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Förord 
Detta examensarbete är utfört inom ämnesområdet ADB på systemvetenskapliga programmet 
vid Luleå Tekniska Universitet. D-uppsatsen behandlar några aspekter, med avseende på 
kommunikation, vid programutveckling på distans. 
Vi vill tacka de personer som hjälpt och stöttat oss i vårt arbete, ett speciellt tack till de i vår 
undersökning ingående företagsrepresentanter. Utan dessa personer så hade vi inte kunnat 
genomföra detta arbete. 
Ett stort tack till följande personer: 
Vår handledare Dan Harnesk, 
Birgitta Svensson, 
Gunnar Bergman och  
Håkan Olofsson 
 
Vår förhoppning är att resultatet av denna rapport ska intressera företag, som planerar eller 
ska genomföra utvecklingsarbeten på distans. Vi har i rapporten försökt belysa de problem 
och lösningar som vi stött på i projekt på distans. 
 
Where is the life we lost living? 
Where is the wisdom we lost in knowledge? 
Where is the knowledge we lost in information? 
T. S. Eliot (The Rock) 
 
 
Luleå tekniska universitet 1998-06-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel Larsson  Mats Åström 
 

  



Sammanfattning 
I denna uppsats studeras programutveckling på distans via Internet, där utvecklarna utvecklar 
en applikation för ett antal försäljningsföretag, med olika produkter, som försöker enas om en 
gemensam applikationslösning.  
 
Syftet är att utifrån ett kommunikationsperspektiv undersöka de problem, som kan uppstå i ett 
utvecklingsprojekt som strävar efter att vara temporalt och spatialt oberoende.  
 
En aktionsinriktad undersökning har genomförts där författarna aktivt har deltagit i den 
programutvecklingsprocess som studeras. Ett antal problem har identifierats som knyts an till 
kända faktorer inom ett urval av kända kommunikationsmodeller. 
 
Resultatet visar att det är möjligt att minska de funna problemens omfattning genom att 
användning av en kombination av synkrona och asynkrona kommunikationsverktyg. 

  



Abstract 
This thesis investigates a program development project carried out on Internet, for a number 
of resell companies with different business profiles, from a perspective of communication. 
 
The purpose of this paper is to investigate some of the problems that arise in this kind project 
that strive for temporal and spatial independence. 
 
An action oriented investigation was conducted where the authors actively participated. A 
number of communication problems were identified and related to well known 
communication models. 
 
Results show that it is possible to reduce the impact of discovered problems by using 
synchrony and asynchrony computer based communication tools in conjunction
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Inledning 
Internet har fått en stor geografisk spridning, antalet anslutna datorer har tidvis nära nog ökat 
exponentiellt, det har revolutionerat dator och kommunikationsvärlden.  
Revolutionen är inte tekniken utan möjligheten att kommunicera, information kan spridas 
över hela världen. Internet kan vara ett medium för samarbete och interaktion mellan 
individer, företag och organisationer utan hänsyn till geografisk placering. Idag finns det olika 
verktyg för att förvandla datorn till ett gränssnitt lämplig för samverkan mellan människor, så 
kallade groupware. För många människor är Internet ekvivalent med e-post och WWW 
(World Wide Web). WWW är tillgängligt via en webbläsare ex. Netscape eller Microsoft 
Explorer. Webbläsarna har förändrats från en helt textbaserad statisk presentation med länkar 
till andra text dokument mot ett dynamiskt interaktivtgränssnitt med möjligheter att presentera 
multimedia ex. video och ljud. Detta medför att webbsidorna kommer mer att likna en 
traditionell applikation. 
 
Kommersialiseringen av Internet har nått en ny fas. Ursprungligen var det försäljning av 
Internet uppkoppling, grundläggande tjänster och service men är nu en global infrastruktur 
som stöd till andra kommersiella tjänster [LE98]. Företag kan verka på verka på en global 
marknad, kunder och företagspartners geografiska placering minskar i betydelse. 
 
I denna uppsats studeras en variant av programutveckling på distans via Internet, där 
utvecklarna utvecklar en applikation för ett antal företag, med olika verksamheter, som 
försöker enas om en gemensam applikationslösning.  
 
Syfte och avgränsningar 
Vårt syfte är att identifiera de problem som kan uppstå i utvecklingsprojekt som strävar att 
vara oberoende av tid och rum, utifrån ett kommunikationsperspektiv. Vi kommer att försöka 
finna lösningar på en del av dessa problem eller åtminstone reducera dess betydelse. 
Per definition så har alla projekt ett avslut, detta medför att ”tids oberoende” måste definieras 
som; möjligheter för projekt deltagarna att inom en given tid oberoende av varandra utföra sitt 
projektarbete. Krav ställs också på ”rumsoberoendet”; rätt utrustning, programvara och en 
uppkoppling mot Internet måste finnas tillgänglig. 
Ett utvecklingsprojekt är ett planerat arbete av viss omfattning med given startpunkt och 
slutmål. Slutmålet är en applikation som, tillräcklig uppfyller de krav som ställs av olika 
intressenter. Användare och ägare är viktiga intressenter dessa måste få möjligheter att delta i 
själva utvecklingsprocessen.  
 
Vårt angreppssätt är aktionsinriktat dvs. vi kommer att aktivt delta i skeendet som vi studerar 
och försöka påverka detta. Vi använder teorier som tar upp datorstött samarbete och 
kommunikation för att konstruera en webbaserad miljö. 
Vi avser att studera kommunikation i ett utvecklings projekt på distans med i huvudsak 
textbaserad kommunikation. Vår undersökning avgränsas till mindre företag, med antagandet 
att fallstudien blir mindre, och möjlig att genomföra inom de givna tids begränsningar som en 
10 poäng kurs medför. Ett mindre företag är ett fåmansföretag bestående av en till två 
personer, där ägaren är direkt delaktig i produktionen med en bruttoomsättning under 1.5 
miljoner kronor.  
 
I fallstudien har vi tagit hänsyn till fyra användarroller, se fig. 1, en person från varje företag 
företräder alla rollerna. Ägare, administratör och säljare är de roller som finns inom företaget 
som säljer produkter via systemet, men för att förenkla utvecklings processen har vi även lagt 
kundrollen på företagsrepresentanten, som har kunskap om sin kundkategori. Konflikter 
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mellan de olika rollerna ska alltså lösas utanför projektet av företagets representant kanske 
tillsammans med kolleger och kunder. I fortsättningen av uppsatsen kommer vi att beteckna 
företagsrepresentanten och de roller som denne representera som användaren.  

Administratör

SäljareKunder

Ägare

System

 
Figur 1 Användarrollen 

Metod 
Tillvägagångssättet för att uppnå vårt syfte kan beskrivas enligt fig. 
2, uppsatsens uppläggning följer kronologiskt dessa steg.  
Förstudien syftar till att ge kontextuell kunskap och förståelse. 
Planering och genomförande av fallstudien, i inledningsskedet söker 
vi svar på bland annat följande frågor : 
• Vilka kommunikationsfaktorer är viktiga i projekt av denna 

omfattning och typ? 
• Vilken information behöver de olika deltagarna? 
 
Utvecklingsarbetet börjar med att vi utifrån teorin konstruerar 
projektsidor som har till uppgift att handha information som ska 

förmedlas mellan deltagarna i 
projekt. Därefter börjar själva 
utvecklingen av applikationen, 
se fig. 3. 
Analys av fallstudien sker i två steg, den första analysen 
sker i samband med utvärderingen av feedback i 
utvecklingsmetoden, se fig. 3, den andra sker efter att 
fallstudien avslutats, där vi även ska genomföra 
kompletterande intervjuer av deltagarna. Detta för att få en 
sammanställning av de tidigare genomförda analyserna, vi 
förväntade oss att se ett mönster i dessa. Allt vårt tidigare 
arbete, teorier, fallstudie och analys sammanställs och 
bildar vår slutsats.  
 
 
 
 
 
 
 

 

Förstudie

Syfte

Fall studie

Analys

Slutsats/
Diskussion

e 

Inledande
kravspecifikation

Applikations
utveckling
(prototyp)

Applikation/
Prototyp

Utvärdering från
användarna

FallstudieFörändring av
kravspecifikation

Avslut

Utvärdering av
feedback

Ska
utvecklingen

fortsätta?

Nej

Ja
Figur 3 Fallstudi
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Systemutveckling 
Systemutveckling har som mål att tillverka ett program som uppfyller de olika intressenternas 
krav och förväntningar. Kravspecifikationen är väsentlig i utvecklingsarbetet eftersom den är 
styrande. Det finns alltid möjligheter att tolka kraven på olika sätt, dessutom pågår det en 
process under arbetets gång som medför att intressenterna kan förändra och/eller lägga till nya 
krav. Därför har många utvecklingsmetoder någon form av iterativt inslag, en återkoppling 
som gör det möjligt att utvärdera och förändra applikationen under utvecklingsprocessen. 
Användarmedverkan i utvecklingsprojekt är nödvändig, användarnas tillfredställelse med 
systemet står i proportion till deras medverkan[AC88].  
Enligt [AC88] är det tre villkor som måste uppfyllas för användarmedverkan: 
• Deras medverkan kan påverka slutresultatet. 

Alla röster väger lika och besluten sker med konsensus. 
• Deltagandet ska vara intressant och stimulerande kort sagt roligt. 
• Implementering av resultaten är sannolik. 
 
Användarmedverkan medför att andra problem uppenbarar sig ex. konflikter. Oftast finns det 
mer än en intressent. Vad händer om de har krav som står i konflikt med varandra?  
Det finns faktorer ex. ekonomi, bestämmelser och tid, som också kan påverka möjligheterna 
att realisera ställda krav. Det räcker med att vi konstaterar att det finns en mängd med faktorer 
som påverka resultatet dessa faktorer har ingen direkt koppling till valet av utvecklingsmetod. 
I mjukvaruutvecklingsprojekt är kommunikationen mellan projektets intressenter av central 
betydelse, användarens bild av systemet skall förmedlas till utvecklarna som ska konkretisera 
bilden och i sin tur presentera resultatet för användarna. 
Att hitta och formulera krav på mjukvarusystem så att alla intressenter förstår är ett 
nyckelproblem. Validering, dvs. har kunden fått det system som förväntats, försvåras dels på 
grund av det ovanstående men också för att det saknas möjligheter att mäta kontrollera att de 
är uppfyllda. Statistiska data visar behovet av en tidig validering, se figur 4. Boehm 
rapporterade att 54% av alla fel upptäcktes när kodningen var färdig och att 83% av kunde 
hänföras till krav och design fasen [CM94].  

