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Erik Moberg (a02erimo@student.his.se)

Sammanfattning
Programvaruutveckling  lider  idag  av  stora  problem  och  många  av  problemen  är
kopplade till hur krav samlas in och hanteras. Ett sätt att underlätta kravinsamlingen
och att öka kommunikation med kund är att ta fram en prototyp, vilket är en konkret
representation av programvaran som ska tas fram. När kravutvinningen har kommit
tillräckligt långt kan denna prototyp användas som en del av en kravspecifikation. En
vanlig form av kravspecifikation är ett dokument, men även en (exekverbar) prototyp
kan vara en effektiv representation av programvaran som ska tas fram. 

I detta arbete undersöks det vilka problem som kan uppstå då en prototyp används
som en del av en kravspecifikation. Problem identifieras i litteraturen och intervjuer
utförs för att undersöka vilka problem som finns i praktiken. Det visar sig att flera av
de  problem som litteraturen  tar  upp  inte  ses  som reella  av  de  respondenter  som
tillfrågas. Vidare visar det sig att många problem som ”borde” uppstå inte gör det på
grund  av att  de  tillfrågade  organisationerna  ofta  tillämpar  ett  mer  pragmatiskt  än
formellt arbetssätt.

Nyckelord:  Programvaruutveckling,  krav,  kravhantering,  användargränssnitt,  GUI,
prototyp, prototyping
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1. Introduktion

1. Introduktion
Programvaruutveckling har ända sedan 60-talet dragits med stora problem (Kotonya
och  Sommerville,  1998).  Att  bygga  programvara  är  nämligen  ingen  lätt  uppgift
(Nationalencyklopedins Internettjänst, 20050224):

Att utveckla program för datorer har visat sig vara förenat med stora
svårigheter.  Användare  av datorprogram har  fått  vänja  sig  vid att
dessa oftast är behäftade med fel; producenter av programvara har
fått  erfara  att  projekt  för  programutveckling  ofta  överskrider
budgeten och spräcker tidsramarna. 

Det finns inte någon enskild faktor som orsakar detta men en stor del av svårigheterna
är  orsakade  av  problem  relaterade  till  kraven  på  programvaran  (Kotonya  och
Sommerville,  1998). Ända upp till 60 procent av defekterna i en programvara kan
spåras  tillbaka  till  kravhanteringsfasen  (Robertson  och  Robertson  1999;  Wiegers,
1999). Det är alltså viktigt att utföra kravhanteringen på ett bra sätt för att lyckas med
programvaruutvecklingen. 

Kravhanteringen  börjar  tidigt  i  projektet.  Den  innefattar  bland  annat  att  utvinna,
analysera, validera och dokumentera krav (Kotonya och Sommerville,  1998).  Krav
utvinns genom olika metoder från en kund och dokumenteringen av krav görs sedan i
en kravspecifikation.  Denna kravspecifikation ligger till  grund för  hur  den färdiga
programvaran  kommer  att  fungera  (Pressman,  2000).  Kravspecifikationen  som tas
fram ska innehålla  alla  krav på  programvaran (IEEE,  1990).  Ofta  skrivs  kraven i
kravspecifikationen i naturligt språk. Detta är dock inte den optimala representationen
i alla sammanhang. En annan representation är olika typer av grafiska modeller. De
olika  representationerna kan användas  som komplement  till  varandra.  Att  ha  med
kraven på det grafiska användargränssnittet (GUI) i kravspecifikationen blir mer och
mer vanligt  (Homrighausen m.fl.,  2002).  Utseendet  och beteendet  på  ett  GUI kan
dokumenteras på flera olika sätt. Precis som med andra krav kan det uttryckas med
naturligt  språk,  men  komplettering  med  en  mer  visuell  representation  kan  vara
lämplig. Denna representationen kan vara exempelvis i form av en prototyp som visar
hur ett GUI kan eller ska se ut. En prototyp kan vara ritad, för hand eller i ett program,
eller exekverbar, med olika mycket funktionalitet.  Enligt Kotonya och Sommerville
(1998) är prototyping det enda effektiva sättet att utveckla ett GUI.

Det är lämpligt att kraven godkänns av kunden innan arbetet med att implementera
dem börjar (Wiegers, 1999; Pressman, 2000) Det är dock viktigt att notera att detta
inte betyder att kraven är helt och hållet spikade; de kommer med största sannolikhet
att  ändras  under  projektets  gång  (Wiegers,  1999).  Kundens  godkännande  säger
snarare:  ”Kraven representerar vår syn på systemet  idag. Jag går dock med på att
ändringar  kan  genomföras  och  att  fler  förhandlingar  om resurser,  tid  och  kostnad
kommer att genomföras.” (Wiegers, 1999)

När kunden ska ge sitt godkännande av kraven kan en prototyp underlätta eftersom det
finns något konkret för kunden att relatera mot. Det är lättare för kunden att skapa sig
en uppfattning om programvaran genom att studera en prototyp än att läsa kraven i
textform (Ravid och Berry, 2000; Kotonya och Sommerville, 1998; Wiegers, 1999).
Prototypen kan sedan användas som komplement till en kravspecifikation (Pressman,
2000). Det finns dock flera dokumenterade problem med att göra detta vilket kan leda
till oklarheter om vad som ska implementeras:
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1. Introduktion

• Prototypen och kravspecifikationen kan vara inkonsistenta med varandra (Ravid
och Berry, 2000; Homrighausen m.fl., 2002). 

• Prototypen kan innehålla egenskaper som inte egentligen är önskvärda,  utan ett
resultat av den snabba utvecklingen (Ravid och Berry, 2000).

• Syftet med prototypen kan vara oklart (Schneider, 1996). 

• Prototypen bryter mot den allmänna rekommendationen om att kraven ska tala om
vad en programvara ska göra och inte hur (Kotonya och Sommerville, 1998).

• Prototyper är ofta dåligt dokumenterade och den mesta kunskapen om prototypen
finns hos den utvecklare som gjorde prototypen (Schneider, 1996).

I denna rapport redogörs för resultatet av en studie som utförts i syfte att ta reda på om
företag idag upplever de tidigare nämnda problemen som reella problem, samt om det
även finns  fler  svårigheter  när  prototyper används  som stöd åt  implementeringen.
Studien utförs genom ett antal intervjuer med olika företag.

I kapitel 2, Bakgrund, presenteras ett antal begrepp som är relevanta för denna studies
frågeställning. En beskrivning av problemet som arbetet kommer att behandla finns i
kapitel 3, Problembeskrivning. Kapitel 4, Metod, redogör för olika metoder som kan
användas  för  att  besvara  problemet  framlagt  i  kapitel  3,  samt  vilken  metod  som
tillämpats. I kapitel 5 redogörs för genomförandet av metoden. Kapitel 6 innehåller en
presentation  av  det  material  som togs  fram under  genomförandet  samt  analys  av
materialet. I kapitel 7 dras det slutsatser av detta material. En diskussion kring arbetet,
resultatet samt förslag till framtida arbete finns i kapitel 8.
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2. Bakgrund

2. Bakgrund

2.1. Programvaruutveckling
Med programvaruutveckling avses den praktiska tillämpningen av olika metoder och
verktyg för att bygga en väl fungerande programvara (IEEE, 1990). Utvecklingen kan
ske  på  olika  sätt.  För  att  skapa  struktur  på  utförandet  av  ett
programvaruutvecklingsprojekt  finns  flera  processmodeller  föreslagna  inom
litteraturen  för  hur  programvaruutvecklingen  kan  utföras.  Några  av  dessa  är
Vattenfallsmodellen,  Rational  Unified  Process  (RUP)  och  eXtreme  Programming
(XP). Vattenfallsmodellen ställer upp grundläggande riktlinjer och bygger på ett antal
faser  som  utförs  sekvensiellt.  Detta  skiljer  sig  från  RUP,  som  är  en  mycket
väldefinierad  process.  RUP  identifierar  i  detalj  roller,  artefakter  och  ingående
processer (Kruchten, 1998). XP i sin tur skiljer sig en hel del från både RUP och
Vattenfallsmodellen.  Bland annat är dokumentationen relativt  informell  – vilket  är
tvärt emot vad som ofta förespråkas – och implementeringen har fått större betydelse
(Williams  och  Kessler,  2000).  Av  dessa  beskrivs  nedan  vattenfallsmodellen,  som
fångar  de  viktiga  ingående  stegen  inom  programvaruutveckling  (Kotonya  och
Sommerville, 1998).

2.2. Vattenfallsmodellen
En enkel uppdelning av utvecklingsprocessen är i form av ett antal faser (Pressman,
2000):  Analys,  design,  implementation,  testning  och  underhåll.  Under
programvaruutvecklingen stegas faserna igenom sekvensiellt och det som fås ut från
en  fas  används  i  nästa  fas,  därav  namnet  ”vattenfallsmodellen”.  Att  utveckla
programvara  enligt  denna  modell  kan  vara  svårt,  bland  annat  då  ett
programvaruutvecklingsprojekt  i  praktiken  inte  följer  dessa  steg  helt  och  hållet
(Pressman, 2000; Kotonya och Sommerville, 1998). Processen blir i  praktiken mer
komplex, gränserna mellan faserna är otydliga och utvecklingen kan ofta behöva gå
tillbaka till en tidigare fas (Kotonya och Sommerville, 1998). Modellen kan dock vara
lämplig som en övergripande beskrivning av de grundläggande steg som ingår i en
programvaruutvecklingsprocess  (Kotonya och Sommerville,  1998).  Det  finns  olika
varianter på denna modell  där de ingående faserna kan vara olika. Här presenteras
faserna i en vanlig variant (Pressman, 2000):

• Analys. Eftersom programvaran ska fungera som en del av ett större system eller i
en verksamhet måste först en analys av denna miljö göras (Pressman, 2000). Efter
att denna miljö analyserats kan analysen gå vidare mot att ta fram kraven på själva
programvaran.  Det är  viktigt  att  analytiker som tar  fram kraven är väl  insatta i
miljön som programvaran ska fungera i såväl som vad programvaran själv ska göra
för att arbetet ska gå effektivt (Pressman, 2000). I kravinsamlingsfasen ingår flera
aktiviteter,  bland  annat  att  utvinna,  analysera,  validera  och  dokumentera  krav
(Kotonya och Sommerville, 1998).

• Design. Under denna fas översätts kraven som togs fram under analysfasen till en
lämplig representation som kan kvalitetsbedömas innan implementeringen startar
(Pressman, 2000). Thayer och Royce (1990) anser att denna fas kan delas upp i två
delar; högnivådesign och lågnivådesign. Högnivådesignen visar den övergripande
arkitekturen för programvaran medan lågnivådesignen behandlar detaljer, ofta ner
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2. Bakgrund

till  modulnivå1.  Designen  ska  kunna  visa  en  övergripande  bild  av  systemet
samtidigt  som  den  ska  kunna  ge  tillräcklig  information  för  att  stödja
implementeringen (Thayer och Royce, 1990). 

• Implementering.  Under  denna  fas  översätts  designen  till  maskinläsbar  kod
(Thayer och Royce, 1990). Pressman (2000) kallar denna fas ”kodgenerering” och
menar att om tidigare faser är korrekt utförda så kan denna kodgenerering i princip
kunna ske mekaniskt.

• Testning.  Efter  att  koden  har  genererats  testas  programvaran  för  att  hitta  fel
(Pressman, 2000). Ofta testas enskilda moduler i taget och sedan integreras dessa
så att programvaran kan testas som en helhet (Thayer och Royce, 1990). Testning
har till syfte att upptäcka fel i programvaran men kan aldrig visa frånvaron av fel
(Thayer och Royce, 1990).

• Underhåll.  Efter  levererans  kommer  med  största  sannolikhet  programvaran  att
genomgå ändringar (Pressman, 2000). Ändringarna kan uppkomma på grund av
flera olika anledningar. Det kan handla om fel som upptäcks eller att programvaran
måste anpassas för att passa in i en ny miljö. Underhållsarbete måste därför utföras
efter hand för att programvaran ska hållas uppdaterad och aktuell.

2.3. Krav
Programvaruutvecklingen kan ske på olika sätt men insamlingen av krav ingår alltid.
Krav samlas in från kund av utvecklare. Kraven ligger sedan till grund för de senare
faserna  i  programvaruutvecklingen  och  leder  till  sist  fram  till  den  färdiga
programvaran. Men vad exakt är ett krav? Enligt Wiegers (1999) är bristen på precisa
definitioner inom mjukvaruindustrin ett  problem. Detta gäller även definitionen av
ordet ”krav”.

Kotonya och Sommerville (1998, s6) definierar krav som: ”descriptions of how the
system should behave, application domain information, constraints on the system's
operation,  or  specifications  of  a  system property or  attribute.  Sometimes  they are
constraints on the development process of the system.” Denna definition fokuserar på
systemet (programvaran) som ska tas fram. Kunden nämns inte.

Det finns dock fler definitioner. I IEEE (1997) enligt Wiegers (1999, s6) definieras
krav som:

1. A condition or capability needed by a user to solve a problem or
achieve an objective.

2. A condition  or  capability that  must  be  met  or  possessed by a
system  or  system  component  to  satisfy  a  contract,  standard,
specification, or other formally imposed document.

3. A documented representation of a condition or capability as in 1
or 2.

Detta fångar både kundens och utvecklarens syn på krav (Wiegers, 1999). Den säger
dels att krav är vad kunden behöver, dels ställer den krav på systemet (programvaran)
som ska utvecklas. Wiegers (1999) anser att exakt vad kraven på en programvara är

1.  Med  modul  avses  en  enhet  som  består  av  logiskt  besläktade  procedurer  och  datastrukturer
(Nationalencyklopedins Internettjänst, 20050218).
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2. Bakgrund

endast finns i människors huvuden och att dokumenterade krav är en modell av deras
syn på kraven.  Detta  fångas av definitionen,  som gör skillnad på krav som ”bara
finns” (punkt 1 och 2) och krav som verkligen har utvunnits och tecknats ner (punkt
3). I denna rapport kommer ”krav” framförallt att ses som beskrivit enligt punkt 3, dvs
krav som är dokumenterade.

Olika krav kan placeras i  olika kategorier.  En vanlig uppdelning av krav är i  två
kategorier, funktionella krav och icke-funktionella krav (Kotonya och Sommerville,
1998):

• Funktionella  krav  har  direkt  att  göra  med  programvarans  funktionalitet.
Programvaran  måste  uppfylla  de  funktionella  kraven  för  att  användaren  av
programvaran ska kunna utföra sina uppgifter (Wiegers, 1999).

• Icke-funktionella  krav  ställer  inte  några  direkta  krav  på  programvarans
funktionalitet.  Några  exempel  på  icke-funktionella  krav  är  säkerhet,  prestanda,
användbarhet  och  pålitlighet.  Kraven  kan  också  röra  utvecklingen  av
programvaran, som att en viss metod eller ett visst implementationsspråk måste
användas. 

2.4. Kravhantering
Kravhantering går  ut  på  att  analysera  och dokumentera  krav  (Thayer och  Thayer,
1990). Kravhanteringen utförs i regel tidigt i programvaruutvecklingsprojektet. Det är
därför viktigt att genomföra kravhanteringen på ett korrekt sätt eftersom felaktigheter i
ett så tidigt stadium kan leda till stora kostnader längre fram i projektet (Pressman,
2000).  Systematiska  och  upprepbara  tekniker  bör  användas  för  att  säkerställa  att
kraven på programvaran är kompletta, konsistenta, relevanta etcetera (Kotonya och
Sommerville, 1998).

Kravhantering utgörs av ett  antal  distinkta steg (Pressman, 2000) Dessa beskrivs i
avsnitten 2.3.1-2.3.6.

2.4.1. Kravutvinning
Syftet med denna fas är att hitta krav som kunden ställer på programvaran och inom
detta  ingår  ett  antal  processer  och  tekniker  (Kotonya  och  Sommerville,  1998).
Pressman (2000) pekar på en mängd uppgifter som ska utföras:

• En bedömning ska göras om huruvida det är tekniskt och praktiskt möjligt att ta
fram programvaran som efterfrågas.

