra en exakt mätning på mängden 
information som skickas. Eftersom prototypen lagrar text direkt i databasen istället för i ett 
dokument blir det troligen mindre trafik och vid de tillfällena när man har extra filer kan det 
komma att bli något mer istället. Detta eftersom man först får hämta texten och sedan välja 
om man vill hämta den extra filen eller ej. Dessa filer handlar vanligtvis endast om mindre 
bilder som ger en förtydligande till texten vilket inte alltid är nödvändig.

Fråga 7 är möjligheten att lagra extra filer. Det finns stöd för de vanligaste filtyperna men det 
innebär inte speciellt mycket arbete att lägga till nya format om så önskas.

Sista frågan gäller kontroll på vilka som lagrar informationen och detta är löst genom att först 
dela verktyget i två bitar med olika inloggning. Detta gör att de flesta inte behöver känna till 
adressen till det verktyg som lägger till dokument, vilket minskar risken för att utomstående 
ska få tillgång till det. Sedan är det också skyddat genom att endast vissa personer har 
rättigheter att utföra lagringen. Därmed elimineras troligen alla som kommer till fel adress av 
misstag. För att öka säkerheten ytterligare loggas alla inloggningar och vad de lagrar så att 
man i efterhand ska kunna spåra eventuella inkräktare. Det kan naturligtvis läggas till 
ytterligare säkerhetsfunktioner men detta blir i framtida versioner.

Om man skulle summera detta och väljer att ge fem poäng på alla frågor så blir summan 175. 
Det är dock troligt att ett rättvist och verkligt test under samma förutsättningar som övriga 
verktyg skulle ge ett högre värde med tanke på att prototypen är framtagen med hjälp av 
utvärderings kriterierna.
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Resultatet från detta examensarbete består i att besvara frågeställningarna från 
problemkapitlet och närmare bestämt avsnitt 3.2 samt att utvärdera vilken typ och vilket 
verktyg som passar bäst in i referens skolvärlden. Det skall dras slutsatser samt diskutera hur 
den kan hålla i framtiden. 

6.1 Delmål 1 

Första delmålet var att ta fram organisationers krav på en tänkt programvara. Detta har 
genomförts med hjälp av områdesorientering, intervjuer och enkäter i två referensskolor och 
med viss litteraturstudie som stöd. Dessa metoder täcker upp problemet mycket bra och ger en 
bra grund för det fortsatta arbetet. Det är även möjligt att gå tillbaka till referenspersonalen 
om nya frågor skulle dyka upp eller om det uppstår oklarheter. 

6.2 Delmål 2 

När det gäller framtagande av en prototyp har den utvecklats med hjälp av inkrementmetoden 
som ansågs lämplig till detta projekt eftersom inte alla krav var kända från början och man då 
kan lägga till extra inkrement allt eftersom nya krav framkommer. På detta sätt får man en 
snabb start på projektet. 

Prototypen baseras på de krav och önskemål som referenspersonalen har på den tänkta 
programvaran. Eftersom det ska handla om en minimalistisk prototyp så kommer inga tillägg 
att göras utan att de explicit finns med i kraven. 

6.3 Delmål 3 

Tredje delmålet var att utvärdera valda verktyg med avseende på framtagna krav och med 
hjälp av 2G metoden. Detta har gjorts och resultatet av denna utvärdering blev följande 
placeringar av verktygen. 

1. The Vault 175 poäng 

2. Document Manager 163 poäng 

3. First Class 157 poäng 

4. Knowledge Tree 155 poäng 

5. Lotus Notes 141 poäng 

6. MS One Note 105 poäng 

Utom tävlan kommer prototypens resultat under nästa delmål. 

Eftersom personal på referensskolorna fick lämna prioriteringsvärde på de olika kraven, ser vi 
i utvärderingen att det vinnande konceptet var att ha ett lättanvänt gränssnitt med möjlighet att 
begränsa ändring och lagringsmöjligheterna för användarna. 
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6.4 Delmål 4 

Delmål 4 var att utvärdera prototypen med avseende på samma kriterier som de övriga sex 
verktygen. Eftersom detta verktyg var framtaget just för ändamålet kommer alla viktiga 
detaljer från utvärderingen finnas med i kravlistan, detta bör leda till att prototypen får en 
mycket bra placering i det sammanslagna resultatet. Detta är en av anledningarna till varför 
prototypen inte är med i samma utvärdering som övriga verktyg, utan bara jämförs mot deras 
resultat. Som nämndes i prototypens utvärdering så blir också resultatet 175 poäng eller mer. 