Tid tillbringad i varje fas. Källa till fel
56%
Krav

44% Andra

16%  Design

8%  Im plem entation

14% Testning

2%  Kravanalys

60%  Förvaltning

 
Figur 4 Viktigt med tidig validering av kraven [CM94] 
När ett utvecklingsprojekt påbörjas är det ofta så att kunden/användaren har definierat några 
generella mål för applikationen, men har inte definierat detaljerade indata till applikationen, 
eller hur datat ska behandlas och skickas ut [CM94]. Kravspecifikationen är aldrig 
fullständigt, snarare så vidareutvecklas den över tiden då nya krav tillkommer, tidigare krav 
utvidgas eller försvinner [NI93]. Se fig. 5. 



Behovsframkallning Behovsbekräftelse

Kravspecifikation

Behovsförslag

 
Figur 5 Kravspecifikationens utveckling [NI93] 
 I andra fall så kan utvecklaren vara osäker på hur pass effektiv en algoritm är, hur adaptivt 
operativsystemet är, eller för den delen hur människa-dator interaktionen ska se ut. I dessa fall 
och liknande kan prototyping vara det bästa angreppssättet för ett problem. 
 
Prototyping  
En bild kan vara värd tusen ord, men en prototyp är värd tusen bilder. 
Rudd and Isensee 
 
De flesta författare som försöker beskriva vilka skillnader prototyping processen har jämfört 
med andra utvecklingsprocesser, menar att den tar mer hänsyn till de intressenter som deltar.  
Prototyping är en process som tillåter utvecklaren att skapa en modell av mjukvaran som ska 
byggas. När konsensus uppnåtts med avseende på prototypen, så kan utvecklaren börja 
implementera systemet [PR94]. 
En mjukvaruprototyp är en modell av ett mjukvarusystem som är under uppbyggnad. Det är 
en representation av det slutliga mjukvarusystemet, den innehåller de slutliga systemdelarna, 
men som inte innehåller alla funktionerna. Prototyper kan ha många användningsområden 
beroende på prototypens slutliga användare, applikationsområde och informationsbehovet 
[PR94]. 
En mjukvaruprototyp kan anta tre olika former [PR94]. 
1. En pappers prototyp eller en PC baserad modell föreställer människa -maskin 

interaktionen på ett sådant sätt så att användarna förstår hur en sådan interaktion ska gå 
till. 

2. En arbetande prototyp som implementerar några delar av de funktioner som krävs för den 
önskade mjukvaran. 

3. Ett existerande program som utför delar eller hela av de funktionella kraven, men har 
andra egenskaper som kommer att förbättras vid en ny utvecklingsfas. 

 
Prototyping har blivit beskriven i litteraturen som ett viktigt angreppssätt för tidig krav 
validering. Prototyping exponerar funktionalitet och beteende hos ett system likväl som det 
visar beslut, och därigenom öka kravens giltighet och hjälper till att kontrollera deras 
flyktighet under utvecklingen. 
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Nielsen [NI93] menar att prototyping är nödvändig för att försäkra sig om att den utvecklade 
applikationen möter de verkliga behoven från användarna. Det är möjligt att tidigt testa 
systemets användbarhet. Tanken är att spara tid och pengar genom att visa och låta 
användarna av systemet testa systemet, det tillåter även utbyte mellan olika parter så som 
användare, experter och utvecklare. Det hjälper alla att förstå kraven. Vi kan dock konstatera 
att alla krav på ett system inte kan infångas med enbart medverkan av en intressent.  
 
Medan förslag samlas in på ett evolutionärt och inkrementellt sätt, sker produktutvecklingen 
oftast stegvis. Den vitt spridda användningen av variationer av vattenfallsmodellen tyder på 
det utbredda tänkandet i diskreta faser ex. kravanalys, design, kodning och integration.  
Trots att vattenfallsmodellen inte kan tyckas passa in i evolutionär utveckling, så kan man för 
givna krav eller delkrav utnyttja sig av de faser som modellen innehåller. Med det menas att 
analys-, design- och implementeringsfasen, ofta sker efter varandra. Med andra ord, man kan 
inte implementera en lösning före man tagit hänsyn till andra möjliga lösningar, och dessa vet 
man inte förrän man tagit reda på de krav som ställs. Om systemet betraktas som en samling 
av krav, så kan man använda sig av vattenfallsmodellen för var och ett av dessa eller delar av 
dem. Detta ökar den evolutionära förståelsen av flyktiga krav.  
 
Litteraturen är fylld med beskrivningar av mjukvaruutveckling och testningsmetoder, dessa är 
refererade kort och gott till prototyping, men det verkar vara liten samstämmighet när det 
gäller den exakta utvecklingsprocessen och användningen av prototyper. I [An90] identifieras 
inte mindre än arton olika prototyping metoder beskrivna av sex olika författare, de visar 
också att metoderna har mycket gemensamt. Enligt författarna så kan de delas in i tre 
generella klasser, genom att betrakta användandet och användarna av systemet. 
 
[NI93] har valt att dela in prototyping i två klasser, de metoder som involverar skapandet av 
prototyper inom ett visst område, och de som går ut på att forska idéer utan att tillhöra ett 
visst område. De först nämnda är oftast benämnda evolutionära (evolutionary) prototyper 
emedan de senare går under många namn ”Rapid”, ”Concept”, ”Throw-away”, ”Experimetal” 
och ”exploratory” prototyper denna grupp kommer vi i fortsättningen att benämna som 
konceptuella prototyper. 
Konceptuell prototyping är en metod för att få respons för sitt engagemang. Används 
exempelvis för att illustrera olika designförslag som står emot varandra.  
En prototyp måste vara relativt enkel att tillverka men samtidigt tillräckligt informativ, man 
måste på något sätt reducera prototypen i jämförelse med det fullständiga systemet, antingen 
genom att skära ned antalet delar i prototypen, reducera funktionaliteten, eller att reducera 
både antalet delar och graden av funktionalitet hos systemet. 
Scenarion är den ultimata minimala prototypen. De är lätta och billiga att bygga, medan de på 
samma gång inte är särskilt 
realistiska. Figuren 6 illustrerar två 
dimensioner av prototyping: 

Funktionalitet

Olika delar

Scenario Horisontell prototyp

Fullständigt systemVertikal prototyp  
Figur 6 Vertikal och horisontell prototyp [NI93] 

 
Genom att minska antalet delar i 
prototypen så får man en så kallad 
vertikal prototyp, detta resultat kan 
liknas med ett system som inkluderar 
viss funktionalitet för ett antal delar 
av prototypen. Fördelen med en 
vertikal prototyp är att de få delarna 
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av systemet kan testas under realistiska omständigheter. 
Vid horisontell prototyping minskas graden av funktionalitet, detta gör man genom att bara 
visa ett ytlager som inkluderar hela människa-dator gränssnittet till ett fullfjädrat system med 
ingen underliggande funktionalitet. Detta är en simulering av systemet där inget verkligt 
arbete kan utföras. Fördelen med horisontell prototyping är att de kan implementeras snabbt 
med diverse designverktyg. Horisontella prototyper erbjuder en komplett vy över hela 
användargränssnittet och kan därigenom kommenteras av användarna. [NI93] 
 
Likt alla andra utvecklingsmetoder så börjar prototyping med insamling av kraven för 
systemet, se figur 7. Utvecklare och användare träffas och kommer överens om utseendet och 
funktonaliteten på systemet. Sedan gör utvecklarna en snabb design av det man kommit 
överens om, designen visar ofta det grafiska gränssnittet mot användarna. Den snabba 
designen leder till konstruktion av en prototyp. Efter utvärdering av användaren så förfinas 
systemet utifrån de nya kraven som framkommer vid utvärderingen av modellen. Denna 
process fortlöper tills systemet bedöms såsom färdigt [PR94]. 

Connect

Start

Stop

Verksamhetsanalys och
kravspecifikation

Design

Prototyp

Kunden utvärderar
prototypen

Förfina prototypen (Ja/Nej)

Ja

Accepterad prototyp

N
ej

 
 

Figur 7 Processens olika faser[PR94] 
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Datorsystem för samarbete. 
Genom att använda befintliga teorier ska vi konstruera ett datorbaserat verktyg som ska 
understödja samarbetet i utvecklingsprojektet så kallade gruppsystem. I metaforen verktyg 
ligger bland annat egenskaper som lättanvänt, fokus ligger på objektet inte på verktyget, men 
verktyget kan också vara en förutsättning för att ett arbete överhuvudtaget ska kunna utföras 
[SÖ88]. Vi måste finna ett ramverk för att konstruera ett gruppsystem som är tillräckligt 
användarvänligt och effektivt. Detta ramverk ska ligga till grund för konstruktionen av den 
applikation som ska stödja samarbetet i utvecklingsprojektet, därför måste det vara relativt 
enkelt att implementera.  
Det finns ett tvärvetenskapligt forskningsområde som framför allt berör datavetenskap och 
sociologi vars mål är att tillverka datasystem som understödjer samarbete detta 
forskningsområde benämns med akronymen CSCW vilket står för Computer Supported 
Collaborative Work [SÖ88]. Forskningen inom CSCW tenderar att ofta fokusera sig på 
ettdera datorstödet eller samarbetsaspekterna [WH92]. Ljung [CM93] [LJ94] med flera anser 
att teknologin inte ska vara den drivande kraften utan det är de sociala aspekterna som ska 
leda till en definition av ramverk för hur teknologin skall designas för att stödja samarbete. 
Detta kan för de flesta verka självklart men ofta i praktiken växeldrar teknologin och det 
uttalade behovet som ställs på det tänkta datorsystemet, vilket medför att resultatet blir en 
blandning och en kompromiss mellan de tekniska möjligheter alternativt begränsningar och 
krav från olika intressenter. 
Målet med CSCW kan definieras enligt nedan [HE92]: 
Användandet av datorer och kommunikation för att förbättra möjligheterna för samarbete 
mellan människor, genom att eliminera skillnaderna i tid och plats, medan man tillför extra 
kvalitet till processen. 
En möjlig uppdelning av CSCW är baserad på tidsaspekterna, fig. 8, dvs. var deltagarna i en 
grupp befinner sig under kommunikation och när den sker. Vi får då en uppdelning i två 
kategorier. 1) Asynkron där deltagarna inte behöver vara närvarande på samma tid. 2) 
Synkron där deltagarna måste vara närvarande på samma tid och sålunda samordnad i tid. 
  

