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Sammanfattning 

Denna  studie  undersöker  ett  problem  hos  en  butik  ingående  i  en  kedja  där 
försäljning  av  lagerförda  varor  utgör  större  delen  av  verksamheten.  Det 
upplevda  problemet  är  dock  att  försäljning  av  varor  som  faller  utanför  det 
lagerförda  sortimentet  hanteras  som  beställningar  på  papper  och  för  hand, 
vilket upplevs fungera bristfälligt och med oreda som resultat. Syftet med denna 
studie var att hitta lösningar på dessa problem då de föll utanför organisationens 
befintliga informationssystem.   

För  att  undersöka  problemet  vi  intervjuat  personal  angående  deras  befintliga 
t  arbetssätt. Baserat på det a tog vi fram användarfall som beskrev processen. 

I  ett  led  att  ta  fram  en  lösning  på  den  upplevda  problematiken  valde  vi  att 
utveckla en prototyp av ett system för att visa en möjlig lösning på det upplevda 
problemet.  För  att  skapa  prototypen  har  ett  antal  metodiker  använts  inom 
systemutveckling  bland  annat  då  prototyping men  även  bland  annat  UML  har 
använts. 

Prototyperna  blev  utvecklade  ifrån  ett  användarcentrerat  perspektiv  då  dessa 
var de vi hade bäst kontakt med. Vi utvecklade utkast till prototyper och varje ny 
version var lite bättre, med mer omfattande funktionalitet än dess föregångare. 
Prototyperna utvecklades  i C# vilket var  för oss ett nytt språk och prototyping 
underlättade också att lära sig detta språk för oss. 

Vi har med den utvecklade prototypen visat en funktionell lösning på problemet 
som  undersöktes.  Prototypen  är  inte  helt  komplett  men  implementerar  den 
mesta funktionaliteten, och vi anser att denna prototyp är ett bra exempel på en 
lösning för företag som upplever lokala problem med system som faller utanför 
det  generella  systemets  ramar,  men  skulle  kunna  lösa  det  observerade 
problemet. 
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1  Inledning 
I  dagens  samhälle  är  vi  vana  vid  att  allting  skall  gå  fort  och  att  det  mesta  är 
datoriserat även om det finns processer som fortfarande är manuella. I och med 
att  datoriserade  system  införlivades  mer  successivt  i  våra  liv  har  vi  därefter 
skapat oss en vana att  använda dessa  i  alla möjliga  lägen.  Systemen skapar en 
struktur automatiskt åt oss och vi behöver inte som användare tänka på hur det 
fungerar oftast; och är systemet skapat på ett bra sätt så  fungerar det  likadant 
för de flesta även om vi har olika uppfattningsförmågor.   

I  vårt  fall  har  vi  observerat  ett  scenario  i  en organisation  ingående  i  en  större 
butikskedja  där  problematik  upplevts  på  lokal  nivå  och  där  centraliserade 
system  för  att  hantera  problematiken  saknas.  Problematiken  kretsar  kring 
beställningar av varor för  försäljning, där beställningarna hanteras uteslutande 
för hand i pappersform. 

1.1  Problembakgrund 
Vår  undersökning  baseras  på  en medelstor  butik  där  verksamheten  innefattar 
försäljning av i första hand lagerförda varor. Fokus ligger alltså på försäljning av 
dessa  lagerförda  varor,  men  man  hanterar  även  en  mängd  varor  som 
beställningsvaror, vilka  ligger utanför det  lagerförda sortimentet. Beställningar 
kan även vara aktuellt i de fall varor saknas i lager. 

Vid  försäljning  av  dessa  varor  tas  i  butik  eller  över  telefon  beställningar  som 
sedan  beställs  från  leverantören.  När  varan  levererats  till  butiken  upprättas 
kontakt med  kunden  som  då  kan  hämta  varan  eller  varorna.  Alternativt  finns 
även möjligheten att erbjuda kunden hemleverans efter att varan levererats till 
butik, mot en viss ersättning. 

Dessa beställningar hanteras i dagsläget för hand, på papper i ett enkelt system 
där de lagras i olika pärmar och sedan behandlas i mån av tid. Detta upplevs som 
problematiskt,  då  systemet  innebär  ett  merarbete  vid  hanteringen  av 
beställningar.  Beställningar  behandlas  långsamt  och  behandlingen  uppfattas 
som tidskrävande då den innebär svårigheter att  få en överblick över  inkomna 
beställningar, oklarheter över hur beställningarna skall hanteras och det händer 
också, om än i sällsynta fall, att beställningar förloras. 

Problemen  eskalerar  dessutom  under  perioder  när  antalet  beställningar  som 
inkommer är  stort. Detta uppfattas naturligtvis bidra  till  ett missnöje bland de 
kunder  som  drabbas.  Utöver  detta  upplever  även  personalen  att  de  orättvist 
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belastas  för  de  svårigheter  som  uppstår  i  hanteringen  av  beställningarna, 
svårigheter de på egen hand förväntas lösa i varje enskilt fall. 

Butiken  ingår  i  en  större kedja, men med mindre organisatoriska enheter  som 
till  stor del  sköter  sin verksamhet någorlunda autonomt. Affärssystem är dock 

 centralt styrda, även om driften av dessa läggs på de förut nämnda enheterna.

Dessa  affärssystem  saknar  inom  organisationen  i  nuläget  funktioner  för  att 
hantera kundbeställningar och således finns därigenom inte heller någon lösning 
på  det  problem  som  upplevs.  Möjligen  finns  moduler  tillgängliga  till 
affärssystemet  som  fyller den  funktionalitet man eventuellt kan  tänkas behöva 
köpa  in  och  anpassa.  Dock,  eftersom  affärssystemen  styrs  centralt,  begränsas 
också möjligheten att påverka dess funktionalitet för att uppfylla funktioner man 
bedöms vara i behov av på en lokal nivå. 

Således är, såvida man inte kan påverka organisationens ledning att utarbeta en 
central  lösning  för  den  globala  organisationen,  alternativet  att  på  lokal  nivå 
försöka  utveckla  någon  lösning  för  att  lindra  problemet.  Detta  leder  till  vårt 
antagande  om  att  det  kan  finnas  informationsbehov  på  lokal  nivå  inom  större 
organisationer som inte tillgodoses av organisationens informationssystem.   