6.5 Slutsats

De sista delmålen var att sammanställa utvärderingarna och dra en slutsats samt att se hur 
denna slutsats håller i framtiden. Som nämnts ovan vinner den egna prototypen före två 
mindre verktyg med fri källkod och på fjärde plats kommer ”First Class” som skiljer sig 
avsevärt ifrån de andra topp-verktygen genom att ha mycket fler funktioner. Det som är 
gemensamt för verktygen på fjärde till sjätte plats är att de har fler funktioner än vad som 
efterfrågades i detta arbete, och detta leder till lite fler möjligheter, som av ovana 
datoranvändare kan ses som skrämmande eller besvärligt. 

Att resultatet ser ut som det gör beror mycket på referensorganisationen och den tänkta värld 
där verktygen skall användas. I denna värld råder det större fokus på hur lättanvänt verktyget 
är än på antalet funktioner och användningsområden. Därför är det ingen stor överraskning att 
de verktygen med mindre funktionalitet får fördel i detta test. 

Hur detta håller i en framtida organisation är inte helt klart och för att få en rättvis bild av 
detta krävs fler undersökningar. Den slutsats som ändå kan dras genom att se utvecklingen i 
backspegeln är att det troligen kommer att önskas fler funktioner av verktygen i framtiden, 
och om detta är fallet kommer det troligen att ändra om i listan. 

För att ändå kunna möta framtida mål är det en fördel med ett eget utvecklat verktyg som är 
utbyggbart. Detta eftersom man slipper ny inlärningsperiod på de gamla funktionerna. Man 
kan också få kortare inlärning på de nya funktionerna eftersom de troligtvis är likartade med 
de gamla på många sätt. 

Alternativet till att skapa ett eget verktyg är att man analyserar sina framtida behov betydligt 
mer noggrant och väljer ett verktyg som har all den funktionalitet som kan komma att krävas. 
Detta är dock inte trivialt, mer om problemen kring detta resonemang ges i nästkommande 
kapitel. 

6.6 Arbetets bidrag 

Detta arbetes bidrag blir den lista av krav som tagits fram i samarbete med personalen på 
referensskolorna. Det ger framtida stöd åt de som vill utöka IT-införandet inom skolan genom 
att påvisa hur man bör prioritera för att få ett ökat användande. Det ska också belysa de 
prioriteringar som personalen gör när det gäller införandet av IT i skolan och vad de anser 
som viktigast för att utveckla och förbättra deras arbetssituation med hjälp av datorisering.
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I följande kapitel kommer det att diskuteras hur detta arbete förhåller sig till framtiden. Det 
kommer också att föras resonemang runt hur arbetet genomförts mer allmänt och hur ett 
framtida fortsättningsarbete kan komma att se ut. Det kommer även att relateras till andra
arbeten som inte behandlar skolvärlden utan om liknade arbeten inom industri-, små- och 
medelstora företag.

7.1 Målet med arbetet 

Målet med denna typ av arbete är att det ska vara så väl utfört och dokumenterat att det går att 
återskapa med samma eller likvärdiga resultat. Eftersom inledningen av arbetet bygger på 
personliga kontakter och intervjuer är det dock inte säkert att detta är möjligt även om man
skulle kontakta samma personer igen. Detta eftersom personer hela tiden får nya intryck och 
tankar som kan leda till andra resultat. Det är dock så att sannolikheten för att arbetet skall 
kunna återskapas är stor eftersom flera referensskolor har använts vid denna fas. Om man
bortser från problemet med att olika personer tycker olika finns det goda förutsättningar att 
återskapa hela projektet med önskat resultat. 