• Personer  som är  viktiga  i  kravinsamlingsfasen  ska  identifieras.  Wiegers  (1999)
anser  att  det  är  viktigt  att  identifiera  klasser  av  användare.  Deras  krav  på
programvaran kan variera beroende på hur ofta de använder den, vilka finesser de
använder sig av eller hur stor kunskap de har.

• Den miljö som programvaran ska fungera i ska identifieras.

• ”Domain constraints” ska identifieras, det vill säga sådant i programvarans miljö
som kan påverka programvarans prestanda eller funktionalitet.

• Metoder för hur kravutvinning ska gå till ska ställas upp. Enligt Wiegers (1999)
ska detta innefatta insamling, analys, specificering och verifiering av krav.

• Många  personer  från  kundens  organisation  ska  värvas  för  att  delta  i
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2. Bakgrund

kravutvinningen  eftersom detta  ger  flera  synvinklar  på  samma  problem.  Dessa
personer  kan  beroende  på  bakgrund  placeras  in  i  klasser  –  användarklasser
(Wiegers,  1999).  Wiegers  (1999)  föreslår  att  åtminstone  en  person  i  varje
användarklass identifieras som representativ för klassen.

• Tvetydiga krav ska sättas upp som lämpliga kandidater för prototyping. 

• Användningsscenarion ska ställas upp.

För  att  utvinna  krav  från  kund  kan  olika  metoder  användas.  Några  exempel  är
intervjuer,  prototyping  och  framtagande  av  användningsfall.  Metoderna  är
kompletterande och flera kan med fördel användas inom samma projekt. Metoderna
beskrivs i avsnitten 2.4.1.1-2.4.1.3.

2.4.1.1. Intervjuer

En vanlig kravutvinningsteknik är att utföra intervjuer. De första mötena mellan kund
och utvecklare kan lämpligtvis syfta till att ge utvecklarna en generell bild av vad som
ska lösas och vilka som vill ha lösningen (Pressman, 2000). Till detta kan intervjuer
användas. Några frågor som kan ställas är (Pressman, 2000):

• Vem efterfrågar arbetet?

• Vem kommer att använda programvaran?

• Vilket problem kommer programvaran att lösa?

• I vilken miljö kommer programvaran att fungera i?

Enligt  Pressman  (2000)  fungerar  intervjuer  för  att  få  en  övergripande  bild  av
problemet.  Dock  är  intervjuer  organiserade  på  detta  enkla  sätt  ofta  inte  så
framgångsrika  i  längden  och  ska  därför  ersättas  med  en  annan  metod  snarast
(Pressman, 2000).

2.4.1.2. Användningsfall

Användningsfall  är  ett  lämpligt  verktyg för  att  utvinna  krav.  Användningsfall  kan
inkludera ett  antal  logiskt  relaterade uppgifter  och sekvenser av interaktion för att
genomföra uppgifterna (Wiegers,  1999).  För  att  skapa användningsfall  måste  först
aktörer – det vill säga roller som interagerar med programvaran – identifieras. Aktörer
kan vara människor men också exempelvis datorsystem (Pressman, 2000). Notera att
en aktör och en användare inte är samma sak; en aktör har endast en roll, medan en
användare kan spela flera roller (Pressman, 2000). Efter att aktörer har identifierats
kan användningsfall som beskriver aktörernas interaktion med programvaran tas fram
(Pressman, 2000). Wiegers (1999) menar att  användningsfallens främsta roll  är att
lägga fokus på vad en användare ska göra med programvaran istället för att fokusera
på  vad  programvaran  själv  ska  göra.  Användningsfallen  utgår  alltså  från  kundens
synvinkel.

Användningsfall kan åskådliggöras grafiskt eller med text.

6



2. Bakgrund

2.4.1.3. Prototyping

Prototyping kan användas för att ge kund och utvecklare bättre förståelse vilka krav
som ska ställas på den färdiga programvaran (Torres, 2002). Prototyping kan också
göra det lättare för kund och utvecklare att få en gemensam bild av programvaran
(Torres, 2002).

Enligt  IEEE (1990)  är  en  prototyp en  programvara  som implementerar  en  del  av
kraven på den färdiga programvaran. Ofta syftar prototypen till att underlätta analys
av  krav  och  kravutvinning.  Enligt  Torres  (2002)  är  prototyper  byggda på  samma
plattform och med samma programmeringsspråk som den färdiga programvaran ska
använda sig av.  Om en annan plattform eller  ett  annat  språk används än vad den
färdiga programvaran ska använda sig av kallar Torres (2002) denna ”simulering”. I
denna rapport görs dock ingen distinktion mellan prototyp och simulering, utan de
kommer båda att kallas ”prototyp”.

Prototyper kan också delas upp i throw-away-prototyper och evolutionära prototyper
(Pressman, 2000). Skillnaden mellan de två är att en throw-away-prototyp endast är
till för att utvinna krav medan en evolutionär prototyp ska utvecklas gradvis till den
färdiga programvaran (Pressman, 2000). Throw-away-prototyping börjar med att krav
samlas in för att få en ungefärlig bild av vad programvaran ska göra (Pressman, 2000).
Sedan byggs en prototyp, som är en hastigt  framställd version av hur den färdiga
programvaran skulle kunna se ut. Fokus ligger oftast på de aspekter som användaren
kan se, det vill säga användargränssnitt och användarvänlighet (Torres, 2002). Utifrån
denna prototyp kan  sedan  krav utvinnas  genom att  kunden utvärderar  prototypen.
Iterationer kan sedan göras där prototypen utvecklas efter feedback från kund. Efter
hand får både utvecklare och kund bättre uppfattning om kraven på programvaran.
Efter  kravutvinningen  ska  prototypen  kastas  bort  och  ersättas  med  den  riktiga
programvaran (Pressman, 2000), därav namnet ”throw-away”-prototyp. I vissa fall –
exempelvis på grund av tidsbrist – händer det dock att prototypen utvecklas och till
sist utgör den färdiga programvaran (Pressman, 2000). Den färdiga programvaran kan
då lida av många problem relaterade till  prestanda, underhållsbarhet eller liknande.
Detta  eftersom  prototypen  togs  fram  hastigt  och  utan  större  hänsyn  till  ”bra”
designlösningar, ”rätt” programmeringsspråk etcetera (Pressman, 2000). Prototyping
kan dock stödja implementationen genom att vissa komponenter som togs fram under
utvecklingen av prototypen kan användas när den ”riktiga” programvaran ska tas fram
(Torres, 2002).

En evolutionär prototyp är redan från början tänkt att utvecklas steg för steg och till
sist  bli  den  färdiga  programvaran  (Pressman,  2000).  Det  krävs  därför  att  de
designlösningar, programmeringsspråk etcetera som väljs är ”rätt” från början.

Olika prototyper kan vara olika detaljerade och vara på olika nivåer av funktionalitet
(Lauesen, 2005). Vissa prototyper visar mycket detaljer men är då mer kostsamma att
ta fram, medan mindre detaljerade varianter är relativt billiga men kan inte uttrycka
egenskaperna hos ett GUI lika tydligt. Lauesen (2005) redogör för fyra olika typer av
prototyper med olika syften:

• Eftersom fokus ofta ligger på programvarans GUI behöver inte prototypen vara
exekverbar.  En  enkel  prototyp  kan  göras  med  papper  och  penna  där
användargränssnittet ritas för hand. Denna variant av prototyping är billig och det
går snabbt att ta fram en prototyp. 
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• Prototypen kan också tas fram med hjälp av ett verktyg som exempelvis Visual
Studio,  som  enkelt  kan  skapa  GUI.  Programmet  (prototypen)  ges  dock  ingen
funktionalitet  alls;  istället  skrivs  gränssnittet  ut  dialogruta  för  dialogruta  och
fungerar på samma sätt som den handritade, förutom att den känns mer äkta.

• En annan variant av en exekverbar prototyp är att rita användargränssnittet i ett
verktyg och sedan ge prototypen en viss funktionalitet. Detta kan röra sig om att
det går att mata in text i textrutor men när användaren klickar på en knapp händer
inget.

• Funktionella prototyper är den mest ambitiösa varianten av prototyper. Prototypen
är exekverbar och har till skillnad från andra prototyper ganska stor funktionalitet.

Förespråkare av RUP föreslår en viss kategorisering av prototyper (Kruchten, 1998).
De är uppdelade efter vad deras syfte att undersöka är respektive hur de utvecklas. De
kan utvecklas på två sätt, explorativt eller evolutionärt (Kruchten, 1998). Explorativ
utveckling är i  princip detsamma som en throw-away-prototyp medan synen inom
RUP på en evolutionär prototyp är densamma som beskrivit tidigare i denna rapport
(Kruchten, 1998). Vidare kan syftet med prototypen vara olika (Kruchten, 1998):

• Behavioral.  Denna fokuserar på små specifika delar av en programvara, ofta i
syfte  att  utvinna  eller  utreda  krav.  Det  kan  också  handla  om att  testa  om en
funktion är tekniskt möjlig att genomföra. Denna form av prototyp tas i regel fram
informellt och kastas bort efteråt.

• Structural. Denna tenderar att bli en evolutionär prototyp. I regel används samma
språk  och  miljö  för  att  ta  fram  denna  prototyp  som  att  ta  fram  den  färdiga
programvaran.

När ordet ”prototyp” används i denna rapport avses, om inget annat särskilt påpekas,
en prototyp av throw-away-typ. Den kan vara allt från handritad till funktionell.

2.4.2. Analys och förhandling
Kraven som samlades in i  den tidigare fasen nu ska analyseras (Pressman,  2000).
Kraven  organiseras,  prioriteras  och  det  letas  efter  olika  typer  av  fel  hos  kraven.
Följande frågor ska besvaras under analysen (Pressman, 2000):

• Är varje krav förenligt med programvarans övergripande mål?

• Är varje krav specificerat på en lämplig abstraktionsnivå?

• Är varje krav nödvändigt?

• Är varje krav avgränsat och otvetydigt?

• Är varje krav spårbart till en källa?

• Finns det krav som motsäger varandra?

• Är varje krav praktiskt och tekniskt genomförbart?

• Är varje krav testbart?

Enligt  Pressman  (2000)  är  det  vanligt  att  kunder  ställer  orimliga  krav  på
programvaran, vilket kräver att förhandling genomförs. I denna tas krav bort, slås ihop
eller ändras så att varje deltagande part får sina viktigaste krav uppfyllda. Wiegers
(1999) föreslår att en enkel användargränssnittsprototyp tas fram om användarna har
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motstridiga  krav.  Med  hjälp  av  denna  kan  användarna  få  en  tydligare  bild  av
problemet. Prototypen kan också användas i denna fas för att utvecklare och kund ska
få en gemensam bild av programvaran (Pressman, 2000).

2.4.3. Specificering
I detta steg sammanfattas kraven på lämpligt sätt.  Pressman (2000) anser att  stora
system  kan  kräva  att  naturligt  språk  kombineras  med  grafiska  modeller  i
specifikationen  medan  enklare  beskrivningar  kan  räcka  i  mindre  system.
Dokumenteringen av kraven görs i en kravspecifikation. En förklaring av begreppet
kravspecifikation och hur krav kan representeras ges i avsnitt 2.4.

2.4.4. Systemmodellering
Pressman  (2000)  anser  att  kraven  på  programvaran  måste  modelleras  på  något
lämpligt sätt för att göra dem mer lättförståeliga. Som exempel använder Pressman
(2000) en ”system model template” där det i ett enkelt schema åskådliggörs vad som
är  in-  och  utdata,  hur  användargränssnittet  arbetar  mot  programvaran,  intern
funktionalitet och till sist underhåll och självdiagnostik. En annan representation är i
form av dataflödesdiagram, där enkla figurer som pilar, cirklar och rektanglar används
för att visa vad som händer i programvaran och hur data skickas mellan olika objekt
(Kotonya och Sommerville, 1998).

Wiegers  (1999)  anser  att  modelleringen  av  krav  kan  användas  under  analys  och
förhandlingsfasen eftersom det underlättar analysen av kraven.

2.4.5. Verifiering/validering
Wiegers (1999) konstaterar att vissa författare använder sig av termen validering och
en del av verifiering för denna fas. Detta ställer till problem då termerna egentligen
betyder två olika saker (Boehm, 1984).

Enligt Pressman (2000) är kravvalidering processen att försäkra sig om att varje krav
är entydigt, att inkonsistens mellan krav inte finns och att inga krav är utelämnade
eller  felaktiga.  Detta  är  också  vad  Kotonya  och  Sommerville  (1998)  avser  med
validering. Detta stämmer inte helt överens med Boehms (1984) bild av validering.
Enligt  Boehm (1984)  är  validering  bedömandet  av  programvaran  utifrån  kundens
krav, det vill säga: ”Bygger jag rätt produkt?” Å andra sidan använder Boehm (1984)
ordet verifiering i  samma mening som Kotonya och Sommerville  (1998) använder
ordet validering.

Enligt Wiegers (1999) är skillnaderna mellan termerna hårfin och omstridd när det
gäller  kravhantering.  I detta  sammanhang används  termen  ”verifiering”  från  IEEE
(Wiegers, 1999) för att avse säkerställningen att:

• kravspecifikationen korrekt beskriver programvaran beteende och karaktäristika.

• kraven är korrekt härledda från sin källa.

• kravmassan är komplett och av hög kvalitet.

• alla vyer av kraven stämmer överens.

• kravmassan  ger  tillräckligt  underlag  för  att  stödja  design,  implementering  och
testning.
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Det ovanstående stämmer överens med vad Boehm (1984) avser med ordet verifiering
och  vad  Pressman  (2000)  och  Kotonya och  Sommerville  (1998)  avser  med  ordet
validering.

När termen ”validering” används i denna rapport avses Boehms (1984) tolkning, dvs
”Bygger jag rätt produkt?”. Validering handlar då om att undersöka om den färdiga
programvaran verkligen uppfyller kundens behov. Till detta är en prototyp ett lämpligt
verktyg, då den ger kunden något konkret att relatera mot (Ravid och Berry, 2000).

2.4.6. Förvaltning
Förvaltning handlar om att hantera förändringar på kraven (Kotonya och Sommerville,
1998).  Krav  utvecklas  efter  hand  på  grund  av  att  omgivningen  förändras  och  att
kunden får en bättre uppfattning om sina behov (Kotonya och Sommerville, 1998).
Olika metoder kan då användas för att hitta nya krav, införa dem i kravmassan och
genomföra  uppföljning.  Att  hantera  förändringarna på  kraven  är  viktigt  då  det  är
vanligt  att  mer  än  hälften  av  kraven  på  programvaran  kommer  att  ändras  innan
programvaran sätts i bruk (Kotonya och Sommerville, 1998).

2.5. Kravspecifikation
Enligt Wiegers (1999) är det mycket viktigt att dokumentera krav ordentligt. Om inte
kraven  dokumenteras  på  ett  formellt  sätt  kan  detta  leda  till  att  stora  delar  av
kravarbetet måste göras om (Wiegers, 1999). En kravspecifikation framställs därför
för att innehålla alla krav på programvaran. Thayer och Thayer (1990, s656) ger en
definition av kravspecifikation: ”a document that clearly and precisely describes each
of the essential requirements (functions, performance, design constraints, and quality
attributes)  of  the  software  and  the  external  interfaces.”  Detta  dokument  ska
lämpligtvis innehålla (Kotonya och Sommerville, 1998):

1. Tjänster och funktioner som programvaran ska erbjuda.

2. Begränsningar som programvaran ska fungera under.

3. Programvarans övergripande egenskaper. 

4. Definitioner av andra system som programvaran måste integreras med.

5. Information  om  programvarans  ”application  domain”,  dvs  generell
bakgrundsinformation om det område programvaran ska fungera i.