Samma tidpunkt Olika  tidpunkter

Samma
plats

Olika
platser

Ansikte mot ansikte

Synkron distribuerad
(ICQ, Chat, Talk,

Microsoft Netmeeting)

Asynkron interaktion
(Anslagstavlor)

Asynkron distribuerad
(epost, diskussions

grupper)

 

I vår kontext är det framför allt textbaserad kommunikation som kommer att användas, det 
finns fyra olika typer av textbaserad kommunikation enligt [Di93]: 

Figur 8 Tids och rums matris [LJ94] 

1. Separata riktade meddelanden, Ex e-post. 
2. Linjära meddelanden ordnas i en linjär struktur, vanligen i tidsordning. 
3. Icke-linjära meddelanden ordnas med hjälp av hypertext och kan bilda parallella 

diskussioner.  
4. Spatiala meddelanden ordnas på en två dimensionell yta. Ex. FirstClass. 
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Olika klasser av CSCW system 
Området CSCW har många likheter med ordet multimedia, därför att båda använder sig av 
många olika media som t.ex. ljud, video och bilder, detta för att få samverkan mellan dator 
och människa ännu effektivare. Baserat på arbeten av Fridael [1993], Meijer [1994] och 
Rodden [1991], så kan man identifiera fyra klasser av CSCW se figur 9. 
 

Stöd för
grupp uppgifter

Meddelande
system

Konferens
system

Samordnings
system

Sambestämmande
och argumentations

system

Telefon
konferenser

Mötes rum

 
Figur 9 Olika klasser av CSCW system [SJ95]  

1) Det första är meddelande system som ofta består av e-postsystem, dessa är de mest lyckade 
former av gruppvaruprogram. Elektronisk post uppstod ursprungligen som ett komplement till 
den traditionella posten.Typiska meddelande system är använda som asynkrona och 
långdistans kommunikation. För att ge stöd åt samverkan mellan individer i gruppen, så kan 
ett meddelande skickas ut till ett antal individer i gruppen eller personer som strävar mot 
samma mål. 
2) Konferenssystem är besläktade med e-postsystem, men konferens systemen skiljer sig från 
e-postsystemen i fråga om hur meddelande är grupperande. Men å andra sidan, fortsatt 
utveckling av e-postsystem leder till telekonferenssystem. Dator konferenssystem eller 
elektroniska anslagstavlor, organiserar användaraccess och meddelandehantering efter ämne 
eller tidpunkt för anländande istället för med den som skickat in meddelandet. 
3) Samordningssystem eller koordinations system belyser de problem med integration och 
harmoni som individen strävar efter och fullbordandet av ett gemensamt mål. Exempel på 
koordinationssystem inkluderar elektroniska kalendrar och automatiska mötesschema 
hanterare. För att t.ex. kunna automatisera mötesschemahanteraren så behöver den veta alla 
personers privata scheman som deltar i mötet. Dessa system används ofta av högt uppsatta 
personer som har en egen personlig sekreterare som underhåller deras agenda. De är oftast 
använda vid asynkrona och långväga avstånd.  
4) Sambestämmande och argumentationssystem ska rent generellt ge hjälp för asynkron 
samverkan mellan varje gruppmedlem som arbetar oberoende på en del av dokumentet. Dessa 
system är inte beroende av platsen för deras användare, som kan befinna sig både på nära och 
långt avstånd. [SJ95] 
 
CSCW är studien av verktyg och tekniker hos grupprogram liksom deras psykologiska, 
sociala och organisatoriska effekter, och grupprogram refererar till de verklighets- baserade 
system som finns. 
Konstruktion av CSCW-system kompliceras av det faktum att det är en grupp av användare 
som ska interagera med applikationen. För att en CSCW-applikation ska räknas som lyckad så 
måste den vara accepterad av hela gruppen och inget mindre [HE92].  
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Grupprogram 
Termen grupprogram (groupware) är ofta använd när man försöker fokusera på en specifik del 
av mjukvara som utför tjänster inom området CSCW. När man definierar konceptet så är det 
vikten av att dela informationen som betonas:  
Vi definierar Grupprogram som dator baserade system som ger stöd åt grupper av personer 
involverade i en gemensam uppgift, eller mål och som ger ett gränssnitt till en delad miljö 
[HE92]. 
 
Ellis definierar grupprogram som:  
Datorbaserade system som ger hjälp till grupper  engagerade i samma fråga och strävar mot 
samma mål eller uppgift och som ger ett gränssnitt till en delad omgivning [KO97]. 
 
Grupprogram reflekterar en förändring och tonvikt från att använda datorn som ett verktyg för 
att lösa problem till att använda den som ett verktyg för att underlätta människa- människa 
interaction. Grupprogrammen kan man tänka ut för att för att hjälpa ansikte mot ansikte 
gruppkommunikation, eller för grupper som är utbredda över många ställen. Vidare så kan 
gruppsystem vara påhittat för att förhöja kommunikation och samverkan inom en synkron, 
realtidsinteraktion eller en asynkron icke realtidsinteraktion.  
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Mänsklig kommunikation 
Kommunikationsteori har självklart stor betydelse vid konstruktion av CSCW system. 
Mänsklig kommunikation ansikte mot ansikte är det optimala, vi kan utnyttja alla våra sinnen 
för att göra oss förstådda. Intuitivt inser man att om man måste kommunicera på distans via 
någon typ av kommunikationskanal försvåras mottagarens möjligheter att korrekt förstå 
meddelandets intention, detta beror på de begränsningar som dagens teknik sätter, vi kan inte 
överföra alla aspekter av ansikte mot ansikte kommunikation. Ansikte mot ansikte 
kommunikation i sig själv garanterar inte att vi förstår varandra korrekt. Det finns fortfarande 
hinder, dessa hinder kan exempelvis hittas inom områden som psykologi, lingvistik, semiotik 
och sociologi, paradoxsalt är att vissa av dessa hinder kan reduceras med CSCW system. 
Exempelvis, om en prestigefull och blyg användare får vara anonym vid en brainstorming, 
kan detta leda till ett bättre resultat. 
Vi konstaterar att kommunikation kan ha olika betydelse och samanhang [LI97]: 

• Budskapsöverföring, som teknisk, semantisk och effektivitetsmässigt problem. 
• Tecken och dess betydelse, dvs. språklig- och socialfunktion (lingvistik, semiotik). 
• Sändare – budskap – mottagare – social situation (psykologi, sociologi). 

 
Kommunikationsteorins två skolor 
Dessa två olika inriktningar har två olika sätt att se på begreppet budskap och socialt samspel. 
 
1) Processkolan (Shannon-Weaver) :  
budskapet är det som vidarebefordras genom kommunikationsprocessen, huvudvikt vid 
intentionen och hur den går fram. Socialt samspel är den process genom vilken en individ 
förbinder sig med en annan [LI97]. Shannon och Weaver skapade en överföringsmodell för 
kommunikation. Förenklat kan man säga att finns en sändare och en mottagare, sändaren 
försöker överföra sitt budskap till mottagaren. 
 
2) Semantikskolan (de Saussure, Pierce):  
budskapet är det som framställer mening, huvudvikt vid innehållet och hur det uppfattas. 
Socialt samspel är den uppfattning som befäster en individ som medlem i en kultur och ett 
samhälle [LI97]. Semiotik stöder sig på lingvistik och humaniora och inriktar sig på hur 
betydelse skapas, det är upp till mottagaren att tolka meddelandet. Nackdelen med detta 
synsätt är att det är svårt att finna en koppling mellan sändare och mottagare eftersom man är 
ointresserad av överföringen, det är mottagningssituationen och mottagaren som bestämmer 
betydelsen av vad som mottogs. 
 
Skolorna kompletterar varandra, den ena täcker luckor i den andra. Den 
kommunikationsmodell som Shannon-Weaver skapad är framtagen för analys av radio och 
telefonsignaler därför är den inte lämpad för att modellera mänsklig kommunikation men  det 
har utvecklats olika blandformer som är mer lämpade för den typen av modellerande.   
 
Eftersom det är kommunikationen som vi är intresserade av så kommer vi att fördjupa oss i ett 
urval av processorskolans modeller eftersom det då finns möjligheter att finna ett 
orsakssamband mellan sändaren och mottagaren. 
 
 
Processkolan (Shannon-Weaver) 
Detta är Shannon och Weavers ursprungsmodell och är ofta förknippade med vad som kallas 
överföringsmodell av kommunikation. Denna modell är, som vi tidigare nämnt, en modell som 
i huvudsak används för att analysera kommunikationen mellan tekniskasystem, se figur 10. 



Den måste kompletteras för att på ett mer relevant sätt ska kunna beskriva mänsklig 
kommunikation. 
 

Modulator
Signal

via
Kanal

Sändare MottagareDemodulator

Återkoppling

Störning

 
Figur 10 Generell modell av kommunikation 
Sändaren väljer ut det budskap han vill sända, och det kan bestå av tal mm. Kodaren förändrar 
meddelandet till en signal som kan sändas över kommunikationskanalen till avkodaren. Olika 
begrepp som nämns: 
Budskapet är det som vidarebefordras genom kommunikationsprocessen. 
Kanal kallas det fysiska överföringsmediet för signalen. Ex ljudvågor eller de 
elektromagnetiska vågorna. 
Medium kallas den tekniska omvandlaren som gör en signal som kan transporteras längst 
kanalen. Ex rösten eller telefonluren. 
Återkoppling, överför mottagarens reaktioner tillbaka till sändaren. 
Störning/Entropi, är en utomstående påverkan som försvagar kommunikationen. 
Redundans är repetition av element inom ett meddelande för att reducera överföringsfel som 
reducerar effekten av störning/entropi [TH97]. 
 