Målet med detta arbete var från början precis det som skrivs i avsnitt 3.2 att utvärdera ett antal 
verktyg för hantering av mötesanteckningar med avseende på behov inom skolan med fokus 
på totalkostnad. Grundmålet står fast genom hela arbetet men fokus har ändrats med tiden och 
total kostnaden har blivit mindre intressant. På slutet var det istället mer av intresse hur man
kan få personalen att använda verktygen än vad de kostar. Kostnaden är fortfarande av visst 
intresse eftersom det ofta saknas pengar inom skolan. Detta gör bl.a. att när ett verktyg kräver 
fortbildning för personalen kan detta ses som en stor kostnad som det är svårt att mäta värdet 
på och därmed får införskaffandet av verktyget lägre prioritet. Därför läggs istället prioritet på 
personalens krav och hur man ska få dem att använda nya verktyg 

Andersson m.fl. (Andersson (1999, 2001); Andersson & Elfvingsson (2003); & Östling 
(2002a, 2002b)) påvisar ett stort behov av IT-stöd inom skolan och det finns mycket kvar att 
undersöka i ämnet. Detta arbete försöker ge en alternativ lösning till dessa stora behov, genom
att fortsätta på ett av Östlings problemområden (Östling, 2002a). 
De problem som Östling ställer upp är i sig relativt komplexa och det är med hjälp av 
referenspersonal som prioriteringarna har gjorts angående inriktning. 

7.2 Framtida arbeten 

Genom att ta en liten del av Östlings arbete och genomföra det så att det inte utesluter 
fortsättning på övriga områden får vi en möjlig framtid som kan delas in i flera mindre steg. 
Detta ger fördelar som mindre belastning på personal genom en mindre mängd funktioner att 
lära sig åt gången. Det blir en lägre startsumma i budgeten och det ger personalen möjlighet
att ge återkoppling på verktygets utveckling så att personalen inte känner sig överkörd av de 
styrande. Med dessa små steg minskar man risken att de nya teknikerna som framtiden med
all säkerhet kommer att medföra inte mottages med öppna sinnen. Om man tittar i 
backspegeln ser man att de flesta områden som har introducerat IT på något sätt också har 
fortsatt att utveckla det. Därför är det relativt säkert att detta även kommer att fortsätta i 
framtiden (se statistik i Bilaga 4). Därmed är det också troligt att man i framtiden vill ha ett 
större IT-stöd än just för mötesanteckningar och därmed uppstår ett problem. Om skolan 
skulle välja att utveckla sina egna produkter bör man vara noga med att göra verktygen 
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utbyggbara t.ex. genom att bygga i moduler. Det är också viktigt att man får en noggrann och 
detaljerad dokumentation över verktygets framtagande så att, man kan om behovet uppstår, 
anlita andra utvecklare nästa gång man vill göra tillägg till verktyget.

Alternativet till att skapa ett eget verktyg med god utbyggbarhet är att kunna analysera de 
framtida behoven så väl att alla möjliga scenarion är täckta och därefter införskaffa ett 
verktyg som har denna funktionalitet.

Om man mot förmodan kan se in i framtiden och därmed se sitt behov så återstår problemet
med att hitta ett verktyg som har detta stöd. Det är ju inte säkert att det man kommer behöva 
om två år ens är framtaget idag och då är det nästan ogjort arbete som dessutom har kostat 
mycket tid och resurser. Därmed inte sagt att man inte skall analysera sin verksamhet så noga 
som möjligt, ju bättre förarbete desto bättre resultat gäller i de flesta organisationer.

Det finns ju ett alternativ till, och det är att införskaffa verktyg med fri källkod och på så vis 
få billiga verktyg med utvecklingsmöjligheter. Tyvärr är det ofta så att om man inte har
kompetensen själv att vidareutveckla kommer det att kosta mer att bygga ut ett sådant verktyg 
än att utveckla ett litet eget från början13 (Vierimaa, Taramaa, Puustinen, Suominen & Ketola, 
1998). Detta eftersom det ofta är svårt att sätta sig in i andras projekt om det inte finns mycket 
god dokumentation.