6. Begränsningar på programvaruutvecklingsprocessen.

Pressman  (2000)  anser  att  kravspecifikationen  kan  användas  som kontrakt  mellan
utvecklare  och  kund  efter  att  kravspecifikationen  har  godkänts.  När
kravspecifikationen har godkänts av kunden kan utvecklingen fortsätta och kraven kan
omsättas i design och implementation. Ravid och Berry (2000) anser att en kund dock
kan ha svårt att bekräfta att kraven i en kravspecifikation är vad kunden kräver om de
uttrycks i en representation som kunden har svårt att förstå. Detta gäller inte minst
krav på det grafiska användargränssnittet.

2.5.1. Representationer av krav i kravspecifikationen
Det finns olika sätt att teckna ner kraven i kravspecifikationen. Olika representationer
kan användas för olika typer av krav beroende på vad som anses lämpligast.  Ofta
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kompletteras  krav  i  textform  med  bilder  och  modeller  och  ibland  kan
kravspecifikationen kompletteras med exempelvis en exekverbar prototyp (Pressman,
2000).  I  detta  avsnitt  ges  exempel  på  olika  representationer  och  deras  för-  och
nackdelar. Syftet med de olika representationerna är att kunna redogöra för kraven på
lämpligast  sätt.  Eftersom Pressman (2000) anser att  kravspecifikationen ska kunna
användas som kontrakt mellan kund och utvecklare är det viktigt att de båda parterna
förstår kravspecifikationen. Ravid och Berry (2000, s239) ger ett exempel på en syn
som kunden kan ha på de dokumenterade kraven om de representeras på ett sätt som
kunden inte förstår: ”It seems that you did a professional job. However, we do not
understand most of what you wrote. On the other hand, it does mention most of the
things  we  asked  for.”  Detta  kan  leda  till  att  kunden  godkänner  kraven  i
kravspecifikationen trots att de inte uppfyller kundens egentliga krav.

Fokus ligger till stor del i detta avsnitt på hur programvarans GUI kan representeras.
Detta beror på att det blir allt vanligare att ta med kraven på användargränssnittet i
kravspecifikationen (Homrighausen m.fl., 2002).

2.5.1.1. Naturligt språk

Användningen av naturligt språk för att dokumentera krav är – trots sina brister – det
mest praktiska (Wiegers, 1999). Med krav dokumenterade med naturligt språk avses i
denna rapport korta textbeskrivningar av programvarans funktionalitet, beteende och
utseende.  Dessa  beskrivningar  kan  sedan  namnges  –  exempelvis  ”Användarkrav
2.2.1” – och ordnas hierarkiskt (Wiegers, 1999).

En fördel med naturligt språk i en kravspecifikation är att ingen speciell utbildning
krävs för att  kunna förstå den. En nackdel är dock att  det är svårt att uttrycka sig
precist. Kraven blir lätt tvetydiga och svåra att verifiera (IEEE, 1990).

Att  beskriva  ett  GUI  med  naturligt  språk  är  ofta  opraktiskt.  Konventionella
specifikationer för ett GUI, där interaktion från användaren, beteenden och utseende
hos ett GUI är explicit uttryckta med naturligt språk, kan bli mycket stora (Torres,
2002). Även för små delar av användargränssnittet – som en inmatningsruta för text –
krävs en stor mängd information för att göra en exakt beskrivning av dess utseende
och  beteende  (Torres,  2002).  Andra  typer  av  representationer  –  åtminstone  som
komplement – kan därför vara lämpliga.

2.5.1.2. Grafiska modeller

Ofta  kan  det  vara  lämpligt  att  visa  vyer  av  programvaran  med  hjälp  av  grafiska
modeller. Modellerna kan användas för att representera krav och kan göras på flera
olika sätt. Några exempel på grafiska vyer är (Wiegers, 1999):

• Dataflödesdiagram, som visar processer i ett system, hur data flyttas mellan och
manipuleras av processer och hur systemet manipuleras av omvärlden.

• Entity-relationship  diagrams,  som  visar  fysiska  föremål  –  ”entiteter”  –  deras
attribut och deras relationer mellan varandra. Syftet är att visa förhållanden mellan
data i ett system.

• State-transition  diagrams,  som  visar  tillstånd  och  övergångar  mellan  tillstånd.
Syftet är att ge en överblick över programvarans system för att avgöra om det krävs
fler tillstånd och om det finns tillstånd som inte är nödvändiga.
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• Dialog maps. Ett GUI kan i de flesta programvaror ses som en tillståndsmaskin
med ett ändligt antal tillstånd (Wiegers, 1999). Ett dialogelement – exempelvis en
dialogruta – visas åt gången till användaren, som kan navigera till ett antal andra
dialogelement  genom  att  ge  input  till  dialogrutan  (Wiegers,  1999).  Detta  kan
modelleras med Dialog Maps. Denna visar programvarans GUI på en abstrakt nivå
och går inte in på detaljer om hur exakt ett GUI ska se ut (Wiegers, 1999).

Figur 1: Exempel på en Dialog Map efter Wiegers, (1999) (utdrag).

• UML,  som  idag  är  de  facto-standarden  för  modellering  inom  programvaru-
utvecklingsindustrin (Fowler och Scott, 2000). UML utgörs inte av en enda typ av
diagram,  utan  en  hel  uppsättning.  De olika  modelleringsteknikerna i  UML kan
användas i många olika sammanhang när programvara ska utvecklas. När det gäller
representationen av ett GUI är dock inte UML helt lämplig eftersom fokus inte
ligger  på  ”look  and  feel”,  utan  mer  på  funktionella  aspekter  av  programvaran
(Kovacevic, 1999). UML kan dock vara användbart för att visa ett GUI för mindre
delar  i  en  programvara,  men skalar  för  dåligt  för  hela  programvaror  (Lauesen,
2005).  Sekvensdiagram  och  användningsfallsdiagram  är  exempel  på  notationer
som kan användas för att visa funktionaliteten hos ett GUI (Elkoutbi och Keller,
2000). Beskrivningarna är dock på en relativt hög nivå jämfört med exempelvis
bilder på programvarans olika dialogrutor. Det finns dock ansatser att göra UML
mer lämpligt för att uttrycka ett GUI. Elkoutbi och Keller (2000) föreslår en ansats
som går ut på att genom ett antal steg omvandla ett sekvensdiagram till en GUI-
prototyp. Kovacevic (1999) föreslår ett antal extensioner till  UML för att  bättre
stödja design av GUI.

Wiegers (1999) menar att det inte finns någon representation som kan täcka in alla
aspekter  av  mjukvaran  och  att  de  grafiska  modellerna  lämpligtvis  ska  vara
komplement  till  naturligt språk. En fördel med en grafisk modell  framför naturligt
språk är att läsaren lättare får en bra överblick över programvaran som ska tas fram.
Det kan då vara lättare att identifiera problem.

2.5.2. GUI-prototyper
Enligt  Ravid  och  Berry (2000)  kan  en  exekverbar  GUI-prototyp användas  för  att
dokumentera  krav.  En  sådan  prototyp  kan  fungera  som  komplement  till  en
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kravspecifikation  i  dokumentform.  Ibland  kan  den  även  helt  ersätta  det  skrivna
dokumentet (Pressman, 2000). En stor styrka ligger i att den bättre kan representera
programvaran  än  en  beskrivning  av  dess  beteende  skulle  göra  och  därmed  kan
prototypen förhindra  missuppfattningar  (Schneider,  1996).  Prototypen kan  vara  ett
resultat av en prototyping-kravutvinningsprocess, dvs en throw-away-prototyp.

Ravid  och  Berry  (2000)  konstaterar  dock  att  det  kan  uppstå  problem  med  att
dokumentera  kraven  med  hjälp  av  en  prototyp.  Utvecklingen  av  throw-away-
prototyper kan bli  dyr (Homrighausen m.fl.,  2002).  Vidare rekommenderas det  att
dokumenterade krav är beskrivningar av vad programvaran ska göra och inte hur den
ska göra det (Wiegers, 1999; Kotonya och Sommerville, 1998). Prototyper bryter mot
detta i och med att de presenterar en konkret lösning på ett problem.

Ravid  och  Berry  (2000)  konstaterar  att  det  kan  uppstå  problem  om
kravspecifikationen  och  användargränssnittsprototypen  inte  stämmer  överens,
eftersom det kan vara svårt för programmerarna att veta vilken av de två som ska
följas under implementeringen. Problemet kan uppstå om ändringar i den ena inte förs
över till den andra (Homrighausen m.fl., 2002). Det som talar för att följa prototypen
är att  den är mer konkret och lättare för en kund att  bedöma och utvärdera än en
kravspecifikation och därför väger kundens godkännande för en prototyp tyngre än för
en kravspecifikation (Ravid och Berry, 2000). Å andra sidan är inte all funktionalitet
hos  prototypen  nödvändigtvis  avsedd.  Prototypen  är  en  produkt  av  en  snabb
utveckling och det kan finnas kvar spår av funktionalitet som tidigare fanns med men
sedan togs bort efter utvärderingar (Ravid och Berry, 2000). Funktionalitet som fattas
betyder  inte  att  den inte  ska  vara  där;  syftet  med prototypen är  inte  att  täcka  all
funktionalitet utan bara den funktionalitet som inte är väl förstådd och ska analyseras
(Ravid och Berry, 2000). Kravspecifikationen kan vara mer trovärdig än prototypen
eftersom den är avsedd att vara fullständig och konsistent och beskriva programvarans
hela beteende (Ravid och Berry, 2000). Samtidigt kan det dock vara svårare för en
kund att förstå vad som står i en kravspecifikation eftersom den är mindre konkret och
svårare  att  förstå  än  en  prototyp.  Wiegers  (1999)  är  dock  av  åsikten  att  en
kravspecifikation ska vara fullständig och alla  krav ska inkluderas;  utvecklare och
kund ska  inte  behöva göra  några  antaganden.  Det  som inte  finns  dokumenterat  i
programvarans  kravspecifikation  kommer  inte  att  finnas  med  i  den  färdiga
programvaran (Wiegers, 1999).

Det kan också vara så att både kravspecifikationen och prototypen är felaktiga, även
om de är konsistenta (Ravid och Berry, 2000). Detta kan vara fallet om prototypen
utvecklas först och kravspecifikationen bygger sina krav utifrån prototypens beteende.

Schneider (1996) presenterar ett övergripande problem med prototyper: Vad betyder
de egentligen? Det är ofta oklart exakt vad syftet med prototypen egentligen är och
vad den ska visa (Schneider, 1996). Att en bild är värd tusen ord är väl känt (Wiegers,
1999; Ravid och Berry, 2000; Schneider, 1996) och baserat på detta kan en enkel
prototyp uttrycka vad som skulle krävas stora mängder naturligt språk. Detta gäller
dock om och endast om det är känt vad prototypen verkligen säger (Schneider, 1996).

Schneider (1996) menar att prototyper ofta tas fram snabbt och att det därför inte finns
någon tid att dokumentera dem eftersom nya versioner kommer ut med mycket korta
mellanrum.  Att  dokumentera  skulle  sakta  ner  arbetet  och  att  omarbeta
dokumentationen  för  varje  ny version  av  prototypen  skulle  skapa  enormt  mycket
overhead. Dessutom har prototypen ofta en låg status och anses vara av låg kvalitet, så
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varför dokumentera (Schneider, 1996)? Dessutom ska den ju ändå kastas. Denna brist
på dokumentation gör att de andra problemen förblir svårlösta.

De ovanstående är problem som identifierats i  litteraturen. Stöter företag på dessa
problem i praktiken och finns det flera?

2.6. Tidigare arbeten
Dessa arbeten beskriver lösningar på några av problemen som lades fram tidigare i
denna rapport. Notera dock att det i dessa arbeten inte undersöks eller ges referenser
till  där det  är  undersökt  om problemen som angrips verkligen upplevs  som reella
problem av personer som arbetar med programvaruutveckling.

Ravid och Berry (2000) redogör för en ansats som försöker lösa problemet med att
förstå vad en GUI-prototyp egentligen betyder när den ska användas som komplement
till en kravspecifikation. En viktig del av lösningen är att använda ett dokument där
det på förhand är beskrivit vad prototypen ska stå för och vad den inte ska stå för.
Ravid och Berry (2000) anser att det finns för lite undersökt om hur en prototyp ska
tolkas och hur krav ska utvinnas från den; att prototyping är en populär metod står
dock klart.

Schneider (1996) föreslår en ansats, kallad FOCUS, vars syfte är att utvinna viktig
information från en prototyp och utvecklaren av denna. Problemet som ska lösas är att
det ofta råder missuppfattningar om prototypen, dess syfte och hur den ska tolkas –
oftast dokumenteras inte prototypen alls, utan den mesta kunskapen om den finns hos
utvecklaren av den (Schneider, 1996).

Homrighausen m.fl. (2002) ger ett lösningsförslag till problemet med att en prototyp
och en kravspecifikation kan säga olika saker. Lösningen kallas  SCORES+ och håller
kravspecifikation och prototyp konsistenta genom ett verktyg. Verktyget kan skapa
GUI-prototyper  utifrån  en  kravspecifikation  och  ändringar  i  prototypen  kan
automatiskt  matas  tillbaka  till  denna  kravspecifikation.  I  och  med  detta  hålls
kravspecifikation  och  prototyp  synkroniserade.  Detta  kan  anses  vara  en  form  av
modelldriven  utveckling.  Modelldriven  utveckling  är  utveckling  där  modeller  är
centrala; exempelvis användningen av grafiska modeller som kan omvandlas till kod
och  tvärtom  och  hållas  synkroniserade  (Brown,  2004).  Modelldriven  utveckling
kommer inte att tas upp närmare i denna rapport.
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Inom programvaruutveckling är krav en viktig ingrediens eftersom de är beskrivningar
av programvaran som ska tas fram (Kotonya och Sommerville, 1998). Felaktiga krav
kan leda till att programvarans leveransdatum blir senare än väntat, att kostnaden blir
högre, att programvaran är opålitlig, att kunden inte är nöjd, att programvaran är svår
att  underhålla  etcetera (Kotonya och Sommerville,  1998).  Det  är  därför  viktigt  att
utvinna  och  dokumentera  kraven  på  bra  sätt.  Kraven  dokumenteras  i  en
kravspecifikation  som  är  en  fullständig  beskrivning  på  alla  krav  som  ställs  på
programvaran  (IEEE,  1990).  Denna  kravspecifikation  kan  sedan  användas  som
kontrakt mellan kund och utvecklare; både kund och utvecklare godkänner att det som
står i kravspecifikationen är det som ska utvecklas (Pressman, 2000). 

Olika  typer  av  krav  kan  dokumenteras  på  olika  sätt.  Exempel  på  sådana
representationer är naturligt språk, formella språk och olika typer av modeller. Varje
representation har sina för- och nackdelar i olika situationer. Det är viktigt att ha i
åtanke att läsaren av dokumentet ska förstå den representation som används (Ravid
och Berry, 2000). 

Vissa krav berör utseende och beteende på det grafiska användargränssnittet (GUI). I
detta fall kan en exekverbar prototyp användas, som visar hur ett GUI kan eller ska se
ut. Prototypen kan användas för att utvinna krav, analysera och förhandla om krav,
samt  fungera  som specifikation  för  att  stödja  implementeringen.  En  prototyp kan
användas under kravutvinning och analys/förhandling eftersom:

• Prototypen underlättar för kunden att uttrycka sina krav eftersom det finns något
konkret  att  relatera  mot  (Ravid  och  Berry,  2000).  Den  underlättar  också
kommunikation mellan kund och utvecklare av samma anledning (Torres, 2002).

• Enligt Kotonya och Sommerville (1998) är prototyping det enda effektiva sättet att
utveckla ett användargränssnitt.

Det finns dock nackdelar:

• Det kan innebära en högre kostnad att implementera en prototyp (Homrighausen
m.fl., 2002; Kotonya och Sommerville, 1998). Dock kan den färdiga programvaran
få  lägre  underhållskostnader  tack  vare  prototypingen  eftersom  ”rätt”  krav
implementerades (Kotonya och Sommerville, 1998).