 

Figur  1    Figuren  representerar  ett  totalt  informationsbehov  hos  olika  enheter  inom  en  större 
organisation 
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Figur  2    De  gråmarkerade  områdena  motsvarar  det  informationsbehov  vi  föreställer  oss 
tillfredsställs av globala informationssystem             

1.2  Problemdiskussion 
Organisationens infrastruktur är i vårt scenario baserad på våra antaganden om 
hur  infrastrukturen rimligtvis kan se ut  i  en  liknande organisation. Efter dessa 
antaganden  har  vi  också  anpassat  vårt  projekt.  Vi  föreställer  oss  att 
infrastrukturen  består  av  Microsoft  Windows‐baserade  arbetsstationer 
ingående i ett Active Directory. Med andra ord används också Windows Server 
på serversidan. Detta behöver inte nödvändigtvis vara den enda infrastrukturen 
tillgänglig  på  serversidan.  Dock  finns  också  en  lokalt  administrerad  Microsoft 
SharePoint‐baserad intrawebb‐lösning med en MS SQL Server som backend. Då 
vi  tidigare under  våra  studier har bekantat oss  framförallt med  JAVA  så  ser  vi 
detta givetvis som en intressant utmaning.   

Tack vare att vi är studenter så har vi tillgång till MSDN Academic Alliance vilket 
är ett initiativ startat av Microsoft för att låta studenter ta del av utvald mjukvara 
i  utbildnings‐  och  forskningssyfte.  I  och  med  detta  har  vi  också  i  vårt 
utvecklingsprojekt  kunnat  utnyttja  MS  SQL  2005  och  utvecklingsmiljön  Visual 
Studio 2008, i vilken vi valt att utveckla våra prototyper. 

Vårt projekt har inte heller varit helt problemfritt, då det bland annat innefattat 
att  tillägna  sig  kunskaper  och  ett  nytt  programmeringsspråk  och  nya 
utvecklingsmiljöer. 

Också  användardeltagande  kan  anses  vara  en  utmaning.  Hur  kan  användarna 
involveras  i projektet? Vi ämnar under projektets gång skapa en prototyp  i  ett 
ganska tidigt skede för att få feedback från dessa användare som vi kan utnyttja 
för att vidareutveckla nästa prototyp. 
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Prototypernas  funktionalitet och dataflöde har också behövt  fastställas baserat 
på uppgifter  från potentiella användare och undersökningar av den nuvarande 
arbetsprocessen. 

1.3  Problemformulering 
Hur  kan  en  lokal  enhet  inom  en  större  organisation  gå  tillväga  för  att  lösa 
problem med sina lokala, pappersbaserade rutiner? 

1.4  Syfte 
Vi  har  ämnat  att  undersöka  ett  observerat  problem  relaterat  till  hantering  av 
beställningar  inom  en  organisation  och  utarbetat  en  prototyp  av  ett 
informationssystem för att hantera den observerade problematiken. Vi önskade 
utforma prototypen enligt organisationens förutsättningar och behov vad gäller 
informationsbehov, användarnas förkunskaper och datorvana samt med hänsyn 
till organisationens befintliga infrastruktur. 

Vår ambition var att den utvecklade prototypen skall vara funktionell och möjlig 
att använda som grund för ett system avsett att hantera beställningar och på ett 
enkelt sätt presentera och tillåta behandling av dessa beställningar. 

1.5  Avgränsningar 
Vårt  projekt  är  ett  lokalt  projekt  och  begränsas  till  organisationens  rutiner 
relaterade  till  beställningar  och  hantering  av  beställningar.  De  befintliga 
informationssystemen anses  för  omfattande  för  att modifieras med hänsyn  till 
projektet, även om befintlig infrastruktur möjligen kan utnyttjas. 

Av denna anledning  faller  systeminterface mot befintliga  system också utanför 
projektets omfattning.  Exempelvis  finns  i  detta  fall  inte möjligheten  att  koppla 
prototypen till befintliga artikeldatabaser eller leverantörers system. 

2
 
Här kommer vi att beskriva hur arbetet har gått till och vilka metoder vi har valt 
för att hjälpa oss realisera projektet. Vi har försökt hitta en bra balans mellan att 
dokumentera arbetet samt att utföra detta. Då vi varit två personer var det viktigt 
att hitta denna balans och en metod som låter oss utföra projektet så snabbt och 
effektivt som möjligt då tiden har varit lite knapp. 

  Metod 
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Det  data  som  ligger  till  grund  för  studien  har  samlats  in  genom  intervjuer  av 
användare av det nuvarande systemet. Då antalet användare var lågt utnyttjade 
vi de som fanns tillgängliga. Tre stycken olika intervjuer utfördes, totalt sett sju 
stycken,  fyra  av  dessa  intervjuer  gällde  det  gamla  systemet  som  fanns  inom 
organisationen.  De  tre  resterande  intervjuerna  innehöll  frågor  om  våra 
prototyper. 

Våra  första  intervjuer  var  utformade  i  syfte  att  analysera  det  nuvarande 
systemet.  Och  de  personer  som  intervjuades  var  butiksbiträden  i  första 
omgången  av  intervjuer.  Frågorna  i  denna  intervju  handlade  om  det  formulär 
som användes inom organisationen. Detta formulär visade sig innehålla både bra 
och dåliga bitar, det fanns plats för förbättringar. Det var många fält i formuläret 
som  aldrig  användes  men  framförallt  fanns  det  några  fält  som  var  fria  för 
tolkning antydde personalen. Ett problem som förekom var datumhanteringen, 
det  fanns  två  fält  för  detta.  Ett  angående  orderdatum  och  ett  angående 
beställningsdatum,  personalen  tycktes  tolka  detta  fritt  skrev  därav  olika  på 
dessa beroende på vem det var av dem som beställde/tog emot en beställning. 
Formulärets  funktionalitet  i  det  stora  hela  fungerade  bra  och  vi  beslutade  oss 
därför  att  använda detta  som en mall  för  vidare bearbetning. Det var problem 
med hur mallen användes inte dess funktionalitet. 

Samtidigt som intervjuer pågick så pratade en av oss med några andra anställda 
om  vad  de  tyckte  och  tänkte  angående  hur  arbetet  utfördes  med  det  gamla 
systemet  och  om  det  fanns  några  saker  som  de  tyckte  borde  förbättras. 
Intervjuer med enskilda personer gav oss bra med information men även denna 
form  av  kommunikation  när  de  anställda  var  i  grupp  gav  oss  en  del  saker  att 
tänka på. Som att de tyckte att det var bra att de inte hade någon given funktion 
eller  tidspress  på  sig  att  beställa  beställningar  ifrån  leverantören,  utan  att  de 
kunde  ta  tag och göra detta när  tiden var den rätta. Vilket vi  tyckte  lät ganska 
rimligt  men  gav  oss  en  tankeställare  om  hur  de  hanterade  detta  då  det  var 
väldigt mycket  folk vissa veckor. Vid  frågor gällande detta så visade det sig att 
det alltid var någon som tog tag i det även om det var mycket annat att göra för 
de visste att det gav merarbete att skjuta på det. 

