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1

Introduktion

1.1

Bakgrund

Mitt examensarbete grundar sig pŒ ett arbete jag utfšrt pŒ Funktionell Organisation.
Funktionell Organisation Šr ett fšretag som utvecklar och sŠljer det administrativa
standardsystemet WinBas. Genom att konstruera ett specifikt program som kopplas ihop med
WinBas kan informationssystemet anpassas efter anvŠndarnas krav.
Min uppgift var att utveckla ett bokningssystem Œt International Meetings, ett fšretag som
sŠljer sprŒkresor. De hade redan bestŠllt WinBas och fšr att det skulle passa in i verksamheten
behšvde de ocksŒ ett bokningssystem.
NŠr ett informationssystem skall utvecklas finns det en uppsjš olika modeller och metoder att
tillgŒ. Arbetet med att utveckla bokningssystemet stŠmde inte šverens med nŒgon av de
teoretiska modeller som jag tidigare kommit i kontakt med. Bokningssystemet utvecklades
successivt utan nŒgon direkt plan fšr hur det skulle gŒ till, vilket medfšrde att vissa problem
uppstod och att arbetet komplicerades. Det var intressant att se hur utvecklingsarbetet skilde
sig frŒn vad jag tidigare lŠrt mig och jag bšrjade fundera pŒ om arbetet hade kunnat underlŠttas
genom att anvŠnda en traditionell systemutvecklingsmodell.

1.2

Syfte

Syftet med min rapport Šr att beskriva mina erfarenheter betrŠffande systemutveckling i den
miljš jag arbetat i. Jag redogšr fšrst fšr hur systemutveckling bšr gŒ till enligt nŒgra
systemutvecklings-modeller. DŠrefter beskrivs mitt arbete med att skapa bokningssystemet
och utifrŒn detta gšrs en jŠmfšrelse mellan det aktuella systemutvecklingsarbetet och de
traditionella systemutvecklings-modellerna. Jag stŠller mig frŒgan om arbetet med att utveckla
bokningssystemet hade blivit effektivare om jag anvŠnt mig av nŒgon traditionell
utvecklingsmodell. Dessutom analyseras vilken systemutvecklingsmodell som skulle varit
lŠmplig att anvŠnda i den aktuella situationen.
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1.3 FrŒgestŠllning
• Hur bšr systemutveckling gŒ till enligt ett urval av olika systemutvecklingsmodeller?
•

Vilka problem kan man stšta pŒ under utvecklingen av ett informationssystem?

•

Beskrivning av systemutvecklingsprocessen vid konstruerandet av bokningssystem fšr
International Meetings.

•

JŠmfšrelse mellan mitt tillvŠgagŒngssŠtt och de olika systemutvecklingsmodellerna
-Likheter
-Skillnader
-Fšrdelar och nackdelar
Hade arbetet med att utveckla bokningssystemet underlŠttats om jag anvŠnt mig av nŒgon
av de traditionella systemutvecklingsmodellerna?

•

•

1.4

Vilken systemutvecklingsmodell skulle vara lŠmplig att anvŠnda i den aktuella
utvecklingsmiljšn?

Metod

De olika systemutvecklingsmodellerna har jag studerat i tillgŠnglig facklitteratur. Dessutom har
jag anvŠnt mig av de erfarenheter jag fŒtt nŠr jag var med och utvecklade ett bokningssystem.
DŠrefter har jag jŠmfšrt mina erfarenheter med de olika systemutvecklingsmodeller jag
studerat.

1.5

Disposition

I kapitel tvŒ beskrivs systemutvecklingens historia. I kapitlen tre till sju fšljer en beskrivning
šver ett antal olika traditionella systemutvecklingsmodeller. I det efterfšljande kapitlet redogšr
jag fšr hur systemutvecklingsprocessen fšr att utveckla ett bokningssystem fšr fšretaget
International Meetings utfšrdes, vilka problem vi stštte pŒ samt hur resultatet blev. I kapitel
nio gšrs en bedšmning av hur utvecklingsarbetet kunde ha fšrbŠttrats och effektiviserats om en
traditionell systemutvecklingsmodell anvŠnts.
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2

Systemutvecklingens historia

Med begreppet systemutveckling avser jag utvecklingen av ett informationssystem, det skulle
alltsŒ kunna kallas informationssystemutveckling. Detta blir dock krŒngligt i lŠngden, dŠrfšr
har jag valt att kalla det systemutveckling.
Sedan 1960-talet har systemutveckling som begrepp existerat. Det finns en mŠngd olika Œsikter
och synsŠtt pŒ systemutveckling, och det Šr svŒrt att ge nŒgon ÓrŠttÓ beskrivning šver det
bŠsta tillvŠgagŒngssŠttet nŠr ett informationssystem skall utvecklas. MŒnga fšresprŒkar nŒgon
strikt systemutvecklingsmodell, medan andra hŠvdar att man snarare begrŠnsar arbetet Šn
effektiviserar det genom att strikt fšlja systemutvecklingsmodellerna.