Whilbur Schramm, 1954 (Bygger vidare på Shannon-Weaver) 
Kommunikation har syftet att etablera gemensam förståelse mellan sändaren och mottagaren. 
Det första som händer när sändaren försöker bygga upp den gemensamma förståelsen är att 
sändaren modulerar sitt meddelande. Dvs. han/hon tar den information eller känsla som ska 
förmedlas och omvandlar det till överförbar form, den bild som finns i sändarens huvud kan 
inte sändas utan att först moduleras för det tänkta överföringsmedium.  
Men har mottagaren uppfattat meddelandet rätt?  
Har det avkodats rätt utan störningar ?  
Liknar bilden i mottagarens hjärna den bild som sändaren skickade? 
Utan gemensamt erfarenheter och kultur så är sannolikheten liten att meddelandet tolkas rätt. 
Därför är det viktigt med återkoppling, se fig. 11. för att lösa kommunikationsproblem som 
störningar och skilda erfarenhetsfält [ME93]. 
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Relationen mellan sändaren och mottagaren 
Det finns en modell som beskriver detta samband och den heter ”Berlos S-M-C-R model” 
(Sender-Message-Channel-Reciver). Modellen föreslår att det är fem olika element i både 
sändaren och mottagaren som påverkar återgivningen av meddelandet, se figur 12 nedan.  
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Figur 11 Schramms Modell 

 

Kommunikations-
färdigheter

Kunskap

Social tillhörighet

Kultur

Attityder

Sändare Meddelande Kanal Mottagare

Kod

Innehåll

Behandling

Se

Höra

Känsel

Lukta

Smaka

Kommunikations-
färdigheter

Kunskap

Social tillhörighet

Kultur

Attityder

Figur 12 Berlos Modell [UN97] 
3 

 

ör att beskriva egenskaperna hos sändaren så har Berlo delat upp den i fem egenskaper 
UN97]: 
 Kommunikationsfärdigheter. Det finns fem kommunikationsfärdigheter, dessa är tala, 

skriva, lyssna, läsa och intellektuell färdighet. 
 Kunskap. Sändarens kommunikationsbeteende är påverkat av hans/hennes egna 

värderingar, olika sätt som meddelanden framställs eller tolkas, om man har kunskap 
sedan tidigare. 

 Social tillhörighet. Bestämmer vilken typ av, ordval, orsaken till kommunikationen, 
betydelsen/definitionen i olika ord, valet av mottagare och kanaler som de använder. 

 Attityd. Man kan ha en attityd om sig själv, till olika ämnen och mot mottagaren. 

tt meddelande består av innehåll och kod som behandlas. Med innehåll menas: Det material 
 meddelandet som valts av sändaren för att beskriva avsikten med meddelandet. Med kod 



menas det material som finns i meddelandet, koden har både element och struktur. 
Behandlingen av meddelandet är beslutet som sändaren tar vid valet och ordnandet av kod 
och innehåll. [UN97] 
Kanaler är de olika sätt vi använder för att ta in information från omgivningen, det kan tex 
vara att se eller höra. Under ett samtal är vi beroende av att få respons på det vi säger, så 
kallad, back channels vilket är små ljud och/eller rörelser som visar att vi följer med i 
samtalet. Back channels kan även användas för att visa att någon vill avbryta den som för 
tillfället pratar för att ge denne tillfälle att avsluta pågående samtal och lämna över ordet. 
Parterna i ett samtal har aldrig exakt samma bakgrund eller kunskapsbas, ett samtal brukar 
därför börja med att de försöker nå en gemensam förståelse som är tillräcklig för ett samtals 
fortskridande. Eftersom vi vet att den vi pratar med kommer att tolka våra meddelanden 
utifrån sin kunskapsbas, så ramar vi in dem med extra information. Vi försöker hela tiden 
göra hjälpsamma och relevanta uttalanden. Ett hjälpsamt uttalande kännetecknas av att det är 
begripligt för lyssnaren, och tillräckligt otvetydigt utifrån hans kunskapsbas. Talaren måste 
alltså ha en modell av lyssnarens kunskap och erfarenhet. [DI93] 
Distans och kommunikation 
Kommunikation har under tidens gång förändrats radikalt, då med tanke på hur man 
kommunicerar [ME93]. Distans innebär att man måste utnyttja någon form av medium för att 
överföra data, se fig. 13. Det är främst telefon, brev och datorer/Internet som man använder 
om man befinner sig på olika platser.  
Kommunikationsmediumet försvårar informationsöverföringen eftersom inte all data når fram 
till mottagaren, detta på grund av störningar mm (jmf Ansikte mot ansikte). 
Återkopplingen kan saknas eller vara förskjuten i tid och därmed försvårar tolkningen 
(omvandling till information). Vad och mängden av data som försvinner på vägen beror på 
typ av medium. Figur 13 ska illustrera att det vid distanskommunikation blir färre 
kommunikations vägar tillgängliga, jämfört med direkt kommunikation. 
Sammanfattningsvis så kan man säga att om man kommunicerar ansikte mot ansikte eller på 

distans via ett medium, så är återkoppling väsentligt för att överföra information eller känsla 
till mottagaren. Detta för att reducera den störning som består av bl.a. kulturella och språkliga 
skillnader och olika kunskapsbaser.  

Distans kommunikation

Se

Höra

Figur 13 Begränsad kommunikation 
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Fallstudie 
I fallstudien ingår företag som vill utveckla ett försäljningssystem på Internet. Det tänkta 
systemet ska utvecklas gemensamt men ska vara så flexibelt att det kan anpassas till varje 
företagsspecifikt behov. Företagens produkter ligger inom det tidigare definierade 
produktsortimentet och volym (bilaga A). Den bild som utvecklarna förmedlar av 
applikationen behöver inte vara den som företagen slutligen använder, men samtidigt så måste 
på något sätt en bild förmedlas hur ett användningsfall skulle kunna vara, så att programmet 
kan bedömas i ett sammanhang. Postorderförsäljning har använts som metafor vid design av 
försäljningssystemet. 
Vi har valt att använda prototyping som utvecklingsmetod. Metoden stödjer ett 
utvecklingsarbete som sker stegvis där kraven successivt arbeta fram i samarbete mellan alla 
berörda intressenter. Metoden är lämplig när användarna vid projektets start inte har en klar 
kravbild som kan förmedlas till utvecklarna. 
 
 
Projektupplägg 
Programutvecklingen sker i huvudsak på distans, de personliga mötena begränsas till ett 
inledande och ett avslutande möte. Det inledande mötets syfte är att få information från 
företagen till den inledande kravspecifikationen samt informera om projektets organisation 
och genomförande. Vid det avslutande mötet överlämnas applikationen, dokumentationen, 
och intervjuer genomförs med användarna. Ett viktigt mål under projektets gång är att försöka 
skapa en gemensam förståelse för applikationen som utvecklas och dess funktioner. För att 
underlätta förståelsen skall en produkt utvecklas vars uppgift är att samordna information 
mellan användare och utvecklare, se fig. 14.  
 

Användare

Produkt för
samordning av data

Utvecklare
Direktkommunikation

Skapa en gemensam
förståelse

Kontroll av förändring och
feedback

 
Figur 14 Samverkan mellan individer 

 
Projektsidornas uppgift är att samordna de informationsströmmar som måste finnas i ett 
utvecklingsprojekt av denna typ. Det som måste finnas är en kommunikationslänk mellan 
utvecklare och användare samt ett forum där samtliga kan diskutera, för att ge idéer, uppslag 
och uppnå konsensus. Konsensus är en av de punkter som [AC88] tar upp som nödvändiga för 
användarmedverkan. 
Vi använde tre av fyra olika textbaserad kommunikationssätt se sidan 8.: 
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• Separat riktade meddelanden, email och ICQTP

I
PT, används för att få direkt förbindelse med en 

eller flera projektet medlemmar. Valet av denna typ av kommunikation har styrts av hur 
viktigt och angeläget det har varit att delge informationen för delar av projekt gruppen 
eller om informationen var av sådan vikt att alla måste ta del av den. ICQ ger möjligheter 
att använda tal, video, exekvera program gemensamt och whiteboard.  
 

• Linjära meddelanden ordnad i tidsordning, nyhetssidan, se figur 16. 
De förändringar som utfördes på projektsidorna annonserades ut på första sidan i tids 
följd, de senaste förändringarna placerades högst upp i listan. 
 

• Icke-linjär meddelanden, diskussionssidan, se figur 17. 
Används för att diskutera olika möjliga lösningar, ta fram nya förslag och idéer och uppnå 
konsensus. 

 
Den information som projektsidorna ska innehålla är:  
• Tidsschema, som utvisar projektets startpunkt, delmål och slutmål. 
• Utvärdering, användarnas generella utvärdering av webbapplikationen och de olika 

delarna (sidorna). De ger utvecklarna återkoppling. 
• Beslut och motivering där utvecklarna beslut  och eventuella motivering listas. 
• Diskussionssidor för många till många kommunikation där exempelvis olika 

designlösningar kan avhandlas, beslut kan förankras och konflikter kan ventileras. 
• Personuppgifter, dessa uppgifter finns för att alla skall kunna kontakta varandra i tvåparts 

kommunikation. Exempelvis  email-adress, ICQ-nummer och telefonnummer. 

                                                 
TP

I
PT ICQ (I seek you) är ett kommunikationsprogram som kan användas till chat, e-post och att skicka meddelande 
till en mottagare. 



Projektsidorna. 
Projektsidorna består av ett antal hypertextdokument vars syfte är att vara 
kommunikationslänken mellan utvecklarna-användarna och användare-användare. Se figur 

15. Layouten har gjorts så att användarna ska 
få god överblick av sidorna och hur de är 
organiserade, gränssnittet följer MicrosoftII 
riktlinjer, som beskriver hur en webbsida ska 
vara uppbyggd för att tillfredsställa 
användarna. 