Det man kan lära av detta är att en god inblick i framtiden tillsammans med ett utbyggbart 
verktyg, förslagsvis egenutvecklat med god dokumentation, kan ge en bra väg in i framtiden.
Det jag tar med mig från detta arbete är att grunden till arbetet är det som på slutet spelar 
störst roll. Om detta arbete skulle fortsätta för att vidareutveckla prototypen skulle jag börja 
med att göra om enkätundersökningen. Med mina ny vunna kunskaper inser jag att en väl 
utförd enkät ger en bättre grund för det fortsatta arbetet, än en enkät där svarsalternativen inte 
ger möjlighet att uttrycka det som referenspersonalen vill uttrycka. Detta är saker som stör 
genom hela arbetet. Om tiden hade funnits hade jag velat göra om detta steget. Resultatet hade 
troligen blivit detsamma men det hade varit tydligare. Majoriteten av personalen på 
referensskolorna vill ha ett ökat utbyte med andra skolor, men ser man till statistiken ser det ut
som om det bara är några stycken som vill detta. Det är också så att om större delar av
personalen hade fått möjlighet att prova verktygen och deltaga aktivt i utvärderingen, hade det 
kanske genererat nya frågor till fas 1 av 2G-metoden. Detta i sin tur kanske hade givit en 
annan grund till utvärderingen där fler funktioner hade efterfrågats. Det är svårt att i efterhand
spekulera i hur resultatet skulle ändras om man ändrar infallsvinkeln, men det är med fast 
övertygelse jag säger att det kommer ske en ökning av användandet av IT i skolorna. 
Resultatet av detta arbete grundar sig förvisso på resultatet från två specifika referensskolor, 
men arbetet bör vara väl gångbart på alla skolor, små som stora, och kanske även andra typer 
av organisationer. Om det idag inte finns IT-stöd för mötesanteckningar finns det en marknad
för detta och det kommer troligen inom bara några år att vara vanligare med denna typ av 
stöd.

13 Gäller när verktygen är av mindre komplexitet.
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7.3 Liknade arbeten 

I inledningen av detta arbete söktes det mycket efter andra arbeten som behandlade samma 
eller liknande problem. Det framkom att det fanns en del arbeten som behandlar införandet av 
IT-stöd i verksamheter men det var väldigt få som behandlade skolan och dess värld. 

Hillary (2004) skriver i sin rapport att 1996 bestod Europas arbetsmarknad till 90% av små
och medelstora företag och att det 1998 fanns det 3,7 miljoner företag, i Europa och 
Storbritannien, där 99% var små (har mindre än 50 personer anställda) och endast ca 25 000 
var av medelstorlek med anställda mellan 50 och 250 personer. Detta medför att det är stor del 
av vårt samhälle som berörs både ekonomiskt och arbetsmässigt av denna typ av företag 
(Hansson & Klefsjö, 2001). 

Computer Sweden (CS) har i en rundringning intervjuat ett flertal IT-chefer och IT-ansvariga
om hur de ställer sig till frågan om egenutvecklat eller färdiga applikationer (Computer
Sweden, 2003). De flesta anser att egenutvecklade system har stora fördelar och de använder 
ofta färdiga system som grund i sina datasystem för att sedan bygga vidare med
egenutvecklade moduler. Några av de tillfrågade använder sig helt av egenutvecklade eller 
planerar att övergå till detta. Detta påvisar trenden att allt fler vill ha egenutvecklade 
applikationer.

Vad Hillary, Hansson & Klefsjö och Computer Sweden inte behandlar, är hur skolans 
arbetsmarknad påverkar samhället. Skolan i Sverige har nästan 150 800 anställda lärare och 
pedagoger (skolverket Rapport 236, 2003). Dessutom finns det en mängd andra tjänster som
inte är medräknat i detta, t.ex. vaktmästare, rektorer och assistenter. Skolan i Sverige omsatte
mer än 104 miljarder sek under läsåret 2002/2003 (skolverket Rapport 236, 2003). Om man
till denna summan kopplar att markanden för IT-lösningar under 2003 omsatte 1,7 miljarder
kronor i hela Sverige (SCB, 2004) kan man se att utvecklingen av IT i skolan antagligen är en 
liten post i hela Sveriges ”skol-budget”. Skulle man dessutom lägga till alla studenter till 
antalet personer i skolan, så är det en stor del av samhället som årligen vistas i och kring
skolan