2.1

1960-talet

Under 1960-talet var systemutvecklingsarbetet till stor del inriktat pŒ vad som skulle komma
ut ur systemet, t ex fakturor och lšnelistor. UtifrŒn detta beslutade man dŠrefter vilken indata
som skulle in i informationssystemet. Utvecklingsprocessen gick sŒ att sŠga baklŠnges.
(Brown, s. 36 ff)

INDATA

Lagringslayouterna styr
utformningen av
indataposter

FŠlten pŒ rapporterna
styr vilka fŠlt som
finns i databasen

BerŠkningar styr
utformningen av
DATABAS

RAPPORTER

dataarkiv och
indataposter

UTDATA
De berŠkningar som
behšvs fšr rapporterna
styr utformningen av
berŠkningar och
databehandling

Figur 2.1 visar en šverblick šver enÓ utdata-orienteradÓ modell
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2.2 1970-talet
Under 1970-talet bšrjade processorienterade och funktionsorienterade metoder anvŠndas
(Brown, s36 ff). I det processorienterade synesŠttet ses systemutvecklingen som nŒgonting
mer Šn att bara skapa ett informationssystem. Inriktningen sker inte enbart pŒ
informationssystemet, utan Šven pŒ den švriga verksamheten, t ex genom att ge anvŠndarna
mer kunskap om den egna verksamheten. Det funktionsorienterade synesŠttet utgŒr frŒn de
funktioner (aktiviteter) som utfšrs i verksamheten. Genom att studera de olika funktionerna
identifieras informationsbehovet informationssystemet skall tŠcka.
Lšsningen pŒ problemen ansŒgs under 1970-talet vara att utforma detaljerade specifikationer
fšr hur systemet skulle se ut och fungera. UtifrŒn det skulle systemerarna och programmerarna
sedan realisera informationssystemet. Det ges dŒ mycket lite utrymme fšr fšrŠndringar av
informationssystemet under utvecklingens gŒng. En typisk funktionsorienterad modell frŒn
1970-talet Šr ISAC-modellen (en beskrivning av ISAC gšrs i kapitel fyra).

2.3 1980-talet
1980-talet innebar stora fšrŠndringar i synen pŒ hur systemutvecklingsarbete bšr bedrivas. Nu
bšrjade man utgŒ frŒn ett dataorienterat synesŠtt pŒ systemutvecklingen (Brown, s.36 ff).
UtgŒngspunkten Šr dŒ vilka fšrhŒllanden i och utanfšr verksamheten som det Šr viktigt fšr
medarbetarna i verksamheten att ha information om.
Datamodellering beskriver det dataorienterade synesŠttet pŒ systemutveckling men Šr ingen
komplett systemutvecklingsmodell, utan tŠcker endast en del av systemeringen. (En
beskrivning av Datamodellering fšljer i kapitel fem)

2.4 1990-talet
Informationssystemen har blivit alltmer komplexa. PŒ 1960-talet bestod ett stort
informationssystem av ca 10000 - 15000 rader kod. Idag innehŒller de stora projekten miljoner
rader kod och dessutom mŒste mjukvaran interagera, kommunicera och samarbeta med kanske
hundra andra mjukvaruprodukter ( Brown, s.18). Detta har resulterat i att nya tankegŒngar
angŒende systemutveckling och programmering tagit fart. Under 1990-talet har den
objektorienterade systemutvecklingen blivit alltmer populŠr. Objektorientering hŠrstammar
frŒn bšrjan frŒn programmeringsomrŒdet men har pŒ senare tid Šven fŒtt spridning inom andra
faser av systemutvecklingen. (En beskrivning av objektorientering fšljer i kapitel sju)
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3

Systemutvecklingens livscykel

I samband med systemutveckling talas det ofta om systemutvecklingens livscykel.
(Brown, s. 162 ff samt Andersen, s.39 ff) Utvecklingen bestŒr av sex olika faser som varje
informationssystem gŒr igenom. Dessa faser Šr:

3.1

Analys

I denna fas studeras anvŠndarnas verksamhet fšr att komma fram till vad systemet behšver
gšra. Analysfasen kan delas upp i tvŒ delomrŒden, dels verksamhetsanalys, dels
informationssystem-analys.
I verksamhetsanalysen analyseras verksamheten och dŠrefter avgšrs pŒ vilket sŠtt
informations-systemet kan fšrbŠttra verksamheten. I informationssystemanalysen bestŠms
vilket innehŒll informationssystemet skall ha.