Intervjuerna  efter  detta  ställdes  till  de  som  beställde  varor  från  leverantören, 
detta visade sig ofta vara samma människor som agerade butiksbiträden. I dessa 
frågor  tog  vi  upp  hur  de  gick  tillväga  för  att  utföra  en  beställning  från 
leverantören och om de tyckte något var problematiskt med detta. 
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Genom  att  vi  varit  på  plats  en  hel  del  har  vi  även  kunnat  observera  det 
nuvarande systemet  i handling och tack vare detta tagit  fram både aktörer och 
uppgifter  som  utförts.  Detta  har  inte  bara  gjorts  tack  vare  observationer  utan 
även i samråd med personal/användare på plats. Personalen på plats visade sig 
vara vänligt  inställda till ett byte av system då de ansåg att det nuvarande inte 
fungerade enligt deras egna önskemål. Något som vi tog i beaktning var huruvida 
de verkligen visste vad deras önskemål var. Det vill säga om det de önskade var 
det  dom  behövdes  för  systemets  alternativt  organisationen  eller  till  och  med 
personalen bästa. Det önskvärda var en kombination av dessa tre. 

I vårt  fall har vi  lagt  fokus på systemets användare  i huvudsak. Vi har  inte haft 
kontakt med organisationens ledning. I och med detta har vi  inte heller kunnat 
använda oss av dessa som beställargrupp. Vi har således också koncentrerat oss 
på ett problem som upplevs ur användarnas  synvinkel. Det är dock möjligt  att 
ledningens uppfattning är av annan karaktär. 

Om detta gjorde projektet mer eller mindre problematiskt är något som vi kan 
diskutera. Man kan se på det som om att vi var givna mer eller mindre fria tyglar, 
men då fick vi lov att reflektera över hur realistiskt det var och hur bra skulle ett 
program som inte hade några restriktioner bli? Nu är det även så att det fanns 
restriktioner men mer  på  det  funktionella  planet  och  det  framförallt  sett  från 
användarnas perspektiv. 

Vi blev nu givetvis väldigt glada över att komma till denna insikt då det speglar 
vår utbildning på många sätt, vi blev helt enkelt glada över att rammlat in i det 
informatoriska området. Även om nu det kanske inte var ett fall då vi visste på 
förhand  att  saker  behövdes  undersökas  inom  denna  organisation men  på  vår 
lokala butik. 

I  ett  led  att  undersöka  och  ta  fram  lösningar  på  problem  som  vi  hittade  så 
började vi att undersöka olika metoder för systemutveckling. 

Genom våra studier har vi bekantat oss med ett  flertal modeller med allt  ifrån 
RUP1 till UML. RUP eller Rational Unified Process som utvecklas av IBM Rational 
Software  är  en  väldigt  omfattande  och  tidskrävande metod.  Det  är  en  iterativ 
utvecklingscykel som används. Dock så är RUP väldigt vanlig ute bland  företag 
och vi övervägde  tidigt om det skulle gå att använda sig av denna metod då vi 

rdelaktigt  för  oss  att  ta  med  sig  den  erfarenheten ansåg  att  det  skulle  vara  fö
                                                        
1  ftp://ftp.software.ibm.com/software/rational/web/datasheets/RUP_DS.pdf 
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vidare ut i arbetslivet. Emellertid ansåg vi att den var för tidskrävande och ansåg 
att  det  inte  skulle  gynna  vår  mindre  omfattande  utvecklingsprocess.  Däremot 
har vi använt oss väldigt mycket av en metod som heter prototyping som bygger 
på att man skall så tidigt som möjligt utveckla en prototyp för att användarna av 
det  tänkta systemet skall kunna  involveras så  tidigt  som möjligt.  I och med att 
våra  studier  av  verksamheten  grundas  på  användarna  så  lämpade  sig 
prototyping  väl  för  detta  projekt.  Denna  metod  gav  oss  även  möjlighet  att 
utforska det nya programspråk och dess miljö vilket nästan var ett krav från oss 
som utvecklare för att det skulle kunna vara genomförbart. 

Dahlbom & Mathiassen tar i sin bok ” Computers in context (1993) upp fördelar 
med  att  använda  sig  av  prototyping  men  även  nackdelar.  Dessa  fördelar  och 
nackdelar visas upp genom att de här tar med ett exempel där man har använt 
sig  av  studenter  som  skall  utveckla  ett  program  där  ungefär  hälften  av 
grupperna använder  sig av prototyping och den andra hälften använder  sig av 
specifikationsbaserad  utveckling.  Några  utav  fördelarna  med  att  använda 
prototyping visade sig vara: 

 Användarna känner sig involverade 
 Designfel kan upptäckas i ett tidigt skede 
 Användarna kommer att känna sig mer bekväma och vana vid slutprodukten 
och kan därav lättare acceptera den 

 Det  finns  även  några  nackdelar  som  bör  tas  i  beaktning  gällande  prototyping 
och dvika dem, de är:  om man har koll på dessa så är det enklare att un

 Svårt att dokumentera p.g.a. ändrade systemkrav 
 Svårighet att utveckla stora system med större integrationer 
 Risk  för  att  prototypen  byggs  för  snabbt  utan  tillräcklig  bakomliggande 
analys 

Fördelarna  med  prototyping  som  visade  sig,  övervägde  i  vårt  fall  helt  klart 
nackdelarna  på  grund  utav  att  vi  fokuserade  oss  på  användarna  från  första 
början. Vi hade aldrig några större planer på att ta fram en större dokumentation 
angående  systemet.  I  och med  detta  faller  genast  en  av  nackdelarna mer  eller 
mindre bort. En av de större anledningarna till att vi valde prototyping är att vi 
inte hade  speciellt många  specifikationer givna utan var  tvungna att pröva oss 
fram.  Det  i  samband  med  att  prototyping  gav  oss  möjlighet  att  lära  oss 
programmeringsspråket på ett effektivt och stimulerande sätt gjorde att denna 
metod föll oss bra i smaken. 
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I  artikeln  What  do  Prototypes  Prototype  skriven  av  Stephanie  Houde  and 
Charles Hill beskrivs olika aspekter av prototyping. Dessa aspekter är vilken roll 
prototypen har, hur prototypen ser ut och upplevs av användarna samt hur nära 
implementation den  är. Detta  illustruerar  S.Haude  och C.Hill  genom en  väldigt 
beskrivande modell. 

Med  denna  modell  i  åtanke  när  det  gäller  vårt 
projekt så anser vi att vår prototyp skulle inneha 
en relativt stor roll inom organisationen samt en 
stor  inriktning  mot  ”look  and  feel”  gentemot 
användarna. Även implementation har spelat in, 
då  en  stor  del  av  logiken  i  prototypen  är 
implementerad.  Däremot  anser  vi  att  vi 
rimligtvis inte kan påstå att implementation kan 
vägas  allt  för  högt,  då  prototypen  innan 
projektets  slut  inte  är  noggrant  testad  och  inte 

kommer  att  implementeras  inom  en 
organisation.   