Trots att skolan är ett viktigt område på många sätt är det förvånansvärt få arbeten som
behandlar ämnet med inriktning på IT och IS. De arbeten som jag har lyckats hitta är de som
presenteras på skolverkets egen hemsida och det är dessa arbeten som har fått stå till grund för 
detta arbete.
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Appendix

Enkäter och tabeller av resultatet 

Hur stor del av arbetstiden läggs på möten? 
Lite Mycket 
0 0 2 7 2 Gösslunda Tabell 1
0 0 11 1 0 Otterstad Tabell 1 

Hur stor del lägger du på förberedelser ? 
Lite Mycket 
3 5 2 1 Gösslunda Tabell 2
3 8 2 0 Otterstad Tabell 2

Hur stor del lägger du på återanknytning? 
Lite Mycket 
0 6 4 1 Gösslunda Tabell 3
2 7 3 0 Otterstad Tabell 3

Är det olika sekreterare eller oftast samma? 
Samma Olika

2 7 2 Gösslunda Tabell 4
2 10 0 Otterstad Tabell 4 

Diskuteras ofta liknande/återkommande saker? 
Sällan Ofta

0 2 5 4 Gösslunda Tabell 5
0 4 4 4 Otterstad Tabell 5

Får ni ut dagordningen tillräckligt långt i förväg? 
Sällan Oftast

0 0 3 8 Gösslunda Tabell 6
2 4 5 1 Otterstad Tabell 6

Läser du dagordning som förberedelse? 
Sällan Oftast

0 0 2 9 Gösslunda Tabell 7
3 5 1 3 Otterstad Tabell 7

Kan man spara tid på möten genom förberedelser? 
Lite Mycket 
0 0 4 7 Gösslunda Tabell 8
1 1 9 1 Otterstad Tabell 8

Är gamla protokoll del av förberedelse? 
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Sällan Oftast
3 3 3 2 Gösslunda Tabell 9
6 4 1 1 Otterstad Tabell 9

Skulle du göra det mer om det var enklare? 
Lite Mycket 
3 6 1 1 Gösslunda Tabell 10
2 8 1 0 Otterstad Tabell 10

Läser du annat som förberedelse? 
Sällan Oftast

2 6 2 1 Gösslunda Tabell 11
4 5 3 0 Otterstad Tabell 11

Vad läses? Inga svar 

Läser du andra skolors protokoll? 
Sällan Ofta

9 1 1 0 Gösslunda Tabell 12
11 1 0 0 Otterstad Tabell 12

Skulle du göra det mer om det var enklare? 
Lite Mycket 
2 5 2 2 Gösslunda Tabell 13
6 4 1 0 Otterstad Tabell 13

I en tänkt applikation, som hanterar mötesprotokoll, måste det gå att ändra i gamla 
protokoll ? 

Aldrig Sällan Ofta
5 4 1 1 Gösslunda Tabell 14

11 1 0 0 Otterstad Tabell 14

Vem ska ha rättigheter till detta? 
Ingen Ansvarig Varierar

10 0 1 Gösslunda Tabell 15 
11 0 1 Otterstad Tabell 15 

Behövs det andra funktioner än att skriva text? 
Sällan Oftast

5 3 1 2 Gösslunda Tabell 16
8 2 1 1 Otterstad Tabell 16

Vad behövs då? Bilder, Diagram 
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Källkod databas och delar av gränssnitt. 

Relationer för databasen 

Användare (u_id, namn, losen) 

Plats (p_id, kommun, skola) 
               ___ 
Typ (typ, p:id)
                                                                     ____________ 
Anteckningar (datum, rubrik, anteckningar, f_id, p_id, typ)
                                     ___________________ 
Filer (f_id, namn, plats, datum, rubrik, p_id, typ)

Överförs till kod

DROP TABLE IF EXISTS user; 
CREATE TABLE user ( 

u_id tinyint(4) unsigned NOT NULL auto_increment, 
u_namn varchar(25) NOT NULL, 
u_losen varchar(12) NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (u_id) 
);