3.2

Utformning

En plan skapas šver hur informationssystemet skall kunna utfšra de funktioner som i
analysfasen identifierades. Det beslutas vilken mjukvara och hŒrdvara som skall anvŠndas.
GrŠnssnittet, rapporterna och databaserna formges. UtifrŒn detta kan sedan programmeraren
konstruera informationssystemet.
€ven utformningsfasen kan delas upp i tvŒ delomrŒden. Dessa Šr Principiell utformning av
teknisk lšsning och Utformning av utrustningsanpassad teknisk lšsning.

3.3

Realisering

Det Šr hŠr sjŠlva programmeringsarbetet tar vid. Programmeraren skriver programkoden och
databaser konstrueras. NŠr detta Šr fŠrdigt testas systemet och eventuella fel korrigeras.

3.4

Implementering

Nu installeras systemet och anvŠndarna utbildas i hur systemet fungerar och skall anvŠndas.
Det Šr inte ovanligt att anvŠndarna under en švergŒngsperiod anvŠnder bŒde det nya och det
gamla systemet. Detta gšr att verksamheten inte helt stannar upp om nŒgot fel skulle uppstŒ.
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3.5

Drift och fšrvaltning

Under drifts- och fšrvaltningsfasen kan man fortfarande rŠkna med att en hel del korrektioner
och fšrŠndringar kommer att behšva gšras. Det kan vara allt frŒn programfel till funktioner
som anvŠndarna kommer pŒ att informationssystemet behšver utškas med. Ofta sker
fšrbŠttringar i informationssystemet under hela dess livslŠngd

3.6

Avveckling

Informationssystemet kommer troligtvis nŒgon gŒng att avvecklas, antingen pŒ grund av att det
har tjŠnat ut sin roll och byts ut mot ett nytt informationssystem, eller ocksŒ kanske hela
verksamheten lŠggs ner. Det Šr dŒ viktigt att all information som informationssystemet
tillhandahŒller behandlas pŒ rŠtt sŠtt, sŒ att till exempel kŠnslig information inte kommer i
orŠtta hŠnder.

SYSTEMUTVECKLING
SYSTEMERING
FšrŠndrings- Analys
analys
Valda
utvecklingsŒtgŠrder

Utformning

Realisering

Implementering

Drift/
Fšrvaltning

KravRealiserbart
FŠrdigt
Infšrt
specifikation informations- informations- informationssystem
system
system

Figur 3.1 visar systemutvecklingens livscykel, fšrŠndringsanalys bšr gšras innan.

3.7

Avveckling

(Andersen, s.48)

FšrŠndringsanalys

Innan varje systemutvecklingsprocess bšr en fšrŠndringsanalys gšras (Andersen, s.57).
I fšrŠndringsanalysen beskrivs dels den nuvarande situationen i verksamheten och dels den
šnskade situationen. En bra modell fšr att beskriva detta Šr Y-modellen, som visas pŒ nŠsta
sida.
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NulŠgesbeskrivning

Beskrivning av
šnskad situation

Analysera skillnaderna
mellan nulŠget och den
šnskade situationen
Beskrivning av
de viktigaste
fšrŠndringsbehoven

Utveckla idŽer om
hur man skall mšta
fšrŠndringsbehovet
Mšjliga ŒtgŠrder
fšr att tillfredstŠlla
fšrŠndringsbehovet

VŠlja ŒtgŠrder

Handlingsplan fšr
utvecklingsarbetet
(valda ŒtgŠrder)