Förstasidan
Figur 16

Diskussions
sidan

Figur 17

Adress sidan Utvärderings
sidan

Figur 18

Schema sidan
Figur 22

Allmän
informations

sida
Figur 24

Inkomna
utvärderings

förslag
Figur 21

Preliminärt
schema
Figur 23

Punkter för
utvärdering

Figur 19

Figur 15 Projekt sidans hierarki 

Den första sidan som möter användarna, se 
figur 16, beskriver hierarkin på de ingående 
hyperdokumenten och de senaste 
uppdateringarna som gjorts på projekt 
sidorna. Här finns även nyheter som berör 
utvecklingen av applikationen och länkar till 
denna. Vi har daterat förändringar i 
applikationen och nya versioner, detta för att 
det ska vara lätt för användarna att se om det 

sk
fin
få
sid
di
ap

n 

De
di
di
fö
1
g 

                                                 
II Registrerat varumärke, Microsoft Corporation. 
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Figur 16 Förstasida

ett någon förändring sedan sista besöket. Det 
ns även en räknare längst ned på sidan för att 

 en uppfattning hur många gånger de sett på 
an i förhållande till hur de aktivt deltagit i 

skussioner och utvärderingar av 
plikationen.  
t finns även möjlighet för utvecklarna att ge 

skussionsämnen, för att kunna styra in 
skussioner på aktuella ämnen kring 
rändringar som gjorts i applikationen, se figur 
7. På denna sida kan nya inlägg lämnas och 
amla kommenteras, allt för att efterlikna en 
Figur 17 Diskussions sidan



vanlig diskussion. Alla medlemmar namn, 
funktion, adress uppgifter, telefon, fax, email och 
ICQ nummer (för chat, message och  internet 
telefon)  finns tillgängliga på adress sidan. Detta 
för att ge möjlighet till direkt kommunikation 
mellan användare-användare och utvecklare-
användare och vice versa. Utvärderings sidorna 
har två syften det ena är att ge information/väg 
ledning hur en utvärdering av applikationen ska 
genomföras,  för att på detta sätt ge ett förslag på 
vad man kan se på när man utvärderar en 
applikation. (se figur Punkter för utvärdering). 
Detta för att ge användarna likartade utvärderings 
sätt, men detta medför inte att användarna har 

likartade kunskaper från början, eftersom 
det har med det personliga intresset och 
förkunskaperna i ämnet. Sidan även ska 
redovisa tidigare utvärderingsförslag och 
den debatt/diskussion som föregått den 
beslutade åtgärden. Dessa diskussioner och 
beslut från utvecklarnas sida ska 
användarna diskutera på diskussions sidan, 
detta för att användarna och utvecklarna ska 
kunna diskutera olika lösningar och ena sig 
om en gemensam lösning. Användarna ska 
utvärdera applikationen från två perspektiv, 

rent generellt och sida för sida 

Figur 18 Utvärdering 

I applikationen finns utvärderings knappar, 
liknade de som visas i figur 18. När man 
trycker på dessa knappar i applikationen, så 
kommer att nytt fönster upp där man kan 
kommentera sidan som man står på (se figur 
Förändrings förslag). När användarna har 
tyckt till om sidan så trycker de på knappen 
“skicka artikel”. Utvärderings förslagen 
presenteras för utvecklarna i liknande form 
som diskussions sidan, utvecklarna för över 
användarnas kommentarer till en separat sida 
där man försöker tolka användarnas förslag 
och föra en diskussion. Därefter fattas ett 
beslut om vad som ska göras åt användarnas 
kommentarer,se fig. 21.  

Figur 19 Punkter för utvärdering 

Figur 20 Förändrings förslag 
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Projektets tids plan och delmål redovisas på schemasidorna, figur 22 och figur 23. Syftet är att 
samordna projektet i tid och plats, schema sidan visar vad som händer i närtid, delmål och 

händelser(fig. 22), Preliminärt schema sidan visar hela projekt tiden med de viktigaste 
punkterna( fig. 23). Detta är viktigt då det är på användarnas eget ansvar att hålla reda på när 
nya versioner av versionen kommer ut och när sista dagen för att utvärdera denna är.  

Figur 21 Utvärderings förslag Figur 22 Schema 

Allmänn informations sidan användes från början till att ge användarna en teoretisk bild 
program utveckling och då specifikt prototyping samt projekt som arbetsform. Efter det att 
projektet hade pågått en tid så användes sidan till att förklara olika händelser, ex förseningar. 

Figur 23 Preliminärt schema Figur 24 Allmän information 
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Undersökningen: 
Plattform och programvaror 
Projektet hade inga ekonomiska resurser vilket medförde att all nödvändig programvara var 
freeware med ett undantag för Microsoft frontpage som fanns tillgängligt med nödvändiga 
licenser. Operativsystemet var Linux, webbservern Apache och programmeringsspråk 
användes C och Perl. Vi hade fri tillgång till en dator som var direkt ansluten till Internet. Alla 
företagsrepresentanter hade tillgång till egna resurser i form av datorer, programvaror och 
Internetuppkoppling via telefonmodem. 
Som nämnts i den tidigare teoridelen av denna uppsats, är den inledande fasen av 
utvecklingsprojektet, verksamhetsanalysen och systemspecifikationen viktig, detta för att få 
en förståelse av verksamheten hos företagen. 
Verksamhetsanalysen 
Verksamhetsanalysen har skett genom intervjuer med de tre ingående företagen, detta har 
skett under inledningsskedet. En närmare beskrivning finns att tillgå i bilaga A. 
Förutsättningarna vid valet av företagen var att de skulle ha ett produktsortiment som kunde 
presenteras på ett liknande sätt i systemet och liknande storlek på sin affärsverksamhet. 
Detta för att de krav som företagen skulle ställa på applikationen skulle vara likartade, 
eftersom målet med projektet var att applikationen skulle kunna användas av alla företag. 
Systemspecifikation 
Den sammanställning av verksamhetsanalysen som gjorts redovisas i bilaga B. Där 
framkommer de krav som tagits fram under analysfasen, eftersom applikationen ska göras så 
generell som möjligt så måste kraven sammanställas. 
Design och implementation 
Eftersom vi enligt syftet har kommunikationen som vårt huvudmål så presenterar vi den 
slutliga prototypen i bilaga C. Där förklaras hur den är uppbyggd för att det ska vara lättare att 
sätta sig in i de problem vi upplevt med kommunikationen under projektets gång. 
Utvecklingsprojektet bestod av tre iterationsfaser, antalet bestämdes av den tid som var 
tillgänglig för projektet samt en bedömning att det skulle räcka för att samtliga 
projektdeltagare skulle bli nöjda med det producerade slutresultatet, en färdig applikation.  
Analys 
Projektsidorna är utvecklingsprojektets ”kommunikationscentral”, därför blir vår analys också 
fokuserad på dem. Först har vi genom fallstudien hittat ett antal problem, därefter har vi 
använt de teorier som vi har presenterat tidigare i denna uppsats, för att få djupare förståelse 
och försökt finna de grundläggande orsakerna. Vi har alltså använt teorierna för att ”vaska 
fram” potentiella grundproblem.  
Problem under projektets gång 
Nedan följer en redovisning utifrån vårt perspektiv som representerar utvecklarna och 
användarens perspektiv på de problem som uppkom under projektets olika faser i tidsordning. 
• Inledande mötet 

Verksamhet: Syftet var att informera om projektet och ”visa upp oss”. Detta genom att 
beskriva hur projektet skulle genomföras och förmedla mål som satts upp för projektet. 
Därefter förklarade vi vad som krävdes av deltagarna, samt gav en beskrivning hur det var 
tänkt att gå tillväga vid utvecklingen och hur utvärderingen av applikationen ska 
genomföras. 
Problem: Vi lyckades inte helt förmedla hur programutvecklingen med 
prototypingmetoden skulle genomföras, det förekom missuppfattningar. 

• Verksamhetsanalys 
Verksamhet: Utskick av enkätfrågor. Svaren skall ligga som grund för 
kravspecifikationen och ge en inblick i företagens verksamheter. Enkäten skickades med 
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e-post. 
Problem: Företagsrepresentanterna förstod inte alla frågor. 
Svaren inkom för sent för att kunna användas fullt ut i den inledande versionen av 
prototypen. 

• Inledande kravspecifikation  
Verksamhet: Tillverkning av första prototypen, endast skärm bilder, dvs ingen 
funktionalitet. 
Problem: p.g.a. att analysfasen inte var tillräckligt bra, så fick vi inte in tillräckligt med 
underlag att utforma versionen. Vi kunde inte uppfylla användarnas krav på den först 
versionen, utifrån den ej kompletta inledande kravspecifikationen.  

• 2:a Kravspecifikationen  
Verksamhet: Genomgång och analys av första versionens inkomna utvärdering, samt 
implementering av nästa version. 
Problem: Missuppfattningar i utvärderingarna, eftersom vi hade förändrat den 
utvärderingsmetod som vi beskrev i det inledande mötet. Missuppfattning om hur man 
utvecklar med prototypingmetoden.  

• 3:e Kravspecifikationen 
Verksamhet: Genomgång och analys av utvärderingen av andra versionens utvärdering, 
samt implementering av nästa version. 
Problem: Prototypen var bristfällig, en ofullständig version lades ut trots att den var 
bristfällig. En användare meddelade via e-post att ett felmeddelande dök upp när personen 
i fråga försökte använda den senaste prototypen. De flesta utvärderingarna vill förändra 
prototypen efter deras egna företag utan att ta hänsyn till det övergripande målet att de ska 
vara en generell applikation. 
  

• 4:e Kravspecifikationen 
Verksamhet: Genomgång och analys av utvärderingen av tredje versionens utvärdering, 
samt implementering av nästa version. 
Problem :  Prototypen blev inte klar i tid. Anpassning av prototypen till olika versioner av 
webbläsare. 

• Slutmötet. 
Verksamhet: Genomgång av projektet, överlämning av dokument samt intervjuer med 
användarna. 
Problem:  
- Tidsfördröjd återkoppling. 
– Alla har ej deltagit på diskussionssidorna. De som var aktiva i debatten och 
utvärderingarna fick de flesta av sina krav implementerade. 
- Utvecklarna känner sig overksamma under utvärderingstiden. 
- Användarna måste hålla sig uppdaterad vad gäller förändringar på projektsidorna. 
- Pratar man om samma sak, vid en diskussion? 
- Användarna tyckte att det var för lång tid mellan att de lämnat in utvärdering till att de 
fick respons. 
- Användarna tyckte att första mötet inte var tillräckligt informativt. 