Även om vi skulle önskat att vi hade placerat oss 
i  större  utsträckning  åt  detta  hållblev  så  inte 
fallet  med  vår  prototyp  på  grund  av 
organisatoriska skäl mer än mjukvarurelaterade. 
Vi anser att vår prototyp är långt utvecklad mot 
implementation  och  hade  önskat  att  vi  kunde 
genomfört en mer storskalig implementation för 
ytterligare test. 

Vi  använde  oss  inte  heller  uteslutande  av 
prototyping  då  vi  visste  redan  innan  vi  började 
med  arbetet  att  det  krävdes  mer  än  att  bara 
kasta sig över att göra prototyper för att kunna utveckla bakomliggande logik. 

Av denna anledning så använde vi oss även av UML2 som bland annat beskriver 
användningsfall och klassdiagram. I och med detta blev det enklare att rita upp 
en  bild  av  verksamheten  och  modellera  våra  datastrukturer  vilket  senare 
gynnade vårt utvecklingsarbete. Men att använda sig av alla diagram inom UML 

Figur  3  –  Houde  &  Hill’s
prototypingmodell 

Figur  4    Vår  prototyps  placering
inom Houde & Hill's modell 
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skulle kräva väldigt mycket tid, tid som användes till att ta fram prototyper i vårt 
fall  därför  så  användes  inte  hela  UML.  Vi  använde  oss  av  en  egen metod  som 
visade sig vara en blandning mellan UML och prototyping.   

Det  är  ofta  som  man  använder  sig  av  livscykelmodellen  för  att  beskriva  ett 
systems livsprocess och den är något som vi är van vid efter att ha läst om den i 
”Information systems development” av Avison och Fitzgerald, 2006. Nu kommer 
vi inte se vårt system att gå igenom hela processen utan de delar som vi kommer 
att använda oss av är feasibility, investigation, analysis och även design.   

De delar av modellen som vi inte kommer att använda oss av är implementation 
och review and maintenance inte som det är planerat nu varje fall. Vi kommer nu 
inte att följa denna modell slaviskt eller kanske ens speciellt väl men vi finner att 
den alltid är bra att referera till då den lätt ger en översikt av projektet och dess 
planerade  gång.  Vidare  så  är  det  troligt  att  det  är  lätt  att  generalisera  projekt 
efter denna modell och det blir därav enklare att jämföra med andra projekt.   

Vi har däremot funderat och diskuterat kring de två sista stegen i denna modell 
och kommit fram till vissa saker även om vi inte kommer att utforma och ta del 
av dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
http://www.uml.org/ 2 
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3  Verksamhetsanalys och kravspecifikation 

3.1  Verksamhetsanalys 
Efter  studier av verksamheten  i  form av användarfall  och observationer har vi 
identifierat  aktörer och händelser  kring  en beställning. Händelseförlopp under 
de olika situationerna beskrivs under detta stycke i detalj. 

Beställning inkommer 
En  beställning  påbörjas  av  en  kund.  Denne  tar  kontakt  med  ett  butiksbiträde 
antingen i butik eller via andra kommunikationskanaler, exempelvis telefon, fax 
eller e‐mail. Butiksbiträdet skriver beställningen som sedan förs in i pärmar för 
senare behandling. Pärmarna sorteras efter varuområden och varje varuområde 
är  tilldelat  en  ”ansvarig  beställare”  som  ansvarar  för  att  beställningar  sedan 
beställs från leverantörerna. 

De  ansvariga  beställarna  kan  också,  i  de  fall  de  mottar  kundens  beställning, 
anses  ikläda sig rollen som butiksbiträde, med samma arbetsförfarande när en 
beställning mottas. Beställningar kan tänkas  inkomma under hektiska perioder 
under  dagen  när  de  inte  har  möjlighet  att  direkt  lägga  in  en  beställning  hos 
leverantörerna.  Således  är  förfarandet  i  detta  skede  i  praktiken  identiskt med 
butiksbiträdenas hantering och beställarna återkommer då senare  i rollen som 
ansvarig beställare för att behandla sina beställningar. 
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Förhållandet  mellan  aktörer  och  aktiviteter  illustreras  i  figuren  nedan.

 

Figur 5  Användarfall relaterade till beställningar 

Beställning behandlas och beställs från leverantör 
Beställningarna  behandlas  sedan  i  efterhand  av  de  ansvariga  beställarna  som 
söker igenom pärmar för obehandlade efter beställningar som ännu ej beställts 
från  leverantör. De  lägger  sedan  in beställningarna hos  leverantörer, markerar 
beställningarna  som  beställda,  sorterar  in  dem  i  en  pärm  för  behandlade 
beställningar och inväntar leveransen av varorna. 
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Hur  beställningen  från  leverantör  går  till  kan  variera.  Merparten  av  varorna 
beställs  från  en  stor  leverantör.  Ett  fåtal  beställs  via  telefon  från  enskilda 
leverantörer. I undantagsfall beställs också varor från en specifik leverantör där 
beställningen  består  av  ett  formulär  från  leverantören  som  måste  faxas  till 
leverantören.  Detta  på  grund  av  specialtillverkade  varor  som  kräver  kundens 
underskrift  för  att  bekräfta  att  beställningen  är  korrekt  och  att  kunden 
godkänner beställningen. 

Beställning efterfrågas 
Vidare  förekommer  det  också  att  kunder  besöker  butiken  eller  ringer  med 
förfrågningar om statusen på deras beställningar. Butiksbiträden (och även här 
kan  de  ansvariga  beställarna  ikläda  sig  samma  roll)  söker  då  reda  på 
beställningarna  i  de  pärmar  som  finns,  både  pärmar  för  behandlade  och 
obehandlade beställningar kan behöva genomsökas, och kontrollerar sedan om 
de  angivna  varorna  beställts,  levererats  eller  när  de  väntas  anlända.  Då 
lagersaldo  saknas  utförs  kontrollen  manuellt.  Om  varorna  anlänt  markeras 
beställningen  att  varorna  finns  på  plats  och  kunden  kontaktats.  Om 
beställningen avhämtas omedelbart kasseras beställningen. 

Beställning har anlänt 
Förfarandet är liknande när varor anlänt och identifierats som varor tillhörande 
en beställning. Beställningen  söks då upp,  kunden kontaktas och beställningen 
markeras  som ankommen  samt  att  kund kontaktas. Detta  kan utföras  både  av 
ansvarig  beställare  så  väl  som  övriga  butiksbiträden.  Sedan  inväntas  kundens 
ankomst och då beställningen avhämtats kasseras beställningen. 