Figur 3.2 visar Y-modellen

(Andersen, s. 59)
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4

ISAC-modellen

(Information SystemsWork and Analyses of Changes). PŒ 1970-talet utformade en grupp
forskare vid Stockholms Universitet en systemutvecklingsmodell som fick stor
uppmŠrksamhet.
Den kom att kallas ISAC. InspirationskŠllan till ISAC-modellen Šr professor Bšrje Langefors.
ISAC-modellen Šr en relativt strikt form av systemutveckling, den Šr mycket grundlig och det
finns detaljerade beskrivningar fšr varje fas. Erling S Andersen skriver fšljande i sin bok
Systemutveckling Ð Principer, metoder och tekniker:
ÓJust det faktum att ISAC-modellen Šr sŒ grundlig, fšrklarar bŒde den framgŒng och det
motstŒnd man dŒ och dŒ upplevt. MŒnga tilltalas av en modell som ger detaljerade
upplysningar om vad som ska gšras frŒn bšrjan till slut. Den typen av modell kan vara
sŠrskilt fšrdelaktig i en undervisningssituation. Men en stor detaljrikedom kan ocksŒ
skapa motstŒnd hos dem som har stor erfarenhet pŒ omrŒdet och sjŠlva vill bestŠmma
arbetsgŒngen.Ó (Andersen, 1994)
ISAC Šr vedertagen inte bara i Sverige, utan ocksŒ internationellt. Modellen fŒr ofta
representera det skandinaviska synesŠttet pŒ systemutveckling. MŒnga hšgskolor och
universitet anvŠnder sig av ISAC fšr att lŠra ut systemutveckling. Anledningen till detta Šr att
den Šr vŠlstrukturerad och relativt lŠttfšrstŒelig.
ISAC lŠgger tonvikten vid sjŠlva systemeringsdelen, men har utškats till att tŠcka Šven
realisering, implementering och fšrvaltning av systemet. Enligt ISAC-modellen Šr det mycket
viktigt att gšra en fšrŠndringsanalys innan systemeringsarbetet bšrjar. Modellen fšresprŒkar
anvŠndarmedverkan. Det Šr viktigt att anvŠndarna medverkar under hela utvecklingsprocessen
fšr att ška kvaliteten och fŒ anvŠndarna att fšrstŒ systemet bŠttre.
UtifrŒn en beskrivning av verksamheten undersšks vilket informationsbehov som finns. Fšr att
komma fram till detta tar man hjŠlp av anvŠndarna, som medverkar med sin kunskap om de
olika delarna i verksamheten. En s k informationsanalys gšrs.

4.1

Beskrivningstekniker i ISAC

En rad olika beskrivningstekniker anvŠnds i ISAC, de anvŠnds fšr att beskriva de olika
delomrŒdena i utvecklingen (Andersen, s.146 ff). De grafiska beskrivningarna Šr hierarkiskt
uppbyggda och har alla olika symboler. Beskrivningsteknikerna delas in i tre olika grupper,
efter vad de beskriver:
• Beskrivningstekniker fšr verksamheten
Verksamhetsbeskrivningen kallas SVB-teknik (Systematisk VerksamhetsBeskrivningsteknik).
Man gšr dels en strukturell beskrivning, dŠr V-grafen Šr ett centralt begrepp och dels har man
en egenskapsbeskrivande del, dŠr man anvŠnder sig av egenskapstabeller.
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V-grafen (verksamhetsgrafen) beskriver verksamhetens struktur. Den beskriver vilka
inmŠngder verksamheten tar emot och vilka utmŠngder som levereras. V-grafen visar Šven vilka
meddelanden och fysiska objekt som skapas. HŠr anvŠnds begreppet meddelandemŠngd. En
meddelandemŠngd bestŒr av ett eller flera meddelanden, och Šr nŒgot som ger ifrŒn sig
information. Till den grafiska bilden finns en textsida som beskriver vad de olika
meddelandemŠngderna innehŒller.
Egenskapstabellen kompletterar V-grafen fšr att ge en sŒ bra bild som mšjligt av
verksamheten. Egenskapstabellen visar hur lŒng tid det tar fšr en delverksamhet att omvandla
en eller flera inmŠngder till en eller flera utmŠngder.
• Beskrivningstekniker fšr informationssystemet
Fšr att beskriva informationssystemet analyserar man vilka informationsmŠngder systemet
behandlar. Man letar sambanden mellan de olika informationsmŠngderna och hur de bearbetas.
Det finns tre olika beskrivningstekniker som man anvŠnder sig av hŠr.
I-grafer beskriver informationsmŠngderna och deras relationer. I-grafen Šr mer detaljerad Šn Vgrafen och beskriver informationssystemet. Den visar vilken information som behšvs fšr att fŒ
annan information, den visar Šven vilken information som skapas utifrŒn en annan information.
I denna graf anvŠnds begreppet informationsmŠngd i stŠllet fšr meddelandemŠngd, men
begreppen har egentligen ingen stšrre skillnad.
K-graferna beskriver vad den enskilda informationsmŠngden innehŒller. Den ger en detaljerad
beskrivning šver hur informationsmŠngderna Šr uppbyggda
Processtabellerna beskriver de olika informationsprocesserna. I processtabellerna beskrivs
relationerna mellan olika informationsmŠngder. HŠr visas vilka meddelanden som mŒste finnas
fšr att en informationsbearbetning skall kunna Šga rum. Processtabellen visar Šven vilka
berŠkningar som skall gšras pŒ meddelandena.
• Beskrivningstekniker fšr ADB-systemet
D-grafen (Datasystemuttformningsgraf) visar hur informationsbehandlingen skall gŒ till i
praktiken. Beslut har Šnnu inte fattats om exakt vilken utrustning som skall anvŠndas.
U-grafen (Utrustningsanpassad D-graf) beskriver hur utformningen skall ske nŠr utrustningen
Šr vald.