 
Generella problem 
Vid projektstarten planerade vi att använda ICQ, men dessa möjligheter användes inte i 
fallstudien. Orsaken till detta var att den bandbredd och typ av datorer som 
projektmedlemmarna använde inte hade tillräcklig kapacitet för att praktiskt kunna använda 
dessa verktyg i utvecklingsprojektet. 
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Teorianknytning till problemen.  
Vi har tidigare i uppsatsen beskrivit olika kommunikationsteorier. Eftersom vi studerar 
mänsklig kommunikation så bör Schramms och Berlos kommunikationsmodell användas 
eftersom den tar hänsyn till de mänskliga egenskaperna, kommunikation har som syfte att 
etablera förståelse mellan mottagare och sändare.  Shannon-Weavers kommunikationsmodell 
har kritiserats för att vara för teknisk, detta för  att den inte tar hänsyn till de mänskliga 
egenskaperna vid kommunikation. De var medvetna om den semantiska störningen, det vill 
säga den komplexitet som mänsklig inblandningen leder till i kommunikationen. Den är en så 
kallad överföringsmodell, där informationsinnehållet är betydelselöst.  
Vi måste göra nedanstående till synes självklara antaganden inför analysen : 
• Sändare och mottagare vill kommunicera. 
• Sändare och mottagare har samma kultur och bakgrund, men skilda kunskaper i 

systemutveckling. 
Detta medför att de delar vi tittar på i Schramms kommunikationsmodell är: 
• Återkopplingen. 
• Kanal. 
• Störning/entropi: Kunskap och teknik. 
Sådan som vi inte kan hänvisa till ovanstående punkter betecknar vi som okänt. Det okända 
kan befinna i individen, se Berlo´s modell tidigare i uppsatsen.  
 
De problem som vi kommit fram till presenteras med kursivtext, med efterföljande analys i 
normaltext. 
 
Företagsrepresentanterna förstod inte alla frågor som skulle ligga till grund för 
kravspecifikationen, dessa var utskickade med email.  
Detta problem berodde på att utvecklarna hade fel bild av användarna och i och med detta så 
anpassade de sig inte till användarens kunskapsnivå. Vilket medförde att 
svaren inkom för sent för att kunna användas fullt ut i den inledande versionen av prototypen. 
Vilket i sin tur medförde att analysfasen inte var tillräckligt bra, så fick vi inte in tillräckligt 
med underlag att utforma versionen. Vi kunde inte uppfylla användarnas krav på den först 
versionen, utifrån den ej kompletta inledande kravspecifikationen. Detta sammantaget 
medförde förseningar i projektet.  
 
Missuppfattningar i utvärderingarna, eftersom vi hade förändrat den utvärderings metod som 
vi beskrev i det inledande mötet. Detta berodde på att den information som fanns på 
projektsidorna angående utvärderingsförfarandet inte uppfattades av användarna, och det var 
skilda orsaker till detta. En orsak är kanal och den andra kunskap, och missuppfattningen hade 
kunnat rättas till med en fungerande återkoppling.  
Missuppfattning om hur man utvecklar med prototypinsmetoden. Kunskap saknas hos 
användarna, och kanalen kan endast utsättas för fysisk störning. 
 
Prototypen var bristfällig, en ofullständig version lades ut trots att den var bristfällig. Vilket 
berodde på tekniska problem och ej kan hänföras till kommunikationen. Men det medförde att 
samtliga användare inte kunde utföra sin utvärdering som det var tänkt. Resultatet av det var 
att en användare meddelade via e-post att ett felmeddelande dök upp när personen i fråga 
försökte använda den senaste prototypen.   
De flesta utvärderingarna vill förändra prototypen efter deras egna företag utan att ta hänsyn 
till det övergripande målet att de ska vara en generell applikation. Det berodde på bristande 
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kunskaper om målet med utvecklingsprojektet. 
 
Prototypen blev inte klar i tid. Anpassning av prototypen till olika versioner av webbläsare. 
Ovanstående kan hänvisas till tekniska problem, alltså inte kommunikation. 
 
Tidsfördröjd återkoppling. Responsen på förslag och diskussionsinlägg har skett för långsamt. 
Detta är kopplat till den asynkrona kommunikationen. 
Alla har ej deltagit på diskussionssidorna. Eftersom det som skrevs inte kunde tas tillbaka 
och låg kvar under lång tid så upplevdes det som svårt att spontant skriva tankar och åsikter. 
Man ansåg sig vara tvungen att noggrant tänka igenom sina förslag och ofta så var 
självcensuren så stark att det slutligen inte skrev ner sina tankar.  
De som var aktiva i debatten och utvärderingarna fick de flesta av sina krav implementerade. 
Hänvisas till okända faktorer. 
Utvecklarna känner sig overksamma under utvärderings tiden. Hänvisas till okända faktorer. 
se fig.25. 
Användarna måste hålla sig uppdaterad vad gäller förändringar på projektsidorna. För att bli 
medveten om förändringar på dessa sidor så var användarna tvungen att aktivt besöka och ta 
del av innehållet, vilket medför att information som inom en bestämd tid skulle till 
användarna inte kunde annonseras ut på sidorna, eftersom det inte med säkerhet kunde 
avgöras att meddelandet skulle bli läst inom den utsatta tiden. 
Pratar man om samma sak, vid en diskussion. Beror på återkoppling. 
Användarna tyckte att det var för lång tid mellan att de lämnat in utvärdering till att de fick 
respons. Beror på återkopplingen. 
Användarna tyckte att första mötet inte var tillräckligt informativt. Orsaken var att vi antog att 
läsarna aktivt skulle söka informationen på projektsidorna och det visade sig vara ett felaktigt 
antagande av oss. Med större kunskap skulle detta ha kunna undvikas. 
 
Analysen visar att de flesta kommunikationsproblem kan häröras till kanalen, skilda 
kunskapsnivåer mellan deltagarna i projektet samt att återkopplingen ej varit tillräcklig. 
 
 
Slutsats 
 
Syftet var att undersöka de problem som kan uppstå i utvecklingsprojekt som strävar att vara 
temporalt och spatialt oberoende, utifrån ett kommunikationsperspektiv. 
 
De kommunikationsproblem som utvärderats utifrån de resultat som framkommit, med de 
givna förutsättningarna, beror på: 
• Begränsningar i kanalen.  

Projektet hade intentionen att bedrivas på så sätt att det kunde genomföras med största 
möjliga frihet från tid och rum. Tidsintentionen medför att mediet måste vara av asynkron 
karaktär vilket medfört att vi har hänvisats till textbaserade tekniker som email och 
webbsidor. 

• Långsam återkoppling.  
De flesta problem som kunde relateras till kommunikation, berodde på långsam 
återkoppling. För att uppnå en gemensam förståelse och målbild, vilket är väsentligt för 
att programutvecklingsprojekt ska få ett tillfredställande resultat, krävs en snabb 
återkoppling. 

• Störningar beroende på skilda kunskaper.  



 
 
Diskussion 
Ordet ”problem” används ofta i denna uppsats, detta beror givetvis på uppsatsens syfte. Vi har 
inte explicit visat vad som har varit bra med projektet, vilket medför att läsaren kan få en bild 
av ett projekt som havererade totalt, vilket är felaktigt. Resultatet av det beskrivna projektet 
var trots vår beskrivning nöjda användare de hade fått den applikation som de hade 
efterfrågat.  
Denna uppsats får ej tolkas att användning av ”projektsidor” är i grunden förkastligt, utan mer 
som ett varningens finger genom att försöka ge den för stor betydelse. De ska ses som ett 
komplement till andra möjligheter att överföra information. Vi har många exempel på 
webbsidor som används felaktigt, utifrån det resultat som vi har kommit fram till. Exempel 
Lärare som lägger upp information klockan 19.30 att nästa dags lektions är inställda och 
därmed anser att de har nått ut till alla berörda.  
Vi har med nedanstående figur försökt beskriva projektets gång. T0 till T3  är tidpunkter när 
olika mål skall vara uppfyllda, mellan T0 och T1 pågår tillverkning av första versionen. Det 
är utvecklarna som är engagerade under perioden medan användarna är overksamma och 
väntar på resultatet. Med de förutsättningar som vi hade i projektet så innebär det att 
användaren inte behöver vara tillgänglig förrän under perioden T1 till T2. Vilket medför att 
utvecklarna inte har möjlighet att genom projektsidorna kontakta dem och det under en fas där 
problem kan uppstå eller nya frågor kan uppstå som kräver svar från användarna.  
Under nästa period T1 till T2 utvärderas versionen av användarna, det tidskrav som ställs på 
användarna är att utvärderingen skall vara slutförd före tiden T2. För utvecklarna så innebär 
denna period att de får vänta på utvärderingarna och deltar på diskussionssidorna. 
Möjligheterna att kommunicera har inte ökat i nämnbar omfattning från den tidigare perioden. 
Denna beskrivning visar att den enda möjligheten att upprätta en sådan kontakt inom projektet 

som inte påverkar de olika rollernas arbeten, är att gå emot ett mer synkront medium exempel 
vis e-post. som i sin definition är asynkront men kan i praktiken användas nästan som synkron 
kommunikation.  

Krav-
spec. Version1 Version2 Version3

Tillverkning

Utvärdering av version1

Tillverkning

Utvecklare

Användare

Diskuterar beslut som
tagits för den tredje

versionen, diskuterar
föregående version.

Diskuterar utvärderingen
och fattar beslut.

Kontakt
försök

Figur 25 Projektets gång 

Sammanfattningsvis, för att minska problemen under utvecklingsprojekt på distans så anser vi 
att man bör använda sig av asynkrona verktyg kombinerat med synkrona. Exempelvis genom 
att åtgärder som har föranlett av en anmärkning eller förslag med avseende på prototypen, 
även skickas med email till berörd person, att detta är åtgärdat. På det sättet kan mycket av de 
kommunikationsproblem som vi råkat ut för under projektets gång undvikas. 
 