• Det kan krävas att utvecklingsteamet måste få utbildning i att använda prototyping,
vilket tar tid och kostar pengar (Torres, 2002; Kotonya och Sommerville, 1998).

• Vissa krav är i  praktiken omöjliga att prototypa, speciellt  icke-funktionella krav
som gäller på hela systemet (Kotonya och Sommerville,  1998).  Detta kan gälla
exempelvis prestanda eller pålitlighet. Prototypen byggs med andra metoder än den
färdiga programvaran och därför går det inte utifrån prototypen att uttala sig om
huruvida programvaran kommer att uppfylla kraven. Kunden kan komma att tro att
den  färdiga  programvaran  kommer  att  ha  samma  egenskaper  som  prototypen
(Kotonya och Sommerville, 1998).

Enligt  Kotonya  och  Sommerville  (1998)  är  det  dock  fördelaktigt  att  använda
prototyping  och  att  det  är  vanligt  att  företag  gör  det.  Detta  gäller  under
kravutvinningen och analys/förhandling. Men hur används prototypen senare? Som
nämnt  i  avsnitt  2.4.1.1.  i  denna  rapport  kan  specifikationer  i  naturligt  språk  som
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beskriver  ett  GUI bli  mycket  stora.  Därför  kan  en  exekverbar  prototyp  vara  mer
lämplig  att  representera dessa  krav.  En prototyp som använts  under  tidigare  faser
innehåller  redan  krav  på  programvarans  GUI  och  kan  alltså  användas  som
specifikation för detta GUI för att stödja implementeringen. Det finns dock nackdelar
med att använda en prototyp som specifikation (dvs som komplement till en skriven
kravspecifikation):

• Prototypen och kravspecifikationen kan vara inkonsistenta med varandra (Ravid
och Berry, 2000; Homrighausen m.fl., 2002). Detta kan innebära svårigheter då det
finns flera anledningar att tro på prototypen istället för kravspecifikationen eller
tvärtom (Ravid och Berry, 2000). 

• Prototypen kan innehålla egenskaper som inte egentligen är önskvärda,  utan ett
resultat  av  den  snabba  utvecklingen  (Ravid  och  Berry,  2000).  Det  gäller  både
egenskaper  som  finns  implementerade  i  prototypen  men  är  felaktiga,  och
egenskaper  som  helt  saknas  (Ravid  och  Berry,  2000).  Detta  kan  orsaka
missuppfattningar om vilka egenskaper som ska implementeras.

• Syftet med prototypen är oklart (Schneider, 1996). Det kan också vara svårt att veta
precis vilka krav som fångas av prototypen och vilka som inte gör det.

• Prototypen bryter mot den allmänna rekommendationen om att kraven ska tala om
vad  en  programvara  ska  göra  och  inte  hur  (Kotonya och  Sommerville,  1998).
Prototyper ger konkreta lösningar på problem och exekverbara prototyper har till
och med beskrivningar ner till implementationsnivå.

De ovanstående problemen blir  inte lättare att  lösa av att  prototyper ofta är dåligt
dokumenterade;  istället  för  dokumentation  är  det  den  utvecklare  som  gjorde
prototypen som har den nödvändiga informationen om prototypen (Schneider, 1996).

Befintlig  litteratur  har  dock  inte  undersökt  om problemen  är  verkliga  problem –
istället ligger fokus på att  föreslå lösningar på problemen. Är problemen verkligen
reella?  Vidare  går det  att  ställa  sig frågan:  Finns  det  förutom de tidigare nämnda
problemen  även  fler  problem?  Detta  leder  till  följande  fråga,  som  utgör
frågeställningen för denna studie:

Vilka problem finns när en prototyp används för att stödja implementeringen?

Det  ska  undersökas  om  de  problem  som  lades  fram  ovan  –  inkonsistens  mellan
kravspecifikation och prototyp, oklarheter om vilka egenskaper hos en prototyp som
är avsedda etcetera – upplevs som reella problem av yrkesverksamma programmerare
och om det finns ytterligare problem som inte lyfts fram i litteraturen.

Det kommer inte att undersökas hur själva utseendet på ett GUI tas fram. Det kommer
heller inte att  undersökas hur själva prototypingen genomförs  och hur framgångrik
den är med avseende på kommunicerbarhet, kravutvinning eller dylikt. Det kommer
heller inte att undersökas närmare huruvida prototyping är mer kostsam/tidskrävande
än andra metoder.
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4.1. Metodöverväganden
Arbetsprocessen att ta fram information om befintliga problem som uppstår när en
prototyp  används  som specifikation  har  baserats  på  Webster  och  Watson  (2002).
Källor  för  viktiga artiklar  som identifierats  i  vetenskapliga tidsskrifter  har  spårats
bakåt  och  även  relevanta  nyare  artiklar  som refererar  bakåt  till  dessa  har  tagits  i
beaktande. Utifrån dessa har frågan i kapitel 3 formulerats. Det ska undersökas om ett
antal problem förekommer i praktiken hos organisationer som professionellt arbetar
med  programvaruutveckling.  Därför  kan  en  användbar  metod  vara  fallstudie.  I  en
fallstudie undersöks ett fenomen i dess naturliga miljö (Berndtsson m.fl., 2002). Detta
kan vara i en organisation, på en avdelning inom en organisation, en grupp, en individ
eller något annat som ämnas undersökas. Fallstudier är lämpliga när kunskap om ett
område saknas eller när det rör sig om komplexa fenomen (Gummesson,  2004). I
detta fall upplevs det att ganska mycket kunskap om ett fenomen saknas; nämligen
vilka problem som finns när en prototyp används som en specifikation.

Även om fallstudien görs  på  en  enda organisation ska  ett  mål  vara  att  se  till  att
resultaten för studien inte bara gäller för den organisationen (Berndtsson m.fl., 2002).
Resultaten  av studien har  annars  ett  litet  värde.  Dock anses  det  i  detta  arbete  att
information från flera organisationer behöver tas in för att få ett bra svar på frågan, för
att ge mer generaliserbarhet. Därför kommer inte fallstudie att tillämpas.

För att kunna få ett svar som är mer generaliserbart måste svar erhållas från många
respondenter, vilket kan göras med exempelvis enkätundersökningar. I dylika är både
frågor och svarsalternativ från början är definierade, vilket fungerar bra om mycket är
känt om personerna som ska svara på frågorna och vilka svar som förväntas (Ekholm
och Fransson, 1992).

Enkäter kan lämpa sig för denna studie då det ska undersökas vilka problem som finns
i  en viss  situation och att  många problem redan har  identifierats.  Respondenterna
skulle därför kunna få ett formulär där det radas upp en mängd problem och sedan kan
de ange hur allvarliga de anser att problemen är. Dock är också ett syfte med studien
att upptäcka om det finns fler problem som inte har upptäckts. Till detta är enkäter
med  sina  fasta  svarsalternativ  inte  lämpliga  och  därför  kommer  inte  enkäter  att
användas i  denna studie. Vidare finns det  en risk att  frågorna missuppfattas då de
problem som tas upp i detta arbete är ganska komplexa.

För att undvika att frågor missuppfattas och att svar samtidigt kan erhållas från många
respondenter  kan  en  intervjustudie  tillämpas.  Denna  kan  rikta  sig  till  flera  olika
organisationer och risken för missuppfattningar är mindre än med enkäter då det finns
utrymme att förtydliga och diskutera frågorna.

En intervju kan utföras på många olika sätt. Enligt Morse och Richards (2002) kan en
intervju  vara  ostrukturerad eller  halvstrukturerad.  I  en  ostrukturerad  intervju  finns
endast några få frågor, kanske bara en enda, nedtecknade på förhand. Efter hand som
intervjun  görs  kan  intervjuaren  ställa  fler  frågor  för  att  följa  upp  något  som
respondenten har svarat. En fördel med detta sätt är att respondenten får chansen att
delge sina åsikter utan att  intervjuaren påverkar allt  för mycket. En svårighet med
denna typ av intervju är att det krävs att intervjuaren är bra på att utföra intervjuer för
att intervjuerna ska lyckas.
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Strukturerad/stängd intervju är en annan intervjuform. I en strukturerad intervju finns
det i  likhet  med en enkätundersökning ett  antal  fasta frågor som ska ställas.  I sin
renaste  form  tillåts  här  inte  att  frågor  tas  bort  eller  läggs  till  beroende  på
respondentens svar (Berndtsson m.fl., 2002). Detta gör att denna typ av intervju har
liknande svagheter som en enkätundersökning. Däremot kan svaren lättare analyseras
statistiskt (Berndtsson m.fl., 2002).

I  denna  studie  kommer  halvstrukturerade  intervjuer  att  användas,  vilket  är  ett
mellanting mellan strukturerad och ostrukturerad intervju. Anledningen är att denna
form av undersökning ger respondenterna möjlighet att uttrycka sig mer eller mindre
fritt  vilket kan ge svar på frågan ”Vilka problem finns (...)”. Intervjuerna kommer
dock inte att vara helt öppna eller slutna, utan utformas som öppna intervjuer men
med ett antal fasta frågor som ska ställas. Beroende på svar som ges av respondenten
under intervjun kan ytterligare frågor ställas eller strykas.

Intervjuerna  kan  i  denna  studie  kunna utföras  på  plats  eller  per  telefon.  Att  göra
intervjuerna via telefon kan vara mer praktiskt men samtidigt kan intervjuaren missa
mycket information. Mycket av kommunikationen som sker mellan människor är inte
bara i form av tal utan också gester, ansiktsuttryck etcetera (Ekholm och Fransson,
1992). Dock anses en intervju via telefon utgöra ett bra underlag för undersökningen
trots sina brister och intervjuer via telefon är därför acceptabla.

Intervjuerna kan spelas in på band eller  motsvarande för att  innehållet  i  intervjun
senare exakt  ska kunna återges (Ekholm och Fransson,  1992).  Enligt  Ekholm och
Fransson  (1992)  är  en  nackdel  med  att  spela  in  en  intervju  att  respondenten  blir
besvärad av att bli inspelad och därför inte kunna svara spontant på frågorna. Vidare
blir  det  väldigt  mycket  material  som  intervjuaren  senare  måste  utvinna  från
inspelningen  vilket  tar  lång  tid.  Dock  kvarstår  en  stor  fördel  med  att  spela  in
intervjuerna och det är att intervjuaren har tid att i efterhand i lugn och ro gå igenom
och analysera materialet (Ekholm och Fransson, 1992). Av denna anledning väljs det
att intervjuerna ska spelas in.

4.2. Reliabilitet och validitet
Enligt  Sverke  (2004)  finns  inget  empiriskt  material  som är  fritt  från  mätfel.  I en
frågeundersökning finns det flera faktorer som kan påverka resultatets tillförlitlighet
(reliabilitet). Det kan handla om trötthet, svårighet att förstå frågan, minnesproblem,
sinnesstämningar och så vidare (Sverke, 2004). Om en undersökning ska vara reliabel
ska den innehålla få mätfel och kunna upprepas flera gånger och ge samma resultat,
även om det i praktiken dock oftast är omöjligt att få exakt samma resultat (Sverke,
2004). Denna form av reliabilitet kallas återtestningsreliabilitet (Sverke, 2004).

Validitet handlar om i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter vad den är
avsedd att mäta (Sverke, 2004). Validitet kan vara en svårighet när abstrakta begrepp
ska mätas. Om en persons längd ska mätas kan exempelvis ett måttband användas
som visar  personens  längd i  centimeter,  men  hur  kan personens  intelligens  mätas
(Sverke, 2004)?
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I  denna  studie  eftersträvas  både  reliabilitet  och  validitet.  Återtestningsreliabilitet
uppnås genom att de intervjuer som genomförs styrs utifrån ett antal frågor. Tack vare
detta är det lättare att  upprepa undersökningen igen och ställa samma frågor igen.
Resultaten  kommer  dock  med  säkerhet  att  visa  en  viss  variation  då  intervjuerna
innehåller följdfrågor och liknande.

Validitet uppnås genom att välja en lämplig metod för att samla in underlaget och att
utforma  ett  genomförande  för  detta  som är  lämpligt  –  i  detta  fall  intervjuer  med
lämpliga intervjufrågor.

4.3. Bedömningskriterier
Det måste bedömas vilka av problemen som ställs fram under intervjuerna som är
verkliga problem. För att göra detta ställs kriterier på förhand upp.

Intervjuer  är  kvalitativa  till  sin  karaktär  vilket  gör  att  även bedömningskriterierna
lämpligtvis  kan vara  kvalitativa då svaren kan vara svåra att  kvantifiera  precist.  I
denna studie bedöms det dock att ju fler som anser att ett visst problem är verkligt,
desto större är chansen att det är så. I undersökningen kommer dock inte endast detta
att spela roll,  utan även hur väl respondenterna motiverar sig och kan ge konkreta
exempel på problemet i verkligheten, istället för att ge korta svar utan motivering eller
synbart engagemang i frågan. 

Det  bedöms  också  i  denna  studie  att  de  fall  där  problemen  exemplifieras  bör
behandlas annorlunda än om respondenten själv måste komma på problem. Att en
respondent inte anger ett problem som en annan respondent ansåg vara ett problem
betyder inte att denne inte ser det som ett problem. En låg frekvens ”ja”-svar på ett
problem som framkommer i en öppen fråga kommer därför att bedömas som en högre
frekvens ”ja”-svar på en fråga där problemet exemplifieras.

4.4. Pilotintervju
En pilotintervju kan genomföras för att säkerställa att intervjuns utformning ger svar
på det som eftersöks. Den kan ge en uppfattning om frågorna som ställs är relevanta
för  frågeställningen och om intervjun håller  sig  inom lämpliga tidsramar.  I denna
undersökning kommer en pilotintervju att genomföras för att säkerställa ovanstående.
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5.1. Utformning av intervjufrågor
Intervjuer valdes som metod för att samla in material för studien och därför utformas
ett antal intervjufrågor under planeringen av intervjuerna. 

Frågorna delades upp i två kategorier, inledande frågor och huvudfrågor. De inledande
frågorna syftade främst till att få reda på lite bakgrundsinformation om respondenten;
vad denne har för arbetsuppgifter, hur lång erfarenhet denne har etcetera. Syftet med
detta  var  att  få  en  bild  av  hur  väl  personen  passade  för  undersökningen.  Dennes
erfarenhet  skulle  också  kunna  påverka  eftersom  en  person  med  längre  erfarenhet
antagligen kan ge bättre svar än en person med kort erfarenhet. Vidare syftar frågorna
till att ge en övergripande bild av hur personerna har använt sig av prototyper, vilket
är viktigt för att resten av frågorna ska kunna ställas på ett lämpligt sätt.

Huvudfrågorna syftade mer till att ge mer direkta svar på problemställningen. Dess
upplägg syftar både till att få relativt raka svar på i litteraturen identifierade problem
och att låta respondenten själv få uttrycka vilka problem som finns. Syftet från början
var  egentligen  att  låta  respondenten  helt  själv  tala  om vilka  problem som denne
upplevde i ett visst sammanhang och därför kunde det ha räckt med att fråga endast
detta. Dock ansågs det vara allt för stor risk att respondenten inte skulle kunna komma
på alla relevanta problem under intervjun,  eller att  svaren skulle vara otydliga om
respondenten gavs allt för mycket frihet. Att börja med att ställa väldigt öppna och
generella  frågor  kan  göra  att  intervjuaren  får  väldigt  svävande  svar  eftersom
respondenten  är  osäker  på  vad  intervjuaren  egentligen  är  ute  efter  (Ekholm  och
Fransson, 1992). Att ställa direkta frågor och därmed exemplifiera problem ansågs
också ge respondenten en större chans att kunna ge ett bättre svar på frågan då denne
förhoppningsvis  skulle  få  en  bättre  förståelse  för  vilken  karaktär  de  efterlysta
problemen hade. Ekholm och Fransson (1992) kallar detta omvänd tratt-teknik, det
vill säga intervjuaren går från specifika frågor till mer generella frågor.