Beställning avbryts 
Det händer även i vissa fall att en kund ändrar sig angående en beställning och 
vill  avbryta  den.  I  dessa  fall  kontaktas  ett  butiksbiträde  som  kasserar 
beställningen.  Förfarandet  är  detsamma  oavsett  om  varor  beställts  från 
leverantör eller ej, då beställningarna ej anses vara bindande förutom i fallet   

med de måttbeställda specialvarorna, där som tidigare nämnts en beställning  i 
ontraktform upprättas. k
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De befintliga aktörerna och aktiviteter vi utrönt är således följande 

Aktörer 
‐ Kund 
‐ Butiksbiträde 
‐ Ansvarig beställare 

 
Aktiviteter 

‐ Motta ny beställning 

‐ 
‐ rån leverantör Beställning behandlas och varorna beställs f

lning 
‐ ing levererats till butik 

Söka befintlig bestäl
Markera att beställn

‐ Avbryta beställning 
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3.2  Kravspecifikation 

3.2.1  Allmänt 
Kravspecifikationen  utgör  de  krav  vi  efter  observationer  och  analys  av 
verksamheten  bedömt  vara  rimliga  för  en  färdig  applikation  i  det  aktuella 

t  scenariot och ligger således till grund för vår utveckling av en proto yp.

Funktionalitet  baseras  på  de  uppgifter  som  behöver  utföras  för  att  behandla 
beställningar. Kraven är också utformade för att minimera driftkostnader genom 
att  integrera systemet  i befintlig miljö hellre än att kräva ny  infrastruktur eller 
mjukvara för att kunna drivas. 

Målet  för  projektet  är  att  utveckla  en  smidig  lösning  för  att  hantera  speciella 
beställningar för produkter som inte för närvarande finns i  lager. Det är viktigt 
att det är lätt att hantera systemet för anställda inom organisationen. 

3.2.2   Förutsättningar 

Fysisk miljö 
I  nuvarande  lokaler  finns  tillgång  till  både  hårdvara  för  klienter  samt 
infrastruktur  innefattande  MS  SQL  server  som  kommer  att  användas  till  det 
system som kommer att utvecklas. 

Prestanda och tillgänglighet 
Systemet kommer inte att ha några extrema prestanda‐ eller tillgänglighets krav. 
Genomströmningen av antalet beställningar per dag av denna typ är inte så stor 
så det ses inte som ett bekymmer. Eftersom det är arbete direkt mot kunder så 
kommer  systemet  behöva  köras  på  vanliga  dags‐  och  kvällstimmar  samt  alla 
dagar i veckan. 

3.2.3  Funktionella krav 

Gränssnitt 
De  aktuella  användarna  innehar  en  grundläggande datorvana. Organisationens 
arbetsstationer  använder Windowsplattformen  och  de  nuvarande  systemen  är 
till  största  del  baserade  på  ”feta  klienter”  med  någon  form  av  databas  i 
bakgrunden. 

Säkerhet och loggning 
Varje  användare  anses  behöva  egna  inloggningsuppgifter.  Dock  är 
organisationens  struktur  relativt  öppen,  vilket  innebär  att  några  omfattande 
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roller  för  de  olika  användarna  inte  anses  vara  nödvändig.  En  administrativ 
användare  bedömer  vi  dock  vara  nödvändig  för  att  ansvara  för 
användaradministration  och  eventuell  framtida  utökad  administrativ 
funktionalitet. Lösenord får av säkerhetsskäl ej lagras i klartext. 

Orderhantering 
Genom gränssnittet så kommer beställningarna att lagras i en relationsdatabas. 
Företaget  har  i  snitt  uppskattningsvis  cirka  15  beställningar  per  dag  som 
kommer  att  lagras  på  systemet.  Systemet  hämtar  sedan data  från  SQL‐servern 
och  presenterar  denna.  Dessa  data  behöver  därefter  kunna  manipuleras  och 
ändras  efter  behov.  Programmet  i  sig  skall  inte  lagra  några  data  då  alla 
beställningar, kund och användarinformation skall lagras i databas.   

Databasen är  en  relationsdatabas och hanterar därför  också dataintegritet  och 
svarar  för  att  informationen  i  databasen  är  korrekt  angiven.  Kontroller  skall 
dock också utföras i applikationen i syfte att undvika att användare stöter på fel 
på grund av felaktiga inmatningar. 

Användarhantering 
Man kommer att ha en administrativ användare tillgänglig, som sedan kommer 
att  kunna  skapa  nya  användarkonton.  Endast  den  administrativa  användaren 
skall ha tillgång till de administrativa funktionerna, så väl som övriga funktioner 
i systemet. 

I det fall en användare tappat bort sitt gamla lösenord skall den administrativa 
användaren  kunna  tilldela  användaren  ett  nytt  lösenord  utan  att  behöva 
kontakta ordinarie systemadministratör. 

3.2.4  Drift och Underhåll 

Driftstrategier 
Driften skall anpassas till nuvarande infrastruktur. Det skall även vara enkelt för 
systemadministratören att komma åt systemet oberoende av tid på dygnet eller 
dag på året.     

Underhåll av systemet 
För att reducera underhållsarbete skall systemet innehålla funktionalitet för att 
automatiskt  städa  upp  bland  beställningar  som  kan  anses  vara  utgångna.  Vi 
bedömer  också  att  systemet  skall  rensa  ut  kunder  ur  databasen  efter  en  tids 
inaktivitet.  Enligt  Personuppgiftslagen  10§  är  behandling  av  personuppgifter  i 
detta fall berättigat, då ”ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller 
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åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan ett avtal träffas ”, 
men med avseende på 9§, som fastslår att ”personuppgifter alltid behandlas på 
ett korrekt sätt och  i enlighet med god sed”, bedöms med hänsyn till personlig 
integritet att systemet inte heller bör lagra personuppgifter på obestämd tid. 

Alltså skall  systemet underhålla sig själv  i  form av att  radera gamla användare 
och  beställningar  som  inte  längre  är  aktuella,  och  genom  detta  hålla  nere 
databasstorleken. I övrigt så kommer uppdateringar och underhåll att hanteras 
av  systemadministratörerna.  Då  den  befintliga  infrastrukturen  utnyttjas  faller 
systemet  inom  befintliga  backuprutiner.  Systemet  i  sig  beräknas  inte  behöva 
uppdateras regelbundet. 

Installation 
Systemet  kommer  att  installeras  av  systemadministratören  i  samråd  med 
utvecklarna.  Systemets  hårdvarukrav  är  X86  arkitektur  samt  mjukvarukrav 
Microsoft Windows XP eller  senare,  samt  .NET Framework 3.5 eller  senare  för 
klienterna. Installationen kommer att behöva göras på en databasserver och en 
till tre klienter ute på företaget. 