INSERT INTO user (u_id, u_namn, u_losen) VALUES ( '1', 'adj', 'adj'); 
INSERT INTO user (u_id, u_namn, u_losen) VALUES ( '2', 'maria', 'maria'); 

DROP TABLE IF EXISTS plats; 
CREATE TABLE plats ( 

p_id tinyint(4) unsigned NOT NULL auto_increment, 
kommun varchar(25) NOT NULL, 
skola varcahr(25) NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (p_id) 
);

INSERT INTO plats (p_id, kommun, skola) VALUES ( '1', 'lidköping', 'Gösslunda'); 
INSERT INTO plats (p_id, kommun, skola) VALUES ( '2', 'Lidköping', 'Otterstad'); 

DROP TABLE IF EXISTS typ; 
CREATE TABLE typ ( 

typ varchar(25) NOT NULL, 
p_id tinyint(4) unsigned NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (typ), 
FOREIGN KEY (p_id) references plats (p_id) 
);

INSERT INTO typ (typ, p_id) VALUES ('AE-möten', '1'); 
INSERT INTO typ (typ, p_id) VALUES ( 'AE-möten', '2'); 

DROP TABLE IF EXISTS anteckningar; 
CREATE TABLE anteckningar ( 

datum timestamp NOT NULL, 
rubrik varchar(25) NOT NULL, 

 anteckningar text,
 f_id tinyint(4), 
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p_id tinyint(4) NOT NULL, 
typ varchar(25) NOT NULL, 
PRIMARY KEY (datum, rubrik), 

FOREIGN KEY (p_id) reference typ (p_id), 
FOREIGN KEY (typ) reference typ (typ) 
);

INSERT INTO anteckningar (datum, rubrik, anteckningar, f_id, p_id, typ) VALUES ('2004 04 20', 'Första 
rubriken', 'Första texten som lagras i databasen. Har ingen mening egentligen, mn efinns ändå', null, '1', 'AE-
möten'); 

DROP TABLE IF EXISTS filer; 
CREATE TABLE filer ( 

f_id tinyint(4) unsigned NOT NULL auto_increment, 
f_namn varchar(25) NOT NULL, 
plats varchar(50) NOT NULL,  // URL ?? 
datum timestamp NOT NULL, 
rubrik varchar(25) NOT NULL, 
p_id tinyint(4) unsigned NOT NULL, 
typ varchar(25) NOT NULL, 

 PRIMARY KEY (f_id), 
FOREIGN KEY (datum) reference anteckningar (datum), 
FOREIGN KEY (rubrik) reference anteckningar (rubrik), 
FOREIGN KEY (p_id) reference anteckningar (p_id), 
FOREIGN KEY (typ) reference anteckningar (typ) 
);

Gränssnitt 

<!-- By adj!! --> 

<html> 
<head>

</head>

<body bgcolor="FFFFFF"> 

<table cellspacing="0" cellpadding="0"> 
<tr>
<td align="left"><img src="bilder/logo.jpg" width=100 height=100 alt="" border=0></td> 
</tr>
</table> 

<table border="0" cellspacing="5" cellpadding="5"> 
<tr>
<td valign="top"> 

 <table border="0" cellspacing="5" cellpadding="5"> 
 <form action="login.php" method="post"> 
 <tr> 
 <td>Username</td> 
 <td><input type="Text" name="frmuser" size="15"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
 <td>Password</td> 
 <td><input type="password" name="frmpass" size="15"></td> 
 </tr> 
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 <tr> 
 <td colspan="2" align="CENTER"><input type="Submit" name="submit" value="Enter"></td> 
 </tr> 
 </form> 
 </table> 

</td> 
<td valign="top"> 
Välkommen till min lilla protoyp. 
<p>
Logga in för att ta dig en titt.  
</td> 
<td width="20%"> 
&nbsp; 
</td> 
</tr>
</table> 

</center>

</body> 
</html> 
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Bilder på AG för testning och efter modifiering. 

Figur 4 Första versionen av lagrings sida.
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Figur 5 Slut versionen av lagrings sida.

Figur 6 Första versionen av läs sida.
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Figur 7 Slut versionen av läs sida.
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