Metoddiskussion 
Denna undersökningsmetod är aktionsinriktad, vi har aktivt tagit del av skeendet som vi 
studerat och försökt att påverka detta. Vår utgångspunkt har varit ett behov, företagens önskan 
att kunna idka försäljning på Internet, även om vårt fokus inte har legat på projektets 
slutprodukt. Metoden har varit problemorienterad, vi har intuitivt och genom teoristudier 
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insett att det troligtvis finns problem avseende kommunikationen för utvecklingsprojekt som 
bedrivs på distans samt gjort försök att finna sätt att komma till rätta med dessa eller 
åtminstone reducera problemens påverkan på projektet. 
Analysen har genomförts i två steg. Det första steget är den analys och utvärdering som 
kontinuerligt skett under utvecklingen av prototypen och har förändringsintentioner. Dessa 
förändringar är av två typer. En som avser utvecklingen av prototypen och den andra som 
avser kommunikationen mellan utvecklarna och användarna. Det andra analyssteget är en 
övergripande analys som resulterade i kompletterande frågor. Dessa frågor besvarades vid 
vårt avslutande möte med de ingående intressenterna. 
Det ovanstående förfaringssättet medför att vi bedömer att reaabiliteten ökar eftersom vi i det 
första analyssteget kunde förändra och studera resultatet av förändringen vid nästa 
analystillfälle. Vid det andra analyssteget kunde vi se mönster från det tidigare analyserna 
samt en möjlighet att komplettera med en slutlig intervju med användarna för att verifiera 
eller falsifiera antaganden. 
Denna undersökning och den aktivitet vi har studerat är mänsklig kommunikation, när 
människor ingår i en undersökning så ökar komplexiteten och antalet faktorer. 
Vi valde att använda Schramms modell [ME93] som tillhör den så kallade processkolan, 
vilket medför att vi inte har tagit hänsyn till alla mänskliga faktorer, dock har vi inte bortsett 
från dem. Detta sätt att abstrahera verkligheten till  en modell medför enligt definition en 
förenkling av verkligheten. 
En liknade undersökning skull kunna utföras med tyngdpunkten på psykologiska och/eller 
sociologiska aspekter. Vilket ger ett annat perspektiv på problemet. Resultaten från en sådan 
undersökning skulle kunna visa på andra sätt att reducerat behovet av återkoppling. 
Denna typ av undersökning skulle kunna bedrivas som en teoribaserad studie, där 
undersökningen kunde vara intervjuer från företag som distansutvecklar applikationer, men vi 
valde denna aktionsinriktade metod för att få en djupare förståelse och insikt i 
problemområdet.  
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Bilaga A, Verksamhetsanalys 
Nedan kommer att presenteras en kort beskrivning av de tre företag som ingår fallstudien, 
dessa kommer att benämnas företag A, företag B och företag C. Meningen är att ge en inblick 
i vad som säljs och vilken produkt och kundgrupp företagen har. 
Företag A 
Företag A har som affärside är att med hjälp av Internet sälja tjänster i form av WWW - 
produktion, marknadsföra och ge kundanpassad utbildning, sälja pedagogiska programvaror, 
följa utvecklingen inom detta område, sluta avtal med utländska programvarutillverkare och 
där så ses lämpligt, översätta pedagogiska programvaror till svenska. Att ta fram egna 
pedagogiska programvaror ingår också i företagets strategi. Vidare tillhandahåller företaget 
datorer och datorutrustning till lågt pris under förutsättning att kunden är bredd att följa vår 
”kontantprincip”. 
Antalet anställda varierar utifrån efterfrågan på företagets tjänster och produkter. 
Genomsnittligt sett rör det sig om tre anställda. Företaget kommer framgent att köpa tjänster 
för en del av produktionen. 
Företag A har som målsättning att lokalt i Lillpite bygga en verksamhet som ger 
sysselsättning i byn. Företaget vill genom användandet av ny teknik knyta till sig IT utbildade 
personer som är beredd att med byn som bas verka i en expansiv bransch samtidigt som man 
på sin fritid kan nyttja sig av en miljö som ger utrymme för ett rikt friluftsliv och ett gott 
socialt liv med god sammanhållning och en trygg uppväxtmiljö för barn. 
Internet och snabba nätförbindelser är en förutsättning för företagets verksamhet. Företaget är 
också i behov av kostnadseffektiva handelssidor för sin verksamhet. 
Företag A vill ge kunden en fullödig information om våra tjänster och produkter. Kunden ska 
kunna via våra kundsidor få en god uppfattning om vad vårt företag kan åstadkomma inom 
WWW-produktion. Detta ställer stora krav på den kommande applikationens utformning.  
Utbildningarna presenteras idag på ett adekvat sätt, bilder som visar utbildningen i praktiken 
ingår. Beskrivningen av utbildnings innehåll är ett måste inom branschen. Det finns också 
plats för referenser, information om var man kan få vidare hjälp och beskrivning på 
produkterna. 
Eftersom det är pedagogiska programvaror så är det viktigt att kunden kan prova och känna 
sig fram, detta görs nu genom demonstrationer och broschyrer. 
Det är viktigt att kunderna kan se bilder och få broschyrer om Datorer och kringutrustning, 
därför är det viktigt att kompositionen på bilderna är bra och tydligt klargör vad som ingår i 
datorpaketet. Det är viktigt med en klargörande och förklarande text och även en mer teknisk 
textbeskrivningar om datorerna för de som kan området. 
Priser framgår klart och entydigt för varje tjänst/produkt, detta gäller också för utbildningar. 
För dessa finns det också kundinformation om tider. Leveranstid knyts nu till en specifik 
tjänst/produkt, det sker på samma sätt för vilka betalningsvillkor som gäller. 
Alla kundbeställningar bekräftas via fax i dagens försäljningsystem, därefter får kunden 
skriva under och skicka tillbaka underskriften. 
 
Som framgår av företagsbeskrivningen så baserar företag A sin företags verksamhet på 
Internethandel. Företagets kunder har tillgång till Internet och de har även datorvana. 
Företagets utbildningar marknadsförs även genom andra media och är främst knutna till BD-
län. Utbildning i användandet av pedagogiska programvaror sker även via WWW. En del 
pedagogisk utbildning sker även utanför länet. Marknaden ligger inom Sverige för företagets 
tjänster/produkter. Dock finns tankar på att utvidga företagsverksamheten inom området 
specifika Norrbottniska tjänster och produkter ut mot Europa och världen. 
I det nuvarande systemet så kommer kunden kommer in på företagets sidor, beställer varor 
eller tjänster och får information om vilka varor/tjänster hon/han har i sitt paket innan slutlig 
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beställning. Företaget skickar en  orderbekräftelse via fax, som kunden får skriva under och 
skicka tillbaka. 
 
Företag B 
Företag B har ett hundpensionat med försäljning av diverse hundartiklar vid sidan om. Det är 
beläget i Lillpite och för att öka kundkretsen ser man försäljning över Internet som ett 
alternativ och komplettering till den nuvarande försäljningen.  
Den artiklar som det rör sig om är bl.a. tuggben, hundgodis, kammar, borstar, klotänger 
leksaker, bäddar 
m.m. Men man säljer även tjänster via hundpensionatet, där personer får inackordera sina 
hundar. Personer bokar i förväg plats på hundpensionatet innan de lämnar in sina hundar, 
detta oftast över helger och semestrar. 
Företaget och personerna bakom har som högsta önskan att öka försäljningen och minska 
inackorderingen, för att minska arbetsbelastning och därigenom få ett lättare arbete.  
För att kunna veta vilken typ av artikel som efterfrågas av kunden, så behöver personalen veta 
vilken ras och vilka aktiviteter som bedrivs med hunden, och om hunden är lugn eller aktiv 
till sitt sätt. Artiklarna är av varierande typ, från dekaler till burar för hundarna. Det finns även 
funderingar kring att sätta hundtryck på T-shirt, om det finns någon marknad för det. 
Kunden vill ofta ha någon slags generell produktinformation där man får reda på vad som 
gäller för produkten. Specifika saker för varje produkt som gör att det är just den varan de ska 
ha till sin hund. Priset är även viktigt då de flesta kunder är rätt så prismedvetna och om det 
inte är konkurrens kraftiga priser, så går kunden över till någon annan detaljhandlare. Ofta vill 
kunden veta ungefär hur lång leveranstid som det är på produkten. Personalen har också sett 
att det finns kunder som vill ha valmöjligheten att betala mot postförskott eller att använda sig 
av förinbetalning. 
Företag B har nu endast personliga besök, där kunden kommer till hundpensionatet. I 
dagsläget så vet inte företaget hur stor datorvana deras kunder har, men kunder som bor långt 
ifrån hundpensionatet kan få det lättare om försäljning via Internet startas. Försäljning i 
dagsläget består av direktförsäljning till kund men även epost utnyttjas av de kunder som har 
tillgång till Internet. Företaget har i sin nuvarande försäljning främst kunder i länet, men man 
hoppas att kundkretsen ska öka med tiden, då företaget blir mera känt bland hundägare. 
Företaget använder sig idag av ett bokföringsprogram och däri finns ett kundregister, detta 
medför att kunderna är kända och man kan ta reda på hur stor deras datorvana är.  
 