Alla frågor som ställdes under huvudfrågor är baserade på material som presenterats i
kapitlen  Bakgrund  och  Problem  i  detta  arbete  och  syftar  till  att  undersöka  om
respondenten upplever de i litteraturen identifierade problem som verkliga problem.
Fråga 9  är  en  viktig  fråga:  ”Finns  det  ytterligare  problem?”.  Denna syftar  till  att
respondenten ska nämna problem som inte identifierats i litteraturen. 

I början av intervjun gavs också en kort introduktion av vad arbetet syftar till och vad
problemformuleringen är. Anledningen till detta var att ge respondenterna en bättre
förståelse  för  frågorna  och  att  därmed  kunna  ge  bättre  svar.  Definition  av  ordet
”prototyp” gavs under intervjun eftersom det ansågs att detta begrepp kunde tolkas på
många  olika  sätt.  Det  var  också  tänkt  att  definiera  fler  begrepp  som kunde  vara
relevanta, exempelvis ”kravspecifikation” men detta stryktes eftersom det ansågs att
dessa begrepp var mindre tvetydiga och dessutom inte lika centrala som ”prototyp”.
Det  ansågs  också  att  respondenten  skulle  ha  tillräcklig  kunskap  om
programvaruutveckling för att förstå begreppen. 

5.2. Pilotintervju
Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotintervju. Under denna visade det sig
att det fanns flera brister i intervjufrågorna. Flera av dem tycktes vara svåra att förstå
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vilket gjorde att svaren inte blev de önskade och att förtydlingar av intervjuaren måste
göras. Tiden som beräknats för en intervju hade satts till mellan 20 och 30 minuter.
Det  visade  sig  dock  att  pilotintervjun  tog  nästan  45  minuter.  Efter  pilotintervjun
gjordes ändringar i  intervjufrågorna så att  syftet med studien bättre kom fram och
uppfylldes, samtidigt som några frågor som inte ansågs nödvändiga för att uppfylla
studiens syfte togs bort.

5.3. Kontakt med företag
Intervjuerna valdes att göras med programmerare, eftersom det ansågs att de tydligt
borde se problem som uppstår då en prototyp används som specifikation. Eftersom
programmerarna bygger programvaran utifrån kravspecifikationer så borde de ha sett
de  problem  som  kan  uppstå.  Personer  som  arbetade  på  högre  nivå  ansågs  inte
nödvändigt  att  intervjua  då  det  ansågs  att  dessa  inte  skulle  ha  samma  praktiska
erfarenhet av problem av denna typ då de egentligen inte själva måste använda en
kravspecifikation och en prototyp. Dessutom kan personer med högre positioner i en
organisation ofta vara upptagna och därmed vara svårare att få boka en tid för intervju
med.

De enda kriterierna som fanns för urvalet av företag var att de skulle utveckla program
–  det  vill  säga  att  de  hade  programmerare  på  företaget  –  och  att  de  i  någon
utsträckning skulle använda sig av prototyping i sitt arbete. Inga krav ställdes på att de
skulle utveckla någon speciell  typ av programvara, att  de skulle ha någon speciell
storlek, att det skulle finnas geografisk spridning etcetera.

Relativt tidigt under arbetets gång valdes några företag ut och det togs kontakt med
dem. Målet var att genomföra intervjuer på fyra företag, där två intervjuer gjordes på
varje. Anledningen var att detta antal ansågs vara lagom stort för detta arbete. Det
visade sig som väntat vara ganska svårt att hitta företag som var villiga att ställa upp
med intervjupersoner. I många fall togs kontakt via e-post, men att använda detta sätt
ledde  endast  till  en  enda  intervju.  I  samtliga  andra  fall  behövdes  en  mängd
telefonsamtal för att få tag på personer. I endast något enstaka fall kunde kontakt via
telefon tas direkt med en intervjuperson på förhand. Istället för kontakt direkt med den
potentielle respondenten var det ofta en person som hade någon form av ansvar över
denne som kontakt hölls med; exempelvis en personalansvarig eller avdelningschef.
Problemet  med detta  kunde vara  att  det  kunde vara  svårt  att  på  förhand veta om
personen som skulle intervjuas verkligen passade för studien. Dessutom kunde det
vara oklart om denne personalansvarig/avdelningschef hade tillräckligt stor kunskap
för att förstå problemställningen i detta arbete och att välja ut rätt personer. Några av
intervjupersoner uttryckte att de kände att de kanske inte riktigt passade för studien
och  att  de  var  osäkra  på  varför  de  valts  ut.  Det  visade  sig  dock  att  också  dessa
personer hade något att bidra med till denna studie.

5.4. Respondenternas bakgrund
Respondenterna  som  ingår  i  studien  har  olika  mycket  erfarenhet  av
programvaruutveckling. Deras praktiska erfarenhet varierar från ett år upp till 35. I
snitt  har  de  arbetat  med  programvaruutveckling  i  åtta  år.  Tio  av  respondenterna
arbetar främst som programmerare, även om fyra av dem uppgav att de även arbetar
en del med design. Två av programmerarna uppger också att de ibland arbetar som
projektledare eller delprojektledare.
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Tre av programmerarna utvecklar ledningssystem. Två programmerare arbetar med
administrativa  system.  Två  programmerare  utvecklar  programvara  som arbetar  på
ganska låg nivå, nära maskinvaran. De övriga programmerarna utvecklar programvara
av varierande typ. Det kan vara värt att notera att de olika system som utvecklas är
olika  mycket  ”GUI-intensiva”.  En  av  programmerarna  arbetar  inte  med  GUI  alls
medan andra arbetar med och designar GUI. I detta arbete avses ju främst prototyper
som fokuserar på GUI och dessa är ju lämpligast om applikationerna som utvecklas är
någorlunda GUI-intensiva.

De  två  kognitionsvetarna  lägger  sitt  fokus  mer  på  GUI  och  att  se  till  att
användbarheten  för  systemen  som utvecklas  höjs.  Användarrepresentanten  snarare
utvärderar är utvecklar programvara, ur en användares perspektiv.

5.5. Genomförande av intervjuer
Sammanlagt 13 intervjuer genomfördes. I de flesta fall gicks samtliga frågor igenom
med respondenten. I några fall kunde en fråga bli överflödig på grund av ett tidigare
svar vilket  gjorde att  den inte ställdes.  Frågorna ställdes i  ordning såvida det  inte
uppstod diskussioner under intervjun som relaterade till en fråga längre fram; i så fall
kunde denna ställas för att få ett naturligt flyt i intervjun. En av respondenterna visade
sig under intervjun inte anse sig lämpad att svara på de frågor som ställdes. Endast
fråga 1 besvarades, men det visade sig även att personen hade annan kunskap som
kunde vara relevant för studien.

Intervjuerna gjordes på totalt fyra företag. Antal respondenter på varje företag var en,
tre, fyra respektive fem.

I samtliga fall spelades intervjuerna in så att de efteråt exakt kunde återges, även de
fem intervjuer som fick göras via telefon av geografiska skäl. Efter att intervjun var
avslutad transkriberades materialet så noggrant som möjligt. Texten skickades via e-
post till respondenten som fick godkänna och även komplettera sina svar. Syftet med
detta var både att respondenten skulle få godkänna att materialet användes i studien
och  att  denne  även  skulle  kunna  utveckla  sina  svar.  I  e-brevet  som  skickades
uppmanades respondenten att framförallt ta den sista frågan i beaktande – det vill säga
frågan om vilka ytterligare problem som finns. Det ansågs att respondenten vid detta
laget kanske hade hunnit reflektera ytterligare över frågorna och därmed kunde ge ett
bättre svar då än under intervjun.

Alla intervjuer spelades in på ett digitalt format. Inspelaren som användes valdes så att
den skulle vara diskret och inte distrahera respondenten mer än nödvändigt. Ingen av
personerna sade sig känna sig distraherad av att de blev inspelade. Även intervjuerna
via telefon spelades in, vilket kunde göras tack vare en högtalartelefon.

5.6. Reflektioner
Att det tog tid att få tag på försökpersoner innebar i praktiken inte något egentligt
problem då detta hade förutsetts. Kontakten inleddes via e-post men detta fungerade
sällan. Det var tydligt att det var betydligt mer effektivt att ringa istället.

Trots att det gjordes klart vad syftet med intervjun och arbetet var så märktes det att
många  av  respondenterna  missuppfattade  detta.  Detta  gällde  även  om  frågorna
inleddes med ”jag har märkt att respondenterna har svårt att förstå fokus på denna
fråga,  det  jag avser  är...”  eller  liknande.  Tack vare  att  intervjuer  gjordes  och inte
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enkäter kunde respondenternas svar dock följas upp för att förtydliga vad som avsågs.

De  respondenter  som  efterfrågats  var  programmerare,  men  ändå  föreslog  två  av
företagen  att  kognitionsvetare  skulle  delta,  medan  ett  annat  företag  föreslog  en
användarrepresentant.  Intervjuerna  genomfördes  ändå  men  det  visade  sig  att
användarrepresentanten inte ansåg sig lämplig för att svara på alla frågor och därför
gjordes  inte  heller  detta,  utan  flera  av  frågorna  gicks  inte  igenom.  Dock  kunde
kognitionsvetarna oftast ge svar på frågorna som var av intresse för studien.

Det visade sig att det generellt sett var svårt för respondenterna att finna bra svar på
den sista frågan, det vill säga om det finns ytterligare problem. Även om svar gavs så
var fokus ofta inte riktigt det som avsetts. Svaren relaterade ofta inte direkt till den
frågeställning som behandlas i detta arbete.

Efter  att  intervjuerna  transkriberats  och  skickats  via  e-post  till  respondenterna
väntades det att dessa skulle göra kompletteringar av sina svar så att mer material
skulle komma in till undersökningen. Detta skedde i regel inte, utan oftast ankom svar
där  respondenten  godkände  att  materialet  användes,  möjligtvis  att  vissa  ord  som
missuppfattats hade korrigerats. Detta ställde till vissa problem då det hade räknats
med att  respondenterna förhoppningsvis  hade fått  tid  att  tänka igenom frågorna –
speciellt den sista frågan, och nu kunde utveckla sina svar. Eftersom detta inte skedde
var svaren på denna fråga fortfarande ganska fattiga.

Intervjuerna  var  från  början  tänkt  att  göras  så  att  det  var  ungefär  lika  många
respondenter från varje företag. Istället föll det sig så att antalet respondenter på varje
företag var väldigt olika, ända från en upp till fem. Detta kan anses vara en brist när
materialet presenteras statistiskt då de företag med fler respondenter kan orsaka en
snedfördelning om respondenterna inom detta företag gett likartade svar som inte är
respresentativa för populationen.
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6. Resultat och analys
I detta kapitel  presenteras materialet  som tagits  fram under de tretton genomförda
intervjuerna. Materialet presenteras fråga för fråga och kompletteras med diagram och
tabeller i de fall detta visat sig lämpligt.

6.1. Fråga 1
Upplever  du  att  prototypen  ibland  innehåller  egenskaper  som  egentligen  inte  är
önskvärda – kanske på grund av hastig utveckling?

Nio av respondenterna tyckte att prototypen kunde innehålla egenskaper som inte är
önskvärda. Dessa tyckte också att det kunde vara ett problem. Detta var dock av olika
anledningar. En respondent ansåg att ett problem kunde vara i form av att prototypen
togs  fram  i  fel  miljö,  exempelvis  i  fel  programmeringsspråk  eller  för  fel
operativsystem. Om ett användargränssnitt byggs då kan det hända att de element som
användes i olika dialogrutor inte finns. Å andra sidan, påpekade respondenten, kunde
detta vara en fördel om throw-away-prototyper gjordes eftersom moduler som tagits
fram för prototypen inte kan återanvändas. Visserligen kan återanvändning spara tid,
men  de  framtagna  komponenterna  har  ofta  lägre  kvalitet  om  de  togs  fram  för
prototyping. Respondenten påpekade vidare att det också kan vara så att programvaran
byggs över så lång tid att när det är dags att implementera den ”riktiga” programvaran
så finns de element som användes tidigare inte kvar längre. De avsedda elementen var
i detta fall grafiska element i ett GUI.

En respondent ansåg att användbarhetsaspekter ofta inte togs upp i prototypen. Ofta
lades det inte så stor energi på att ta fram ett användarvänligt GUI till en prototyp om
det som skulle testas främst var funktionalitet. Detta kunde leda till att den färdiga
programvaran kunde lida av dålig användbarhet.

En  respondent  pekade  på  en  annan  aspekt,  nämligen  att  prototypen inte  visar  en
verklig situation. Egenskaperna hos en prototyp i en verklig situation skulle säkerligen
vara annorlunda. I detta fall var det prestandaaspekter som åsyftades.

Fyra respondenter tyckte att det kunde finnas fel som var relaterade till att prototypen
togs fram hastigt. Detta kunde leda till att komponenter fick bygga upp prototypen
som eventuellt  inte var lämpliga eller  att  prototypen bestod av snabba ”hack”.  En
respondent påpekade att utvecklarna lämpligen använde en sådan prototyp som throw-
away då den inte var lämplig för att  utveckla vidare till  en färdig programvara på
grund av dess bristande kvalitet.

Tre av respondenterna tyckte att prototypen ofta var behäftad med fel, men att det var
sådant som upptäcktes vid möten med kund. Det handlade alltså i dessa fall inte om
att  använda  prototypen  främst  som  specifikation,  utan  som  ett  verktyg  för
kravutvinning och som katalysator för dialog med kund.

Fyra respondenter tyckte dock att det inte var något problem med att prototypen kunde
innehålla ej önskvärda egenskaper. En respondent svarade att  det  aldrig hade varit
syftet med prototypen att vara så noggrann. En annan respondent tyckte att prototypen
var en del av ett iterativt arbetssätt. Eftersom man arbetade genom att ständigt iterera
samtidigt som en god kommunikation upprätthölls uppstod inte problem av den här
typen.  Två  andra  respondenter  svarade  att  de  aldrig  lämnade  över  prototypen  till
någon annan och därför uppstod inte detta problem. Som den ene av dem sa: ”Man vet
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själv, egentligen.”

Figur 2 visar hur många av respondenterna som svarade ja respektive nej på denna
fråga.
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Figur  2:  Respondenternas  svar  på  frågan  om  prototypen  kan  innehålla  icke-
önskvärda egenskaper.

Tabell 1: En sammanfattning över vad de icke-önskvärda egenskaperna relaterade
till.

Relaterat till Antal

Tekniska problem 5

Krav 3

Användarvänlighet 1

Fråga 1 utgår från Ravid och Berry (2000) som anser att prototypen ofta innehåller
felaktigheter som är relaterade till  tekniska aspekter av prototypen. Det  visade sig
dock att flera respondenter kunde se problem med prototypen på andra sätt i det här
sammanhanget.  Prototypens  syfte  är  ofta  att  utvinna  krav  och  underlätta
kommunikation med kund (Ravid och Berry, 2000; Torres, 2002). Denna användning
av  prototypen var  vanlig  bland de  tillfrågade och  därför  relaterar  problemen med
prototypen ofta till just detta.

Det krävs ett arbetssätt som är relativt tydligt för att problemen egentligen ska uppstå.
Om prototypingen och användningen av prototypen inte görs precist så gör inte små
problem så mycket. Ett mer informellt arbetssätt med tät kommunikation kan också
göra att problemen inte är tydliga i praktiken.

Problemet  som  lades  fram  kan  dock  ses  som  reellt  eftersom  de  allra  flesta
respondenter ansåg att det var ett problem.