Felhantering 
Fel hanteras genom felmeddelanden till användaren. I de fall felen är bestående 
ombeds  användaren  ta  kontakt  med  systemadministratören,  exempelvis  vid 
långa perioder utan kontakt med databasen. 

3.2.5  Ekonomi 
Då systemet skall kunna köras på befintlig hård‐ och mjukvara tillkommer inga 
licenskostnader utöver systemets egna utvecklings‐ och driftkostnader. 

 

3.2.6  Dokumentation och utbildning 
En  lättare  dokumentation  kommer  att  finnas  till  hands  för  anställda  där 
programmets  funktioner  kommer  att  beskrivas  på  ett  lättförståeligt  sätt. 
Dokumentationen  kommer  att  finnas  tillgänglig  i  programmet  med  under  en 
enklare hjälp sektion. Utvecklarna kommer inte att hålla i någon utbildning, det 
nsvaret kommer att ligga på systemadministratören. a
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4  Prototyp 

4.1  Användningsfall
Användningsfall  har  för  prototypen  modellerats  baserad  på  den  befintliga 
verksamheten.  De  aktiviteter  kunderna  har  observerats  utföra  har  vi  antagit 
varit  grundläggande  och  någorlunda  statiska  i  den  meningen  att  en  kund 
exempelvis  vill  lägga  en  beställning,  kontrollera  status  på  sin  beställning  eller 
liknande. Hur detta  skall  utföras däremot  kan  rimligtvis mycket  väl  förändras. 
Den problematik som uttryckts är dock  i  första hand ett problem med ordning 
och sortering. Där har vi goda utsikter för att påverka det system som designas. 

 

4.2  Datamodeller 
Under utvecklingen har vi dragit nytta av de användningsfall vi identifierat kring 
de befintliga rutiner samt de vi modellerat för vår prototyp kombinerat med de 
uppgifter som bedömts nödvändiga att hantera i systemet. Baserat på detta har 
vi  konstruerat  klasser  för  att  representera  användare,  artiklar,  beställningar, 
kunder  och  varuområden.  Vidare,  då  vi  utnyttjat  dataset  i  vår  prototyp  har  vi 
också  konstruerat  en  klass  för  att  lagra  en  instans  av  vårt  dataset  och  dess 
relaterade  objekt  och metoder  för  att  på  ett mer  enhetligt  sätt  kunna  hantera 
operationer kring beställningar. Datalagrets klasser  illustreras  i  klassdiagram  i 
bilaga 1. 

4.3  Applikation 
Vi  har  utvecklat  prototyper  som  under  arbetets  gång  har  förändrats  och 
utvecklats  för  varje  ny  version.  Det  började  ganska  tidigt  med  ett  grafiskt 
gränssnitt  där  layout  och  funktionalitet  förändrats  något,  samt  med 
underliggande logik som förändrats i större utsträckning än gränssnittet under 
arbetets gång för att ge vår prototyp mer realistisk funktionalitet. 

4.3.1  Inloggning 
Applikationens  första  skärm  är  en 
inloggningsruta  där  användaren  för  att  få 
tillgång  till  applikationen  måste  ange  sitt 
användarnamn  och  lösenord.  Även 
administratörskontot  har  samma  funktionalitet 
som de övriga användarna och kan användas till 
inloggning, vilket också krävs  för att  få  tillgång 
till de administrativa åtgärderna i applikationen.  Figur 6  Inloggningsfönstret 
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4.3.2  Huvudmeny 
Efter  en  lyckad  inloggning  så  visas  huvudmenyn  i  beställningsapplikationen.  I 
detta  fönster ges en överblick av vilka beställningar  som är  inlagda  samt vilka 
som behöver uppföljning i fråga om att ringa och beställa eller ringa till kund och 
berätta att deras vara nu finns i lager, denna funktion kommer man åt längst upp 
till  höger  under  ”Visa  beställningar”  då  ges man  alternativen:  Beställd,  I  lager, 
Kund kontaktad. 

Man  kan  sortera  efter  givna  kolumner  och  söka  efter  ordernummer,  namn  på 
kunden eller telefonnummet till denna. Från detta fönster så kommer man åt de 
andra  funktionerna  i  programmet,  hantera  kunder,  hantera  beställningar  och 
även  administrativa  funktioner  förutsatt  att  man  loggat  in  som 
administratörsanvändaren. 

 
Figur 7  Huvudmenyn 
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4.3.3  Kunder 
I  detta  fönster  presenteras  en 
överblick  över  kunder  som  är 
registrerade i databasen. Om en 
kund  redan  existerar  kan  man 
välja  att  redigera  kundens 
uppgifter,  exempelvis  namn, 

n o  telefo nummer  ch adress. 

Även  här  finns  en  sökfunktion 
liknande  denna  under 
huvudmenyn,  temat  på 
användargränssnittet  är 
utformat på ett  liknande sätt så 
att  användare  skall  känna  sig 
hemma i alla fönster.   

Väljer  man  att  använda  sig  av 
sökfunktionen  här  så  kan  man 
söka på kolumnerna för namn eller telefonnummer i fönstret. Man kan här välja 
om man vill använda sig av en existerande kund alternativt så kan man skapa ny 
kund  eller  redigera  existerande  kund.  Väljer  man  att  skapa  ny  kund  eller 
redigera existerande kund så kommer man vidare till nästa fönster. 

4.3.4  Redigera kund 
Detta  fönster  innehåller  ett  antal  fält 
som användaren skall fylla i. Det enda 
fält som inte går att fylla i med data är 
KundID som fylls i automatiskt då man 
väljer  att  skapa  en  kund.  Övriga  fält 
går  att  fylla  i  men  bara  de  som  är 
markerad  med  en  stjärna  (*)  kräver 
information  för  att  man  skall  kunna 
spara  kunden.  Övriga  fält  utan  (*)  är 
valfria  att  fylla  i,  beroende  på  om 
kunden  har  flera  telefonnummer  och 
vill ge ut dessa, kunden är inte tvingad 
att lämna ut information om var denna 
bor  heller  men  är  viktigt  ifall  denne 

Figur 8  Kundmenyn 

Figur 9  Redigera kund 
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skall ha varorna som beställts utkört till kunden ifråga. När användaren är klar 
med  detta  fönster  så  väljer  han  spara  för  att  genomföra  förändringarna  och 
spara detta  till databasen. När detta är gjort  så kan en beställning  tas emot av 
kunden. 

4.3.5  Redigera beställning 
Det är här som användaren tar emot beställningen av kunden. Man får även här 
ett antal fält men dessa fält är gråmarkerade, vilket betyder att de inte går att 
fylla i eller ändra. Dessa fält innehåller uppgifterna man skapade eller valde i 
föregående fönster ”Redigera Kund”. Vidare så får man klicka i ifall kunden vill 
ha beställningen hemkörd. Lite längre ned hittar man sedan tabeller som 
innehåller information om produkten som är vald.   