Företag C 
Företag C är ett familjeföretag som har funnits i 25 år, och alltså stor erfarenhet i branschen. 
Företaget startade i Älvsbyn för att under 1992 flytta till Lillpite, där det nu befinner sig. 
Under 1995 övertog nuvarande ägaren företaget, och vill föra traditionen vidare.  
Den försäljning som företag C har är främst sportpriser, medaljer ,pokaler ,gravyr ,skyltar 
graverade och skuren vinyl. Det ägaren gör är att gravera in olika texter på diverse sportpriser 
för att sedan skicka dessa till kunden om han inte befinner sig på orten. 
Eftersom detta är ett familjeföretag så vill ägaren utöka sin verksamhet för att kunna ge övriga 
familjemedlemmar möjlighet att arbeta inom företaget. För att detta ska vara möjligt måste 
det till investeringar i nya maskiner för att bredda sig inom området och därmed få en utökad 
kundkrets.   
För att företag C ska kunna leverera varor till sina kunder behöver de veta en hel del saker, 
dagens försäljnings system är uppbyggt kring artikelnummer. Artikelnumret anger vilken 
storlek varan har och därefter måste kunden bestämma vilken gravyrtext han vill ha. Eftersom 
man har ett kundregister så behöver man bara registrera de nya kunderna som tillkommer. De 
uppgifter man behöver från nya kunder är bl.a. Namn, adress mm. Vad gäller de produkter 
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man har beställt så vill företaget ha information om, antal, Leveransdag, färger på gravyrplåt, 
vinyl där man har olika grader av kvalitet (3,5,7 års garanti). 
Den information som kunden vill ha om produkten är en generell produktinformation med blir 
på produkten. Det är även väsentligt med pris och hur lång leveranstiden är. För att kunna få 
en uppfattning om kvaliteten på produkterna så kan de nya kunderna vända sig till gamla 
kunder till företaget.  
Eftersom den nuvarande försäljningen utförs mestadels per telefon eller per post, så är det 
svårt att uppskatta hur många av företagets kunder som har tillgång till Internet. Det blir alt 
vanligare att sportklubbarna, organisationer, företagen har egen hemsida och att de som sitter 
på den beslutande positionen har tillgång till Internet 
För att kunna utöka sin verksamhet så måste företaget nå ut till nya kunder, dessa kan vara 
företag, föreningar, privatpersoner som är i behov av skyltar, sportpriser och dylikt. Företaget 
vänder sig främst till kunder i länet men kan tänkas utöka sin kundkrets runt om i Sverige och 
kanske norden   
När kunden köper en vara tittar han i broschyrer eller besöker företaget för att på så sätt få en 
uppfattning om varan som ska köpas. Kunden väljer en pokal för att sedan bestämma 
gravyrtext, när han vill ha varan levererad och på vilket sätt han vill ha varan skickad till sig. 
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Bilaga B, Systemspecifikation 
För en design av en applikation så måste man med hjälp av verksamhetsanalysen komma fram 
till en slags kravspecifikation. Eftersom det ingår tre företag i verksamhetsanalysen, så måste 
applikationen göras så generell som möjligt. Det ställs vissa krav på applikationens 
utformning från företagen och det ska komma fram i diskussionen i nedan.  
Företag A  
Företag c har vissa krav på hur applikationen bör se ut. Rent allmänt bör applikationen ge god 
uppfattning vad företaget kan utföra för tjänster. Företaget använder sig även av andra media i 
sin marknadsföring av sig själva, och hoppas i och med denna applikation att minska sina 
kostnader inom det området. De hoppas även kunna nå utanför Europa och då är det främst 
engelskspråkiga länder de tänker på. Vidare så kunde det vara bra om applikationen kunde ge 
företaget en kundprofil för att rikta reklam och dylikt direkt mot kunden. 
De produkter som företaget vill att applikationen ska handha är främst pedagogiska 
programvaror, datorer och datorutrustningar. Även tjänster i form av www-produktion, 
kundanpassade utbildningar och översättningar av pedagogiska programvaror till svenska. Det 
som måste finnas med i en applikation för att en kund ska kunna beställa varor är en generell 
information om produkten eller tjänsten. Till informationen ska finnas bilder, som ska skapa 
en känsla för produkten eller tjänsten som säljs. För att kunna provköra de pedagogiska 
programvaror som företaget säljer vill de att applikationen ska tillhandahålla länkar till 
demoversioner av programmen. Även priser bör framgå klart och tydligt för att verka 
trovärdiga inför kunderna, även betalningsvillkor ska framgå.  
Kunderna till företaget har datorvana vilket är en fördel då man redan från början vet att man 
har en trogen kundskara. Den information som krävs från kunderna är förutom kunduppgifter 
även en leveransadress då vissa kunder vill ha sina produkter hemskickade.  
Vid en beställning vill företaget även ha reda på vilken betalningsform kunden vill ha, även 
hur produkten ska skickas till kunden. När kunden har skickat iväg ordern så bekräftar 
företaget ordern, detta sker genom att faxa, brev, e-post.  
 
Företag B 
Företaget vill öka sin försäljning av hundartiklar och ser Internet som ett nytt och spännande 
område, därför vill man ha en applikation som kan komplettera den befintliga försäljningen. 
Rent generellt så ska applikationen kunna ge service till kunderna på ett likvärdigt sätt i 
jämförelse med den befintliga försäljningen. 
Eftersom företaget säljer hundartiklar så är det viktigt för kunden att få utförlig information 
om produkten så att den passar just kundens hundras, detta inkluderar vilka aktiviteter som 
bedrivs och om hunden är lugn eller aktiv. Produkterna är av skiftande storlek och karaktär, 
allt från dekaler till hundburar. Det är viktigt med bilder för att kunden ska få en uppfattning 
av varan. Företaget har också funderingar på att starta försäljning av T-shirt med hundtryck. 
Pris och leveranstid är också viktiga faktorer vid den nuvarande försäljningen.  
Kunder till företaget är oftast privatpersoner, ägaren till företaget är osäker hur stor procent av 
sina kunder som har tillgång till en dator och Internet, därför är det viktigt med bra 
hjälpfunktioner om de inte är vana användare. De kunduppgifter som applikationen måste 
handha är vanliga personuppgifter. 
Vid beställning så ska det vara möjligt att beställa via epost då vissa kunder har använt sig av 
det förfaringssättet tidigare. Det är även viktigt att veta vilket betalningssätt kunden vill ha. 
Hur paketet ska skickas till kunden är också viktigt, mot postförskott eller genom 
förskottsinbetalning. 
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Företag C 
Genom försäljning av graverade produkter så hoppas och tror företaget att Internet ska öka 
deras omsättning. De krav och förväntningar de har på applikationen är att de ska kunna 
tillhandahålla statistik om kundernas köpvanor för att på detta sätt kunna påverka sitt lager.  
De hoppas även att applikationen ska kunna ge dem tillgång till ett kundregister, där man 
sedan ska kunna skicka direktreklam till kunden när det är extraerbjudanden på vissa 
produkter som kunden har varit intresserade av. 
Företagets försäljning består i dagsläget av olika sportpriser och dylikt med en gravyrtext. 
Den information som kunden vill ha från företaget består av generell information om 
produkten, vilket pris produkten har och vilken leveranstid som den har. Det kan även vara 
intressant med information om vilka andra kunder företaget har, för att på detta sätt försäkra 
sig om kvaliteten på produkten. Eftersom varje produkt finns i olika storlekar så är det av 
intresse att ange storlek på produkten. Det finns även olika färger på de gravyrplåtar som 
fästes på produkten. Dessutom finns det olika kvaliteter på vinylen, vilket medför olika 
garantiperioder. I slutändan så måste kunden skriva in den gravyrtext som han vill ha på 
produkten. 
Den information företaget vill ha från kunden består förutom personuppgifter, 
företagsuppgifter, organisations eller föreningsuppgifter även av vilket fraktsätt som kunden 
vill ha och hur kunden väljer att betala för produkterna.  
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Bilaga C, Slutliga prototypen 
Det som beskrivs nedan är en beskrivning av funktionalitet och olika lösningar för 
applikationen. De röda knapparna som finns med på skärmdumparna hör till utvärderingen 
och ska inte finnas i den slutliga applikationen. 

Huvud sida
"Hemsidan"

Grupp2

Meny sidan

Grupp1 Grupp3 ...... ......

Artikel1 Artikel2 ..... .....

Beställnings
lista

Person
uppgifter

Beställning ivägskickad

Figur 26 Applikationens hierarki 
 
Den första sida som kunderna kommer till är 
den beskriven i figur 1. Denna sida syftar till att 
ge kunderna till försäljningssystemet och 
företaget information om vilka produkter som 
säljs. För att kunna hitta till företaget så 
använder ofta kunderna sökmotorer. Dessa går 
på de ord som finns på sidan, och för att 
kunderna ska hitta rätt företag för deras 
produkter så är det viktigt att man har de 
produkter som företaget säljer på index sidan. 
Det är inte meningen att färger och knappar ska 
se ut som på bilden, dessa ska vara föränderliga 
så att de kan anpassas till varje företags 
önskemål.  

Figur 27 Första sidan i applikationen 

 
 
När man har tryckt på försäljnings 
knappen så kommer man till en meny 
sida, se figur 2. Menysidan är indelad så 
att man högst upp har en knapp för att 
komma tillbaka till indexsidan, se figur 1. 
Under den knappen finns en knapp som 
ska visa en sida där man talar om vilka 
extrapriser man har och vilka nya artiklar 
som kommit in. För att göra systemet 
överskådligt så har vi valt att dela in 

Figur 28 Menysidan 
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artiklarna i varugrupper. Vi har även valt att använda oss av frames för  att applikationen lätt 
kan bli oöverskådlig. I valboxen väljer man vilken varugrupp som man vill ha fram. Under 
valboxen finns en kanpp för att få fram en företagsbeskrivning, på denna sida kan 
företagsuppgifter presenteras. Den sista knappen ger hjälp till användare som inte förstår hur 
en beställning ska gå till. 
När man valt vilken varugrupp man är 
intresserad av så kan man i en likadan 
valbox som vid valet av grupp, välja den 
artikel man är intresserad av. Enligt figur 4 
så visas varugrupp 1. Man kan även med en 
knapp under valboxen gå tillbaka för att 
ändra grupp. När man valt artikel i valboxen 
så kommer artikeln upp i andra framen, se 
figur 5. Här sätts “cookien” som gör att 
varje person som ska handla, får ett specifikt 
nummer så att servern kan hålla reda på 
vilken beställning det är, utifall personen 
vill beställa fler varor. Artikel sidan 
innehåller information om artikeln. Här 
fyller man i tex antal och om man har något 
extra som bör framgå. Meddelande fältet 
finns med för att försöka sammanfoga de 
olika företagens önskemål.  

Figur 29 Grupp 1 

 
Anledningen till att vi bara använt oss av ett 
meddelande fält är på grund av de många 
önskemål om extra fält där man tex kunde 
välja storlek och färg och skriva in en 
gravyrtext mm. Vill man köpa artikeln så 
trycker man på knappen lägg till i beställning, 
då kommer man till beställnings sidan (se figur 
6). Vill man köpa fler artiklar så väljer man 
bara en ny artikel osv. Ångrar man sig och 
kommer på att man vill köpa fler av en 
artikeltyp eller ta bort artikel, så förändrar man 
i fältet. Sedan trycker man knappen “genomför 

förändring”. 

Figur 30 Artikel 

När men anser sig klar med beställningen, så 
trycker man på knappen “klar med 
beställningen” om man befinner sig på 
beställnings sidan. Annars så trycker man på 
knappen beställnings lista på vänster sida. 
Sidan som kommer upp efter det (se figur 7) 
ber en fylla i personuppgifter, en kontroll att 
man fyllt i fälten görs och att man inte har 

Figur 31 Beställning 
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skrivit bokstäver i fältet för postnummer görs. När alla fält är ifyllda är det bara att trycka på 
knappen “skicka beställningen”, när det är gjort får man en bekräftelse att ordern gått fram. 

 

Figur 32 Personuppgifter 
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