6.2. Fråga 2
Kan det vara oklart vilka krav som fångas av prototypen och vilka som inte gör det?

Sju  av  respondenterna  kunde  se  detta  som  ett  problem.  Två  av  dem  tyckte  att
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prototypen gav en bra helhetsbild, men att det var en brist att detaljkrav på lägre nivå
oftast inte inkluderades i prototypen. Detta kan exempelvis röra hur programmet ska
arbeta mot en databas eller en viss hårdvara.

En annan respondent tyckte att det kunde blir problem eftersom en prototyp kanske
inte klarar av att hantera komplexa lösningar och därför kan det vara oklart vad den
egentligen ska visa då den utvecklas efter hand. En annan respondent hade aldrig råkat
ut  för  problemet och såg det  egentligen inte som ett  problem i  sin situation, men
kunde ändå tänka sig att det kunde bli problem med just detta i större system, det vill
säga att en prototyp utvecklas en längre tid tills det upptäcks att prototypen inte har
den kapacitet som krävs för implementeringen av de mer komplexa krav som dyker
upp efter hand. En tredje respondent tänkte i samma banor. Även en fjärde respondent
var på samma linje och ansåg att problemet kunde uppstå om in-kraven till prototypen
var luddiga.  När implementeringen av prototypen påbörjades var  det  generellt  sett
oklart vad den skulle klara av.

En respondent svarade att problemet kunde uppstå eftersom en prototyp inte fångar
alla krav. Detta problem är dock generellt och gäller även övrig kravdokumentation.
Dock tyckte respondenten att exekverbara prototyper visade mycket mer än en icke-
exekverbar prototyp och därför var bättre på att fånga krav.

Tre av respondenterna såg det inte alls som ett problem. En av dem tyckte inte att det
alls var ett problem i praktiken. En annan respondent svarade att i ett av fallen löstes
oklarheter med hjälp av en genomgång av prototypen, medan en tredje respondent
svarade att ett iterativt arbetssätt och tät kommunikation med kund hjälpte till att se
till att oklarheter inte uppstod.

Två av respondenterna hade inga klara svar på denna fråga av olika anledningar.

Figur 3 visar hur respondenterna svarade på denna fråga. Två av respondenterna hade
svårt att ge ett rakt svår på frågan.
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Figur 3: Respondenternas svar på frågan om de anser att det kan vara oklart vilka
krav som fångas av prototypen.
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Tabell 2: En sammanfattning över varför det kunde vara oklart vilka krav som fångas
av en prototyp.

Relaterat till Antal

Alla krav ej kända när prototyp började tas fram 4

Prototyp ej detaljerad nog 2

Prototypen kan inte fånga alla krav 1

Fråga 2 utgår ifrån påståendet av Kontonya och Sommerville (1998) att prototypen
inte  kan  visa  alla  krav  och  då  specifikt  icke-funktionella  krav.  Ingen  av
respondenterna svarade explicit på denna fråga att just icke-funktionella krav var ett
problem att fånga, utan snarare grundar sig förvirringen på att en prototyp började tas
fram i ett tidigt skede när kraven var mycket luddiga. Prototypen skulle därför från
början visa en sak, men utvecklades senare vidare till att visa något annat. 

Att prototypen inte skulle vara detaljerad nog tas upp av Ravid och Berry (2000) som
framlägger  att  prototypen  ska  visa  bara  det  som  inte  är  väl  förstått.  Hos
respondenterna  byggs prototypen oftast  som ett  GUI eller  som enkla  exekverbara
prototyper vilket innebär att detaljer på låg nivå inte tas upp. Anledningen tycks vara
att syftet med prototypen främst är att främja kommunikation med kund och därför är
visuella representationer på programvaran viktiga eftersom de är lätta att förstå medan
detaljer på låg nivå är underordnade i sammanhanget.

Även detta problem kan ses som reellt eftersom de allra flesta respondenter ansåg att
det var ett problem.

6.3. Fråga 3
Upplever du att syftet med prototypen kan vara oklart? Det vill säga – vad den ska
visa och varför?

Nio av respondenterna kunde ge ett relativt rakt ”nej” på denna fråga. Som en av dem
sa: ”Har man inget syfte så gör man det inte.” De tre övriga respondenterna gav svar
som var något vaga och otydliga, men ingen av de tolv respondenterna tyckte att syftet
var speciellt oklart. Däremot påpekade en av dem att syftet kunde vara oklart inte för
respondenten men för andra i  gruppen eller  för kunden. Det kunde handla om att
programmerare jobbade för att ta fram ”snygga” lösningar på låg nivå till en prototyp,
trots att denna bara skulle användas för att visa den visuella aspekten av programvaran
och att den underliggande funktionaliteten inte spelade någon roll i  det skede man
befann  sig  i.  Det  kunde  hända  att  mycket  energi  lades  ner  på  att  göra  en  väl
fungerande prototyp, eller en funktion i en prototyp, som sedan slängdes bort eftersom
det upptäcktes att kunden inte var intresserad av den implementerade funktionaliteten.
Syftet kunde också vara oklart  för kund som ibland ansåg att prototyping inte var
nödvändigt för att utvinna krav eftersom detta kostade tid och pengar.

En av respondenterna tyckte att problemet kunde uppstå, även om denne inte varit
med om det i praktiken på ett sådant utkristalliserat sätt. Det hade dock hänt att det
uppstått missförstånd med kund, men inte alls så att en prototyp visats upp och sedan
att den färdiga programvaran visat sig vara helt felaktig. Det hade aldrig ställts på sin
spets.
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Figur 4 visar hur respondenterna svarade på denna fråga.
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Figur 4: Respondenterna svar på frågan om syftet med prototypen kan vara oklart.

Fråga 3 utgår från Schneider (1996) som anser att  det  är vanligt  att  användare av
prototypen inte förstår syftet med den; vad den ska visa, varför den ska visa det, hur
den gör det etcetera. Även om några av respondenterna inte kunde ge raka svar så är
det tydligt att detta inte är något reellt problem då inte en enda respondent svarade
”ja”.

6.4. Fråga 4
Brukar det finnas dokumentation om prototypen?

Nio av respondenterna svarade att dokumentation av prototypen inte gjordes, i varje
fall inte en sådan som beskrev vad prototypen gjorde, hur den fungerade, vilka brister
den hade etcetera. Två av respondenterna svarade att de brukade spara skisserna på
användargränssnittet  och  att  detta  då  skulle  kunna  räknas  som  en  form  av
dokumentering. En annan respondent svarade att det som prototypen gjorde fanns ju i
kravspecifikationen  och  därför  var  det  inte  nödvändigt  att  dokumentera  själva
prototypen som ju gjorde det som stod beskrivit där.

Tre av respondenterna svarade dock att de hade en enklare form av dokumentering av
prototypen  där  gränssnittets  funktionalitet  och  liknande  beskrevs.  En  av
respondenterna svarade att de använde denna typ av dokumentation och då i form av
ett dokument med skärmdumpar från prototypen och textuella beskrivningar av alla
element i gränssnittet. Det stod också vad det skulle stå på olika element i olika språk.

En respondent svarade att denne ofta fick titta efter kommentarer i själva koden och
att det i så fall var en form av dokumentation som de använde sig av.

Av de respondenter som svarade att de inte dokumenterade prototypen så var det bara
två av dem som upplevde detta som ett egentligt problem.

Figur 5 visar hur respondenterna svarade på denna fråga.
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Figur 5: Respondenternas svar om hurvuvida de brukar dokumentera prototypen.

Fråga 4 bygger på ett påstående från Schneider (1996) som säger att dokumentation av
prototypen sällan görs. Detta visade sig också stämma då endast några få respondenter
gjorde någon dokumentation. Schneider (1996) lägger fram flera anledningar till att
dokumentering av prototypen inte görs. Flera respondenter antydde att anledningen till
att dokumentering inte gjordes var att det helt enkelt inte fanns tid för det. Detta är
också en av anledningarna som Schneider (1996) lägger fram. Det är dock tveksamt
om bristande dokumentation i detta sammanhang kan ses som ett problem då väldigt
få av dem som inte hade någon dokumentering såg detta som ett reellt problem.

6.5. Fråga 5
Upplever  du  att  den  mesta  kunskapen  om  prototypen  i  själva  verket  finns  hos
utvecklaren som gjorde den?

Samtliga respondenter ansåg att detta var det absolut vanligaste. Den gällande åsikten
var att  det var alltför mycket arbete med att  dokumentera allt  om en prototyp och
därför  brukade  man  för  det  mesta  fråga  utvecklaren  av  prototypen  om det  fanns
oklarheter. Hälften av respondenterna tyckte att det kunde vara ett problem att arbeta
på  detta  sätt,  medan  den  andra  hälften  inte  tyckte  att  det  var  något  problem.
Respondenterna  som  såg  det  som  ett  problem  ansåg  att  personen  som  utvecklat
prototypen kanske kunde flyttas någon annanstans, bli sjuk eller vad som helst – i så
fall kunde denne inte svara på viktiga frågor om prototypen och arbetet skulle saktas
ner. En respondent svarade att det speciellt kunde vara problem på dennes företag då
man tog in mycket konsulter. Två av respondenterna nämnde att de projekt de deltog i
var relativt långa och att detta kunde ställa till problem – om ett projekt håller på i
flera år kan de inblandade ofta få nya positioner och en lika tät  kontakt  kan vara
omöjlig att upprätthålla. 

Sex av respondenterna ansåg att även om utvecklaren av prototypen hade den mesta
informationen om den så spelade det inte så stor roll för sättet de arbetade på. Det vara
bara att  fråga utvecklaren om det uppstod oklarheter och det sågs inte som någon
större brist. En av respondenterna svarade att det egentligen inte var värt arbetet att
göra allt för mycket dokumentation eftersom det ändå skulle finnas brister i den vilket
skulle leda till att den som undrade ändå måste fråga utvecklaren.
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6. Resultat och analys

En  av  respondenterna  hade  varit  med  om  att  omfattande  dokumentation  om  en
prototyp hade gjorts och det senare visade sig att om denna inte funnits hade det varit
omöjligt för andra att förstå prototypen fungerade. Personen som utvecklat prototypen
hade  gjort  detta  som  ett  examensarbete  och  fanns  därför  inte  kvar  inom
organisationen.

Figur 6 visar hur respondenterna svarade på denna fråga.
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Figur 6: Alla respondenter ansåg att utvecklaren av prototypen har mest kunskap om
den.

Fråga  5  utgår  från  Schneider  (1996)  som  anser  att  utvecklaren  har  den  mesta
kunskapen om prototypen då dokumentation sällan görs. Att den mesta kunskapen om
prototypen  finns  hos  utvecklaren  av  prototypen  visade  sig  också  vara  sant  när
respondenterna  tillfrågades.  Detta  kan  anses  vara  ett  problem  då  hälften  av
respondenterna ansåg detta. Anledningen till att det skulle vara ett problem är precis
det  som  Schneider  (1996)  framlägger:  utvecklaren  av  prototypen  kan  lämna
utvecklingsteamet. 

6.6. Fråga 6
Upplever du att prototypen inte alltid stämmer överens med kravdokumentationen?

Tio av respondenterna ansåg att detta hände. Fyra av respondenterna tyckte att detta
berodde på att det fanns en överenskommelse mellan kund och utvecklare i form av en
kravspecifikation, men att när denna realiserades i form av en prototyp så ville kunden
göra ändringar vilket senare kunde göra att prototypen och kravspecifikationen inte
stämde överens. Problem med kraven upptäcktes alltså när de realiserades i form av
en prototyp.

Fem respondenter som såg det snarare relaterat till något mer generellt, nämligen att
det  är  svårt  att  se  till  att  allt  är  uppdaterat  och  i  fas.  Som en  av  respondenterna
svarade: ”det är inte ofta saker och ting stämmer, faktiskt.”

Tre av respondenterna upplevde att situationen med inkonsistens hade hänt dem men
att det inte hade spelat någon större roll. En av respondenterna svarade att problemet
inte märktes så tydligt på grund av att dennes arbetssätt inte var tillräckligt strikt för
att problemet skulle märkas.
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Två av respondenterna svarade att inkonsistens kunde bero på att prototypen lagts åt
sidan så att den färdiga programvaran kunde implementeras och under detta arbete
framkom fler  krav.  Kravspecifikationen  uppdateras  då  men  inte  prototypen  vilket
leder till inkonsistens.

En respondent  ansåg att  inkonsistens  mellan prototyp och kravspecifikation kunde
bero  helt  enkelt  på  att  utvecklaren  av  prototypen  kunde  ha  gjort  misstag  under
implementeringen av prototypen.

Två av respondenterna upplevde det dock inte som något problem. En av dem svarade
att prototyperna visserligen kunde avvika från kravspecifikationen, men att detta inte
var något problem eftersom man då bara såg till att uppdatera kravspecifikationen.
Den andra respondenten ansåg att prototyperna brukade ”hamna rätt”.

Figur 7 visar hur respondenterna svarade på denna fråga.
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Figur  7:  Respondenternas  svar  på  frågan  om  huruvida  prototypen  och
kravdokumentationen ibland skiljer sig åt.

Tabell 3: En sammanfattning över varför respondenterna ansåg att prototypen inte
alltid stämmer överens med kravdokumentationen. 

Relaterat till Antal

Svårt att upprätthålla konsistens 5

Krav utvecklas tack vare själva prototypen 4

Sena ändringar i krav 2

Utvecklare av prototyp har gjort fel 1

Fråga 3 bygger på Ravid och Berry (2000) som anser att det ofta finns inkonsistens
mellan prototypen och kravspecifikationen. Det var tydligt att många av problemen
bygger helt på att det är svårt att upprätthålla konsistens mellan artefakter, vilket är ett
mer  generellt  problem  inom  programvaruutveckling  och  inte  bara  relaterat  till
prototyper. 

Eftersom prototyper ofta används för att  utvinna krav är det naturligt att  krav kan
läggas  till  efter  hand  som  prototypen  implementeras.  Under  arbetet  med  att
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implementera prototypen hittades ofta problem med den som gjorde att utvecklaren
måste avvika från kraven för att göra en bra lösning. Detta tas inte upp av Ravid och
Berry (2000).

Det är tydligt att problemet är reellt då de allra flesta tyckte att detta var ett problem.
Det verkar dock finnas många anledningar till att inkonsistens uppträder.

6.7. Fråga 7
Händer  det  att  programmerare  inte  vet  om  de  ska  följa  prototypen  eller
kravdokumentationen?

Åtta av respondenterna svarade att det inte var något problem för programmerarna att
veta  vilken  av  de  två  de  skulle  följa.  Två  respondenter  svarade  att  de  gick  till
prototypen eftersom kunden hade tittat på denna och godkänt den och att den hade
använts  som  kravutvinningsverktyg  mot  kund.  Problem  som  upptäcktes  förs  in  i
prototypen och därför borde den vara mest korrekt. Tre respondenter svarade att de
gick till kraven när de två skiljde sig eftersom de hade detta som kontrakt med kunden
snarare  än  prototypen.  De  övriga  tre  respondenterna  tyckte  att  det  inte  var  något
problem då de hade en tät kommunikation i  gruppen så att utvecklarna lätt  kunde
fråga varandra om det uppstod oklarheter.

Tre  respondenter  –  uppdelade  på  två  organisationer  –  använde  formella
ändringshanteringssystem. Dessa användes dock ofta inte, utan istället fanns det ofta
någon person man kunde fråga. Detta gällde även flera respondenter som inte hade en
formell ändringsprocess.

Formalitet  var  generellt  sett  inte  så  vanligt  i  detta  sammanhang.  Som  en  av
respondenterna  svarade  på  frågan  om  det  fanns  ett  formellt  sätt  att  upprätthålla
konsistens mellan prototyp och kravspecifikation: ”Nej. Det är mer att man får vara
noggrann.”

Bara en respondent svarade rakt att det kunde vara ett problem. Mindre problemen
löstes  av  utvecklaren  själv  och  om  det  rörde  sig  om  större  problem  kunde  en
systemansvarig kontaktas. Det fanns ett formellt ändringshanteringssystem som kunde
tillämpas om problemet fortfarande inte kunde lösas.