 
Figur 10  Redigera beställning 
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Användaren skriver  in den  information som finns tillgänglig som han eller hon 
anser  vara  nödvändig  för  beställningen.  Varubeskrivning  är  en  variabel  som 
användaren bestämmer och representerar en beskrivning av varan som kunden 
önskar  beställa.  BNR  är  ett  beställningsnummer  och  representerar  i  de  fall 
sådant  existerar  ett  artikelnummer(beställningsnummer)  hos  leverantören. 
Vidare så fyller användare i antal varor och överenskommet pris på dessa. 

Applikationen räknar sedan ut priset på dessa och skriver ut det i fältet ”Summa” 
längst ner till vänster. Skulle ett pris inte finnas angivet för någon av artiklarna I 
beställningen kommer  ingen summa att räknas ut.  I dessa  fall  indikeras  i  fältet 
att prisangivelsen ej är komplett. För att slutföra beställningen så klickar man på 
knappen ”spara” som då sparar beställningen och dess artiklar till databasen och 
listar den sedan i översikten i huvudmenyn. 

4.3.6  Administration 

Figur 11  Användaradministration 



Lokala informationsbehov inom större organisationer 

Patrik Nordin, Mattias Nyberg 

 

 
25 

Under  administrationsfönstret  presenteras  de 
befintliga  användarna  i  en  tabell  och  man  kan 
även  här  välja  att  skapa  en  ny  alternativt 
edigera  en  befintlig  användare.  Informationen 
om  krävs  för  att  skapa  en  ny  användare  är 
örnamn  och  efternamn, 

r
s
f samt  ett  unikt 
nvändarnamn.   

å  beställningar  i  databasen  är  beroende  av  att 
tt  användarnamn  som  representerar  vem  som 
xpedierat  beställningen  tillåts  inte  radering  av 
nvändare  direkt  genom  applikationen  då  detta  skulle  kunna  kompromissa 
ataintegriteten i databasen. För att hantera vilka användare som skall kunna ha 
llgång  till  applikationen  används  i  stället  en  flagga  för  att  indikera  om 
nvändaren är aktiv eller inte. 

a

D
e
e
a
d
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a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12  Redigera användare 
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5  Diskussion 
Till att börja med måste det sägas att det har varit riktigt roligt att arbeta med 
detta  projekt,  vi  känner  att  vi  har  gjort  det  rätta  valet  angående  ämne  samt 
omfång.  Även  valet  med  ett  för  oss  icke  använt  programmeringsspråk  känns 
klockrent  då  vi  har  lärt  oss  mycket  av  detta  och  kan  nu  visa  upp  en  nästan 
färdigutvecklad prototyp.  Inlärningen  av det nya programmeringsspråket,  som 
visserligen  inte  är  helt  olikt  java,  fortlöpte  på  en  trial‐and‐error  basis  under 
tiden vi utvecklade vår prototyp.   

Trial‐and‐error  är  något  som behandlas  i  större  detalj  i  Computers  in  context, 
eDahlbom  &  Mathiassen  där  prototyping  jämförs  med  n  helt 

specifikationsbaserad  utveckling.  Dahlbom  &  Mathiassen  hänvisar  till  ett 
experiment  där  resultatet  visar  att  trial‐and‐error  eller  prototyping  främjar 
Människa‐Dator  Interaktionen medan  en mer  specifikationsbaserad  utveckling 
tar fram en lösning på funktionella problem som är eller efter analys blir givna. I 
vårt fall har vi i grund och botten delat upp vår prototyp i två separata delar. Ett 
bibliotek  med  den  underliggande  logiken  och  en  applikation  för  det  grafiska 
gränssnittet  som  arbetar  mot  logikbiblioteket.  Designen  av  logikbiblioteket 

e d   e e i e  bas ra es  till en  början  enbart  på  d   sp cif kationer  om  datab hov som 
framkommit ur våra intervjuer. Det grafiska gränssnittet utvecklades med hjälp 
av prototyping. I efterhand har vi också behövt modifiera logikbiblioteket för att 
stödja funktionalitet som framkommit ur utvärdering av prototyperna. 

Då  funktionerna  med  det  äldre  manuella  systemet  i  sig  verkar  ha  varit 
funktionellt nog saknades det en del struktur och rutin bland de anställda, i och 
med  denna  observation  anser  vi  att  det  var  rätt  val  att  använda  sig  av 
prototyping  för  detta  projekt.  För  att  åter  komma  in  på  spåret  av  val  av 
programspråk så känner vi att vi måste ta nämna att det var stimulerande med 
ett  nytt  programspråk  och  nyttigt  för  oss  då  vi  tror  att  vi  har  nytta  av  detta  i 
framtiden.   

Då  vi  under  vår  studietid  blivit  van  vid  att  använda  java  och  har  detta 
dokumenterat  i  form av klarade kurser så ville vi även visa att vi har det  inom 
oss att lära oss och vara initiativrika på egen hand. 

Det visade sig dock ta något mer tid än vi räknat med att bli van alla funktioner i 
den  nya  utvecklingsmiljön,  det  var  ett  par  gånger  saker  blev  gjorda  manuellt 
medans  det  emellertid  fanns  en  redan  utvecklad  funktion  för  att  automatiskt 
generera kod och/eller diagram och  tabeller. Men efter  all  tid  kändes det  som 
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om vi verkligen har lärt oss något och att vi har tagit fram en prototyp efter våra 
uppsatta mål. 

Angående valet av ämne så känner vi att det var ett mycket bra val då det lät oss 
utforska programmering under eget ansvar men samtidigt gav det oss ramar och 
specifikationer  att  hålla  oss  inom  och  att  följa.  Tack  vare  att  det  fanns  ett 

 arbetssätt ute på företaget behövde vi inte utveckla alltför många nya funktioner 
utan  det  handlade  om  att  kopiera  de  som  fanns  och  införliva  dessa  i  ett 
informationssystem. 

Saker som vi känner att vi kunde gjort annorlunda och därav kanske bättre var 
att lägga ner mindre tid på prototypen och mer tid på studier av verksamheten. 
Kanske  skulle vi undersökt hur  förhållandet mellan butiksenheten på  lokal ort 
och  IT‐kontoret  var.  Det  kunde  ha  varit  givande  och  gett  oss  insikt  i 
organisationen's  olika  delar,  kan  hända  att  IT‐kontoret  var  och  är  icke‐
informerade angående problemet som butiksenheten upplever. 

Framförallt kunde denna kontakt  tagit oss ett steg närmare en  implentation av 
våran produkt i organisationen. Vilket är något som vi gärna ser händer. 