Två  av  respondenterna  tillfrågades  inte  då  de  svarat  att  prototyp  och
kravspecifikationen brukade stämma överens.  En av respondenterna kunde inte  ge
något bra svar på frågan.

Figur 8 visar hur respondenterna svarade på denna fråga.
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Figur 8: Respondenternas svar på om det kan bli oklarheter om prototypen ska följas
eller om kravspecifikationen ska följas. Två respondenter svarade inte på denna fråga
då de inte upplevt inkonsistens mellan prototyp och kravspecifikation.

Tabell  4:  En  sammanfattning  över  hur  respondenterna  löser  problemet  med  att
prototyp och kravdokumentation inte stämmer överens. Detta gäller de respondenter
som svarade ”nej” på fråga 7.

Löses genom Antal

Går till krav 3

Tät kommunikation 3

Går till prototyp 2

Denna  fråga  bygger  på  påståenden  från  Ravid  och  Berry  (2000)  som  anser  att
eftersom inkonsistens ofta uppstår mellan prototyp och kravspecifikation så kan det
vara  oklart  vilken  programmerarna  ska  följa  när  den  färdiga  programvaran  ska
implementeras. Även i denna fråga visade det sig att det krävs ett visst arbetssätt som
följs ganska precist för att problemet ska bli tydligt. I praktiken kan samma utvecklare
skriva  prototypen och  den  färdiga  programvaran,  medan  Ravid  och  Berry (2000)
förutsätter att separata grupper arbetar med att ta fram prototyp respektive den färdiga
programvaran. Ett mer informellt arbetssätt som bygger på tät kommunikation kan
också göra att problemet inte märks. 

Eftersom så få respondenter kunde se detta som ett reellt problem anses det inte heller
vara det.

6.8. Fråga 8
Enligt  litteraturen  är  en  allmän  rekommendation  att  krav  ska  visa  vad  en
programvara  ska  göra  och  inte  hur  –  man  går  exempelvis  inte  ofta  in  på
implementationsdetaljer. Upplever du att prototyper ställer till problem då de ger en
konkret lösning på ett problem?

Fyra av respondenterna såg inte detta som något problem. En av respondenterna ansåg
att det kunde underlätta att konkretisera på detta sätt, speciellt med kommunikation
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6. Resultat och analys

mot kunden. 

Fem av respondenterna tyckte dock att detta kunde vara ett problem. Tre av dessa
uttryckte specifikt att en prototyp kunde göra att fokus hamnade på prototypens GUI
och inte dess funktionalitet.  En av respondenterna ansåg att  problemet kunde vara
relaterat till att det var olika personer med olika bakgrund inblandade. Den som gör
prototypen – speciellt ritar gränssnittet – kan vara en kognitionsvetare som har bra
grepp om kraven på programvaran och dess användbarhetsaspekter. Detta kan leda till
att den lösningen som togs fram då inte är teknisk lämplig eller ens möjlig lösning,
vilket visar sig när mer teknisk personal ska implementera programvaran baserad på
denna  design.  En  respondent  ansåg  dock  att  just  detta  kunde  också  vara  positivt
eftersom  programvarans  GUI  kunde  tas  fram  utan  att  ta  hänsyn  till  hur  den
underliggande  funktionaliteten  skulle  lösas,  vilket  ger  ett  bättre  GUI  ur
användbarhetsaspekt. 

En  respondent  tyckte  att  det  kunde  bli  problem  om  det  fanns  en  stark  vilja  i
utvecklingsteamet som ville att lösningen skulle göras på ett visst sätt. Detta kunde
leda till att tidiga designbeslut togs som inte var helt lämpliga.

Det ska också tilläggas att tre respondenter hade svårt att förstå frågan och kunde inte
ge ett bra svar.

Figur 9 visar hur respondenterna svarade på denna fråga.
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Figur  9:  Respondenternas  svar  på  frågan  om det  kan  vara  ett  problem att
prototypen ger en konkret lösning på ett problem.

Tabell 5: En sammanfattning över vad de respondenter som svarade ”ja” på
fråga 8 tyckte att problemet relaterade till.

Relaterat till: Antal

För stort fokus på GUI 3

Olika personer vill olika saker, felaktiga beslut tas tidigt 2

Frågan bygger på Kotonya och Sommerville (1998), som anser att  krav i naturligt
språk ska utformas på ett speciellt sätt. Helst ska specifika lösningar inte presenteras i
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kraven. Det är oklart om det är ett reellt problem i praktiken då mindre än hälften av
respondenterna tyckte det, plus att en respondent ansåg att det kunde vara en direkt
fördel att konkretisera.

6.9. Fråga 9
Finns det ytterligare problem?

Fyra respondenter tyckte att det kunde vara lätt att hamna i diskussioner om småsaker,
speciellt om prototypens GUI. Detta kunde göra att funktionaliteten hos prototypen,
som var det viktiga, hamnade i skymundan. En av respondenterna nämnde att vem
som helst kan tycka till  om ett GUI, men inte lika många kan tycka till  om något
”osynligt” som är programmerat på låg nivå.

Tre respondenter menade att det var svårt att göra effektiv prototyping när inte alla
krav var kända när prototypingen började. Det kunde leda till att prototypen innehöll
många ”hack” för att anpassa den för förändringarna.

Tre respondenter svarade att prototyping tog allt för mycket tid och pengar och att det
kunde vara svårt att  motivera för en kund att det var värt  att  lägga ner så mycket
resurser så tidigt i projektet.

Två respondenter ansåg att det kunde vara lätt att prototypfasen inte riktigt tar slut.
Det måste vara tydligt för kund när denne inte kan komma med fler önskemål, utan att
arbetet med att implementera den färdiga programvaran börjar.

Det kan också hända att en lösning som används i prototypen lever vidare och hamnar
i den färdiga programvaran trots att det inte var någon speciellt bra lösning. Det finns
en risk att utvecklarna nöjer sig och går vidare, ofta på grund av tidspress. Tre av
respondenterna såg detta som det främsta problemet med prototyping.

Ett generellt problem är att det inte finns någon egentlig kunskap om hur prototyping
egentligen ska gå till. Hur man ska använda prototyper kan vara oklart. Som en av
respondenterna sa: ”Det är så lätt att vräka ur sig att 'vi har en prototyp', till exempel.”

Två respondenter uttryckte det som ett problem att prototyper inte kunde visa eller
testa prestanda på ett bra sätt. Om den skulle göra det skulle det krävas mer än en
enkel GUI-prototyp vilket blir kostsamt att ta fram. Prestandaproblem sades dyka upp
ganska sent  i  utvecklingen och kanske inte  märktes  förrän systemet  testades  i  sin
riktiga miljö. Det fanns inte bara svårigheter med att ta fram en prototyp som kan visa
hur prestandan verkligen skulle bli, utan det fanns också praktiska problem med att
testa den på den riktiga hårdvaran eftersom denna inte alltid var tillgänglig.

Två respondenter uttryckte också att alla krav inte kunde fångas, vilket de såg som ett
mer generellt  problem då det  ofta  är  svårt  att  i  praktiken fånga alla krav,  oavsett
dokumenteringsform.

En respondent kunde se det som ett problem att olämpliga komponenter användes till
att bygga prototypen. Detta svar gavs dock redan på Fråga 1.

Figur 10 visar hur respondenterna svarade på denna fråga.
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Figur  10:  Diagrammet  visar  några  de  vanligaste  svaren  från  respondenterna  på
fråga  9.  Endast  svar  som  hade  en  frekvens  på  2  eller  mer  är  inkluderade  i
diagrammet av praktiska skäl.

Att fokus ligger för mycket på GUI var inte oväntat, då en prototyp vanligen fokuserar
på detta,  och visade sig vara en av svagheterna med att  använda en prototyp som
specifikation. Programmerare kan vara mer intresserade av aspekter på en låg nivå,
vilka är bortabstraherade från en prototyp. Vidare kan ett GUI visa en lösning som
inte är tekniskt lämplig eller möjlig.

Det visade sig också vara ett problem att utvecklarna nöjer sig med en viss lösning i
prototypen vilket senare kunde visa sig vara en allvarlig brist. Detta är något som lätt
händer  om  evolverande  prototyper  används  då  lösningar  som  tas  fram  tidigt  lätt
stannar kvar.

Flera respondenter tyckte att det var svårt att ta fram en prototyp eftersom det kunde
vara  svårt  att  veta  vilka  krav  den  skulle  komma  att  uppfylla;  den  användes  då  i
kravutvinningssyfte. Detta relaterar dock inte direkt till frågeställningen då det snarare
är ett problem relaterat till framtagandet av prototypen.

Framtagandet  av  en  prototyp  kan  bli  kostsam  och  ta  mycket  tid  (Kotonya  och
Sommerville, 1998) vilket flera respondenter ansåg. Detta relaterar dock inte direkt
till  frågeställningen  då  detta  anses  vara  snarare  ett  administrativt  problem  än  ett
tekniskt.

Att prototypen inte visar prestanda framkom, vilket var ett mer väntat svar på Fråga 2
då  prestandakrav  i  regel  räknas  som  icke-funktionella  krav  (Kotonya  och
Sommerville,  1998).  Det  finns  svårigheter  med  att  visa  verklig  prestanda  hos  en
prototyp då den underliggande funktionaliteten inte finns implementerad. Exempelvis
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så kan ett databasanrop i en prototyp hårdkodas, vilket leder till oklarheter om hur
prestandan kommer att bli när anropet görs mot en riktig databas.

Några respondenter menade att ett problem är att alla krav inte kan fångas, men detta
sågs  mer  som  ett  generellt  problem  och  kunde  lika  gärna  ha  relaterat  till
kravspecifikationer i dokumentform som till prototyper.

Frågan om att veta om prototypen är klar försvårar både för programmerare och kund.
Så  länge  som  prototypen  inte  anses  ”klar”  så  kan  ändringar  på  den  fortsätta  att
strömma in från kund, men den färdiga programvaran kan inte börja tas fram förrän
den är klar. Om prototypen aldrig blir  ”klar” kan aldrig den färdiga programvaran
börja implementeras, men om prototypen anses vara klar i förtid så kan det leda till att
viktiga krav från kunden inte tas med till den färdiga programvaran.

Precis som Schneider (1996) påpekar så kan det finnas ett övergripande problem med
prototyping; nämligen att utvecklarna av den har dålig kunskap om hur prototyping
egentligen ska tillämpas. Detta problem tycks finnas i praktiken men det verkar inte
vara speciellt stort.

Flera av problemen som tagits  upp inte  har  upplevts  som några stora  problem av
respondenterna. I de flesta organisationer som intervjuerna utförts på är arbetssättet
inte tillräckligt formellt för att problemen ska uppträda utkristalliserat. Ett exempel på
hur förhållandet mellan specifikationer, prototyper och arbetsprocess kan fungera gavs
av en av respondenterna:

I: (...) det fanns väl en... nån form av spec till [programvarunamn]
eller?

R: Det vågar jag inte säga... jo, det finns lite specat, finns det. Men
den är rent textuell, den jag har sett. Bara beskrivit i text vad som
ska visas på varje bild.

I:  (...)  det  kanske  skulle  kunna bli  den situationen att  prototypen
avviker från det som står i specen...

R: De specar som jag sett på [programvarunamn], eller originalen vi
hade från början då,  de är så pass översiktliga så det  är svårt  att
avvika från dem (...) Jag tror faktiskt det är nåt som växt fram, man
har inte varit nöjd med något och så har man ändrat på det.

6.10. Andra resultat
Under intervjuerna framkom även andra resultat som från början inte var tänkta att
ingå  i  studien  men  ändå  kan  betraktas  som  intressanta  i  sammanhanget.  Dessa
presenteras i detta avsnitt.

Det upptäcktes att prototyper i någon mening alltid användes som en specifikation,
men inte alltid helt uttalat. I många fall användes prototypen mest för att utvecklaren
av den färdiga programvaran skulle få samla på sig erfarenheter från prototypingen
som kunde tillämpas senare.

Det visade sig att det var absolut vanligast att representera krav med naturligt språk i
textform. Även om det inte har direkt inverkan på studiens resultat så hade det ändå
räknats  med  att  det  skulle  vara  vanligt  att  någon  form  av  standardiserad  grafisk
representation även skulle användas, då framförallt UML. Det visade sig att detta var
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relativt ovanligt. Den grafiska representation som användes var framförallt för att visa
hur ett GUI skulle se ut och var då ofta i form av skisser i exempelvis PowerPoint. I
ett av fallen visade det sig dock att även GUI beskrevs i text. Detta gjordes mycket
detaljerat och beskrev placering, utseende och beteende hos olika grafiska element.
Respondenten tyckte att detta fungerade bra, vilket annars går lite stick i stäv med vad
litteraturen anser om hur en specifikation för GUI bör göras (Torres, 2002).

Det  upptäcktes  att  det  kunde  vara  olika  syn  på  hur  kraven  ska  specificeras.  En
respondent med kognitionsveteskaplig bakgrund hävdade att programmerarna ville ha
klara direktiv. Specifikationen gjordes gärna på en låg nivå tidigt i projektet om det
var möjligt.

”De orkar inte sitta och fundera så mycket, utan de vill ha det enkelt, från
A till B. Exakt hur många, hur gränssnittet ska se ut, vad som ska göras
för varje knapp... och sen vet ju de hur de löser det med sin... de översätter
exakt att 'den knappen ska göra exakt det och när du gjort det ska det och
det hända och ge den och den feedbacken'. Att det liksom inte finns några
tvetydigheter.”

En programmerare i samma organisation ansåg dock att kravspecifikationerna borde
vara på en högre nivå och att allt inte skulle vara så detaljspecificerat.

”Det som vi haft tidigare har varit mer i detalj, låg nivå, hur gränssitt ska
se ut, vilka protokoll det är mellan och sådär. Men det vi snackat om på
senare tid har varit att höja den nivån och att vi istället ställer höga krav...
högre nivå på kraven, om man säger så. Och sen är det upp till utvecklarna
att göra den här programmeringsspecen under utvecklandet, för den
kommer ändå att förändra sig. (...) Så egentligen vill jag ha en högre
kravspec; input, output. (...) Sen har det ju funnits en del såna [detaljerade]
specar (...) men för min del har inte de funkat i alla fall. (...) jag skriver
ändå om den.”

En respondent lade fram att det kan vara både en fördel och en nackdel att prototyp
och GUI utvecklas av någon annan än en programmerare eftersom denne inte tänker
på de tekniska lösningarna som krävs för den färdiga programvaran. Det kan vara en
fördel eftersom utvecklaren inte behöver fastna i detaljer om hur saker och ting i ett
GUI ska realiseras på låg nivå och det kan vara en nackdel eftersom en lösning kan tas
fram som visar sig vara omöjlig att realisera.

En respondent påpekade att  det i  praktiken inte behövde vara ett problem med att
använda en evolverande prototyp. Prototypen är oftast  mest  ett  GUI och om detta
byggs med samma verktyg som den färdiga programvaran så var det egentligen bara
att fortsätta. Användningen av ett verktyg som Visual Studio gör ändå att koden för ett
GUI alltid blir likadan. Verktyget för att skapa GUI är tillräckligt lätt att använda för
att  passa  för  en  GUI-prototyp  och  skapar  kod  som  är  lämplig  för  den  färdiga
programvaran.

Av de tillfrågade använde tio exekverbara prototyper. Sju respondenter använde enkla
prototyper som inte är exekverbara. Ofta användes både exekverbara prototyper och
enklare  prototyper.  De  enklare  prototyperna  var  oftast  på  papper,  ritade  i  något
program eller för hand. Ofta användes PowerPoint.
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6.11. Resultat relaterat till tidigare arbeten
Ansatsen som föreslås om Ravid och Berry (2000) som handlar om att försöka förstå
vilken information som finns i en prototyp verkar kunna vara relevant för många av
respondenterna  som  ingick  i  detta  arbete,  då  det  kunde  vara  oklart  vilka  krav
prototypen fångar. Den ökade mängden dokumentation som krävs riskerar dock att
leda  till  mycket  merarbete.  Flera  respondenter  uttryckte  att  de  tyckte  att
dokumentation generellt sett tog för mycket tid.

FOCUS som föreslås av Schneider (1996) bygger på att utvecklaren har mest kunskap
om  prototypen  och  att  informationen  i  prototypen  är  svår  att  utvinna  samt  att
prototypens  syfte  är  oklart.  I  undersökningen  i  detta  arbete  visade  det  sig  att
utvecklaren av prototypen mycket riktigt har mest kunskap om den och att detta kunde
upplevas som ett problem. Att prototypens syfte skulle vara oklart hittades det ingen
bra  grund för.  Att  utvinna  information  ur  en  prototyp kan dock vara  ett  problem
eftersom det kan vara oklart exakt vilka krav som en prototyp fångas.

SCORES+ som föreslås av Homrighausen m.fl. (2002) kan avhjälpa problemet med att
prototypen och kravspecifikationen säger olika saker, vilket i detta arbete visade sig
kunna vara ett problem. Dock bedöms det som att formaliteten generellt sett måste
öka  något  hos  de  i  denna  studie  ingående  organisationerna  för  att  använda  detta
effektivt. Vidare verkar det i praktiken ofta vara klart vilken av kravspecifikationen
och prototypen som ska följas, vilket gör problemet mindre allvarligt.
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7. Slutsats
Problemställningen som formulerades i kapitel 3 var:

Vilka problem finns när en prototyp används för att stödja implementeringen?

Utifrån resultatet i kapitel 6 kan följande slutsatser dras:

• Många upplever att prototyper innehåller egenskaper som inte är önskvärda och
ser detta som ett problem. (Se avsnitt 6.1.)

• Det  är  ofta  oklart  exakt  vilka  krav  som  fångas  av  prototypen  vilket  orsakar
problem. (Se avsnitt 6.2.)

• Utvecklaren  som gjorde  prototypen har  mest  kunskap  om den.  Det  är  relativt
vanligt att detta ses som ett problem och detta relaterar i stort sett alltid till att det
finns en risk att utvecklaren av prototypen förr eller senare inte finns tillgänglig.
(Se avsnitt 6.5.)

• Prototypen skiljer sig ofta från kravdokumentationen. Eftersom det är vanligt kan
det anses vara ett problem. (Se avsnitt 6.6.)

• Fokus hamnar ofta på GUI när prototyper tas fram vilket ställer till problem då
detaljer  på  låg  nivå  negligeras.  Detta  kan  dock  ibland  vara  till  fördel  då
utvecklaren av  prototypen inte  behöver  bry sig  om lösningar  på  låg nivå.  (Se
avsnitt 6.8 och 6.9.)

• Alla krav är inte kända då prototypingen börjar vilket gör att prototypen oftast
måste klara sådant den inte var avsedd till från början. (Se avsnitt 6.2 och 6.9.)

• Utvecklarna av en prototyp kan nöja sig med en lösning som sedan kan stanna
kvar ända till  den färdiga programvaran. Detta kan innebära problem då denna
lösning inte alltid är den bästa. (Se avsnitt 6.9.)

• Ett generellt problem är att alla krav aldrig kan fångas, vilket gäller även när en
prototyp används. (Se avsnitt 6.2 och 6.9.)

• Det kan vara svårt att veta när prototypen är klar. (Se avsnitt 6.9.)

• Man har lite kunskap om prototyping. (Se avsnitt 6.9.)

Det upptäcktes också att några av de problem som identifierats i litteraturen inte sågs
som reella för respondenterna:

• Syftet med prototypen är sällan oklart. (Se avsnitt 6.3.)

• Det finns relativt sällan någon dokumentation om prototypen. Det upplevs dock
inte ofta som någon nackdel. (Se avsnitt 6.4.)

• Att  det  skulle  vara  ett  problem  att  prototypen  ger  en  konkret  lösning  på  ett
problem är inte säkert. Det kan lika gärna vara en fördel. (Se avsnitt 6.8.)

• När inkonsistens mellan prototyp och kravspecifikation finns är det sällan oklart
för programmerarna vilken av dem de ska följa. (Se avsnitt 6.7.)

Det  visade sig alltså att  av de åtta  problem som tagits  från litteraturen upplevdes
endast  tre  som övervägande  reella.  Detta  beror  i  flera  fall  på  att  orsaken  till  ett
problem finns – exempelvis bristande dokumentation – men att det i praktiken inte får
några allvarliga konsekvenser. 
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8. Diskussion

8.1. Om resultatet
Syftet med arbetet var att undersöka vilka problem som kan finnas då en prototyp helt
eller  delvis  används  som specifikation.  Resultatet  som framkom var  ungefär  som
väntat; respondenterna kände igen de flesta problemen, några hade upplevt dem, andra
inte. Därför kunde några av problemen ses som icke-reella. Det hade dock räknats
med att fler problem skulle ses som reella.

Mer intressanta resultat som framkom var att företagen generellt sett inte hade något
utarbetat  arbetssätt.  Deras  inställning  till  prototyping  var  också  betydligt  mer
pragmatisk än byråkratisk, utan formella överlämnanden, formell dokumentation eller
liknande. En sorts ”Man vet själv, egentligen”-mentalitet. Detta kan naturligtvis ha
påverkat  resultatet.  Hade  organisationerna  haft  högre  mognadsgrad  inom
programvaruutveckling hade deras svar säkerligen sett annorlunda ut.

Under  arbetets  gång upplevdes  det  som om frågan  som undersöktes  inte  var  väl
undersökt tidigare. När kontakt med respondenter senare togs verkade det som om det
berodde på att det var en fråga som de flesta egentligen inte behövde bry sig om så
mycket i sitt arbete. Respondenterna verkade generellt sett tycka att prototyping var
positivt och att det hjälpte dem i deras arbete, men att det inte behövde finnas någon
större formalitet för att få det hela att fungera. 

Att fler problem hittades än vad som identifierats i litteraturen tyder på att frågan ställt
i detta arbete inte är väl undersökt. Vidare tyder svaren från respondenterna på att
problemen egentligen inte är så allvarliga vilket på sätt och vis kan förklara att frågan
inte är väl undersökt i litteraturen.

Ingen fråga rör direkt återanvändning av komponenter från prototyper. Svar erhölls
ändå från respondenter, där vissa ansåg att det kunde finnas både för- och nackdelar
att återanvända komponenter. I litteraturen kan återanvändning av komponenter från
en prototyp ses som ett problem (Pressman, 2000). Detta borde därmed ha undersökts
närmare, exempelvis i form av en direkt intervjufråga.

Slutsatserna som kan dras av studien antyder att litteraturen inte är helt förankrad i
verkligheten när det gäller vilka problem som upplevs i praktiken då yrkesverksamma
programmerare arbetar med prototyper. En del av den studerade litteraturen föreslog
lösningar på problem som detta arbete kom fram till var icke-reella. Med andra ord
finns det i  litteraturen komplicerade lösningar på problem som kanske inte finns i
verkligheten. Detta kan dock vara relaterat till de relativt informella arbetssätt som
tillämpades av organisationerna som ingick i studien. Kanske hade problemen varit
reella med andra arbetssätt.

Det visade sig också under studien att prototyper kan försvåra utvecklingen av GUI
eftersom prototypen ofta  byggs hastigt.  Om fokus  ligger  på  att  testa  funktioner  i
prototypen så kan det leda till att ett mindre bra GUI tas fram som sedan får leva kvar.
Om fokus endast ligger på GUI kan dock det leda till att den tekniska lösningen blir
svår att ta fram eller är olämplig, kanske till och med orealiserbar. Enligt Kotonya och
Sommerville (1998) är prototyping det enda effektiva sättet att ta fram ett bra GUI,
men resultaten visar alltså att prototyping inte är tillräckligt för att säkerställa ett väl
fungerande GUI.
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8.2. Om metod och arbetsprocess
Under arbetets gång visade det sig att de artiklar och böcker som redde ut begreppet
”prototyp” oftast inte lade fokus på hur prototypen egentligen skulle användas, utan
istället på att reda ut olika former av prototyper, deras fördelar respektive nackdelar,
hur de lämpligtvis tas fram etcetera. Sällan togs frågan upp om vad som egentligen
skulle göras efter att prototypen var klar. Några artiklar och böcker som tog upp detta
hittades dock. Det betyder dock inte att det inte finns fler källor som skulle ta upp
detta; endast att de inte hittades under tiden detta arbete gjordes, trots systematiska
ansträngningar att söka information.

Det visade sig som väntat  vara ganska svårt  att  snabbt få tag på respondenter för
undersökningen. Detta ledde till en del problem. Tiden för att få ett företag att ställa
upp var så lång att problemformuleringen inte hade riktigt tid att utvecklas klart innan
möten med respondenterna måste bokas in. Detta gjorde att företag som kontaktades
ofta inte fick riktigt  samma bild av vad problemet egentligen var som den senare
skulle bli. De kriterier som ställdes stämde fortfarande in bra, men till en början låg
arbetets fokus mer hos GUI. Detta kan ha gjort  att  de respondenter som valdes ut
skulle  ha varit  annorlunda om andra – mer korrekta –  kriterier  hade ställts.  Dock
visade det sig vara rätt att ändå gjort på detta sätt då tid i annat fall kanske inte hade
funnits att genomföra alla intervjuer.

Det fanns ytterligare ett problem med urvalet av respondenter, nämligen att de ofta
hade ganska liten erfarenhet av att arbeta med prototyping. Vid något tillfälle hade
respondenten i fråga arbetat med pappersprototyper men hade när denne gjort detta
inte sett dem som prototyper. Pappersprototyper räknas dock som prototyper i detta
arbete så respondenten kunde säga retroaktivt  att  denne arbetat med prototyping. I
vissa fall kunde det bli lite förvirring, och naturligtvis finns det en risk att de utvalda
respondenterna inte är helt representativa för typiska ”prototypare” på grund av deras
ibland låga erfarenhet.

Allt material som samlades in under intervjuerna transkriberades vilket ledde till att
en mycket stor mängd information fanns tillgänglig när resultaten från intervjuerna
skulle  presenteras  och  analyseras.  Detta  var  positivt  då  informationen  från
respondenten bevarats så precist  som möjligt.  En nackdel med den stora mängden
material var dock att den var ganska svåröverskådlig och det fanns risk att information
som samlats in från en respondent kunde försvinna från presentationen i denna rapport
då den drunknade i mängden information. 

Det  upptäcktes  i  efterhand  vissa  brister  i  intervjugenomförandet.  Detta  var  oftast
relaterat till att en respondent gav ett svar utan att ge någon vidare motivering. Istället
för att  låta respondenten motivera sig gick intervjun ibland vidare till  nästa fråga.
Detta kunde leda till att det var oklart varför respondenden hade gett ett visst svar.

Ibland hade respondenterna också svårt att förstå frågorna. Deras fokus tenderade ofta
att vara något annorlunda än det för studien avsedda. En intressant detalj var att av de
två intervjuade kognitionsvetarna, som var verksamma på två olika företag, var det
ingen av dem som förstod fråga 8. Varför är oklart.

Ett stort problem med arbetet är att de problem som utretts, eller ”nya” problem som
framkommit, med största sannolikhet inte innefattar alla problem som finns. Vidare
finns det en stor risk att de ”nya” problem som hittats i själva verket finns i litteraturen
men att de under arbetets gång inte hittats.
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8.3. Framtida arbete
Det  kan  vara  intressant  att  undersöka  om  några  specifika  metoder  används  vid
prototypingen,  eller  om synen på prototyping i  regel  är  densamma som för  någon
specifik metod, exempelvis RUP.

Det  skulle  kunna  intressant  att  undersöka  hur  företag  egentligen  använder  sig  av
prototyping i  sitt  arbete  och i  vilken utsträckning.  I detta  arbete  förutsätts  det  att
företag  arbetar  med  prototyping  eftersom  litteraturen  pekar  ut  detta  som  ett  bra
arbetssätt, men det skulle då istället kunna undersökas hur vanligt det egentligen är.

Prototyping kan användas i flera olika syften, däribland att utveckla ett bra GUI, att
utvinna  krav  med  kund,  att  främja  den  interna  kommunikationen  inom
utvecklingsteamet, att undersöka tekniska lösningar eller att, som i detta fall, använda
prototypen som en specifikation. Det vore av intresse att undersöka vilka av dessa
som en prototyp används till i praktiken och vilka fördelar och nackdelar det finns
med dessa (förutom det som denna rapport lagt fokus vid).

Vidare kan det vara intressant att undersöka i hur stor utsträckning det är lämpligt att
använda en prototyp som specifikation. Kan en prototyp i praktiken helt ersätta en
specifikation i dokumentform?
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Bilaga 1 – intervjufrågor
• Namn, program.

• Syftet med intervjun,  det  vill  säga varför  undersökningen görs:  I samband med
examensarbetet.  Intervjuer  används  för  att  svara  på  problemställningen som är:
Vilka problem finns  när  en prototyp används för  att  stödja implementeringen?
Några problem har identifierats i litteraturen och det ska undersökas om de är reella
problem samt om det finns fler problem.

• Det inte kommer att gå att identifiera enskilda personer eller företag i rapporten.

• Har ni någon sekretesspolicy på företaget som kan påverka intervjuns innehåll?

• Det kommer  att  finnas möjlighet  att  få  tillgång till  materialet  som samlades in
under intervjun så att det kan granskas.

• Intervjun kommer att spelas in om detta går bra.

Inledande frågor
Förklaring av begreppet prototyp: Med prototyp menar jag något som försöker ge en
konkret bild av hur programvaran som ska tas fram ska se ut. Det kan vara allt från en
handritad skiss  av ett  grafiskt  användargränssnitt  på ett  papper  till  ett  exekverbart
program. Här avses främst throw-away-prototyper, dvs prototyper som inte utvecklas
vidare till ett färdigt system.

• Vad för typ av programvara du är med och utvecklar?

• Vad är dina arbetsuppgifter?

• Hur lång erfarenhet har du inom programvaruutveckling?

• Hur lång erfarenhet har du av att arbeta med prototyper?

• Förklara kortfattat vilka typer av prototyper du använder/har använt och hur de sett
ut.

• Förklara kortfattat hur ni på andra sätt representerar krav (diagram, naturligt språk
etc).

• Använder  ni  prototyper  som  stöd  åt  programmerare  när  de  ska  bygga
programvaran, dvs som en sorts kravdokumentation?

Huvudfrågor
Jag kommer att räkna upp några problem som identifierats i teorin. Jag vill ta reda på
om dessa problem är reella och hur allvarliga de är. Jag vill också ta reda på om det
finns fler problem i praktiken som inte identifierats i litteraturen. Jag vill att du tar
ställning till och motiverar hur allvarliga och reella problemen är i praktiken.

 1. Upplever du att prototypen ibland innehåller egenskaper som egentligen inte är
önskvärda – kanske på grund av hastig utveckling?

 2. Kan det vara oklart vilka krav som fångas av prototypen och vilka som inte gör
det?

 3. Upplever du att syftet med prototypen kan vara oklart? Det vill säga – vad den
ska visa och varför?



 4. Brukar ni dokumentera prototypen?

 5. Upplever du att den mesta kunskapen om prototypen i själva verket finns hos
utvecklaren som gjorde den?

 6. Upplever  du  att  prototypen  inte  alltid  stämmer  överens  med
kravdokumentationen?

 7. Händer  det  att  programmerare  inte  vet  om  de  ska  följa  prototypen  eller
kravdokumentationen?

 8. Enligt  litteraturen  är  en  allmän  rekommendation  att  krav  ska  visa  vad  en
programvara  ska  göra  och  inte  hur  –  man  går  exempelvis  inte  ofta  in  på
implementationsdetaljer. Upplever du att prototyper ställer till problem då de
ger en konkret lösning på ett problem?

 9. Finns det ytterligare problem?