Nu  finns  det  fler  delar  av  organisationen  än  en  IT‐avdelning  som  hade  varit 
intressanta för oss att kontakta, det kunde till exempel varit till nytta för oss att 
ta kontakt med chefer både på lokal och nationell nivå inom organisationen för 
att upplysa dem och ta del av respons angående ämnet. Detta hade givit oss två 
sidor  av  historien  medan  vi  i  dagsläget  bara  har  personalen  på  den  lokala 
butikens  åsikter. Kanske  är det  så  att  företaget  vet  om detta  och har  kollat  på 
problemet utan att personalen är medveten om det. Oavsett vad ledningen eller 
IT‐avdelning har för åsikter hade det varit väldigt intressant för oss att ta del av 
dessa. Detta är någonting vi  tog upp och diskuterade med varandra i början av 
projektet men vi ansåg att vi ville  lägga fokus på utveckling av prototypen mer 
än att luckra i organisationens delar. 

Det  är  inte  så  att  vi  något  sätt  är  missnöjda  med  hur  studien  av 
problem/organisation  är  utförda,  tvärtom  vi  tycker  att  de  gav  oss  den 
information som behövdes för att utforma prototyper.   

En  sak  som  vi  har  tänkt  på  en  hel  del  framförallt  mot  de  senare  delarna  av 
projektet är om vi kunde ha samarbetat två stycken olika grupper med samma 
problem. Där  en  grupp  tar  sig  an  problemet  rent  organisatoriskt  och  att  vi  då 
skulle  ta del av denna  information och samtidigt som den andra gruppen utför 



Lokala informationsbehov inom större organisationer 

Patrik Nordin, Mattias Nyberg 

 

 
28 

studier  om  organisationen  så  skulle  vi  utveckla  prototyper.  Inte  bara  utveckla 
prototyper slaviskt utan även genomföra vissa studier själv givetvis. Om nu den 

e e et   helt andra gruppen skulle spela b ställare  ller inte spelar mindre roll. D hade
enkelt bara varit intressant för oss. Det hade givetvis skapat en hel del problem, 
det  blir  rätt mycket  folk  som  skall  samarbeta  och  skriva  en  uppsats  var. Men 
produkten  och  uppsatserna  hade  förmodligen  varit  väldigt  bra  givet  att  det 
fungerade att arbeta så. 

6  Slutsats 
j i t   e

 
Vi anser att vi bör ade    rätt ände av  råden när det gäller d n organisatoriska 
aspekten  av  problemet.  I  och med  att  vi  fokuserade  främst  på  användarna så 
kunde vi snabbt sätta oss in deras situation och ta del av deras syn av problemet. 
När vi utvecklade prototyper var det väldigt bra att ha en väl fungerande kontakt 
med användarna så vi kunde få snabb och god respons. 

Vad  gäller  organisationers  ledning  ställer  Weill  &  Broadbent  frågan  hur 
välutrustade  ledningen  är  för  att  fatta  beslut  gällande  informationsteknik.  De 
nämner  också  att  karriärstegen  för  organisationers  ledning  sällan  innefattar 
informationstekniska  grenar  inom  yrket.  Vi  antar  att  även  i  detta  fall  finns 
svårigheter  att motivera  ledningen  att  ta  beslut  gällande  informationstekniska 
lösningar  på  problem  som  kanske  inte  uppträder  i  stor  skala,  även  om 
lösningarna inte nödvändigtvis behöver vara allt för omfattande. 

Förvisso  behöver  inte  lösningen  av  dessa  problem  heller  vara  baserade  på 
informationsteknik,  men  vi  anser  att  informationssystem  är  väl  lämpade  att 
ersätta  exempelvis  hantering  av  beställningar  på  papper.  Samtidigt  ger,  enligt 
Dahlbom  &  Mathiassen  (1993),  införandet  av  till  exempel  ett 

dra  en organisations  rutiner då man
d a

och  systemutvecklingsmäs

nde delen, men de
en  vi  använde  så

tagit  fram  en  f

informa onssystem en möjli het att  förän  
åtminstone delvis bryter ned  e g mla rutinerna. 

t kande 

ti g  

Vårt  val  av me od  både  rent  utfors sigt  känns 
också  väl  fungerande.  Som  vi  tidigare  har  påpekat  så  finns  det  givetvis  en  del 

ö en utforska
lingsmetod

som kunde f rbättras i d n har fungerat väl för oss. 
Angående  systemutveck   tycker  vi  att  den  har 
fungerat väldigt bra för oss. 

m unktioVi  anser  att  vi  ed  våra metoder  har  nell  lösning  till  ett 
problem som kanske är vanligare än vi tror.   
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Bilaga A – Klassdiagram BeställningsLogik 

1  Klassdiagram Datalager 
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2  Klassdiagram DataSets 
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3  Klassdiagram Logik 
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Bilaga B – Klassdiagram FrontEnd 
Klasserna i projektets FrontEnd består främst av Windows Forms‐objekt. Dessa 
genereras‐  och  editeras  genom  Visual  Studio  och  är  uppbrutna  i  flera  filer. 
Klassdiagrammet för dessa klasser är därför genererat i Visual Studio och endast 
avsett för att ge en överblick över hur dessa klasser är förbundna med varandra. 
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B
 
ilaga C – Databasdiagram 
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Bilaga D – Åtkomst och användning av applikation 
Applikationen  finns  för  utvärdering  tillgänglig  för  utvärdering  som  Visual 

ompilerad, körbar release och en videodemonstration. Studio‐projekt, en förk

Videodemonstration: 

k umu.se/~svph0513/c‐uppsats/demo.avihttp://www.informati .    

Visual Studio‐projekt:   

rmatik.umu.se/~svph0513/c‐uppsats/source_2008‐06‐01.rarhttp://www.info  

Körbar release: 

http://www.informatik.umu.se/~svph0513/c‐uppsats/release_2008‐06‐01.rar 

Applikationen kräver Windows XP  eller  senare  samt  .NET Framework 3.5.  För 
databas  krävs(tidigare  versioner  och  även  andra  databassystem  bör  fungera, 
men är otestade) SQL Server 2005 eller SQL Server 2005 Express Edition, varav 
den senare finns tillgänglig utan kostnad. Databasanslutning kan konfigureras i 
den förkompilerade applikationen genom filen Beställningar.exe.config 

<add name="Frontend.Properties.Settings.KundorderDBConnectionString" 
connectionString="Data Source=adress;Initial Catalog=KundorderDB;Persist 
Security Info=True;User ID=användarnamn;Password=lösenord"  

iderName="System.Da qlClientprov ta.S " /> 

 där adress, användarnamn och lösenord bytes ut mot motsvarande uppgifter. 

Visual  Studio‐projektet  inkluderar  all  källkod  tillhörande  applikationen  samt 
scripts för att skapa databas. 

http://www.informatik.umu.se/%7Esvph0513/c-uppsats/demo.avi
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