4.2

Var passar ISAC-modellen bŠst?

ISAC-modellen lŠmpar sig bŠst i relativt stabila verksamheter. Detta eftersom man lŠgger sŒ
stor vikt vid analys. Det Šr meningslšst att lŠgga ner sŒ mycket tid med analysarbetet om
verksamheten ofta genomgŒr stora fšrŠndringar.
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5

Datamodellering

Datamodellering bygger pŒ att anvŠndarna har en viktig roll i utvecklingsarbetet. UtifrŒn de
erfarenheter anvŠndarna har om sin verksamhet kan den information som behšvs fšr att skapa
informationssystemet fŒs fram. Dessutom Šr det viktigt att studera dokument och anteckningar
som Šr viktiga fšr verksamheten. Eftersom datamodelleringen inte Šr en heltŠckande
systemutvecklingsmodell kan arbetet kompletteras med en annan modell, till exempel ISAC.
DŒ analyseras fšrst verksamheten enligt ISAC, dŠrefter anvŠnds de utarbetade beskrivningarna
fšr att gšra en konceptuell datamodell. (Andersen, s.268 ff)

Analys

Utformning
Datamodellering enligt databasperspektivet

Analys enligt ISAC

Figur 5.1 visar hur systemutvecklingsmodellerna kan kombineras

5.1

(Andersen, s.307)

Entiteter, Attribut och Relationer

Viktiga begrepp i datamodelleringen Šr
entitet
attribut
relation
En entitet Šr en passiv enhet som Šr intressant fšr att den ger information om nŒgonting. I
Andersens bok beskrivs entiteter pŒ fšljande sŠtt:
ÓEn entitet Šr nŒgot vi vill ha information om inom vŒrt intresseomrŒde. Det kan till
exempel vara en viss person, en viss sak (ett tillstŒnd), ett visst stŠlle, en viss
tilldragelse eller en viss begreppsmŠssig konstruktion. En entitet kan vara nŒgot som
faktiskt existerar, har existerat eller nŒgot som kommer att existera.Ó (Andersen, s.277)
Entiterna grupperas i entitetstyper, gemensamt fšr alla entiteter i entitetstypen Šr att de
uppfyller defintitionskriterierna fšr entitetstypen.
Ett attribut kan sŠgas vara en egenskap hos en entitet. Attributet kan delas upp i tvŒ delar.
Identifierande attribut som namnger entiteten, och beskrivande attribut som beskriver
entitetens sŠrdrag.
Entiterna i de olika entitetstyperna sammanbinds genom relationer, dels relationer mellan
entiteterna i entitetstypen och dels mellan entiteter i olika entitetstyper. Relationerna mellan
entiteter i olika entitetstyper kan delas upp i olika typer:
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-

1:1

En entitet i den ena entitetstypen Šr relaterad till en entitet i den andra, och
tvŠrtom.

-

1:N
En entitet i den ena entitetstypen Šr relaterad till en eller flera entiteter i den
andra entitetstypen. En entitet i den andra entitetstypen Šr dock endast relaterad till
en
entitetstyp i den fšrsta entitetstypen.

-

N:N

En entitet i den ena entitetstypen Šr relaterad till flera entiteter i den andra
entitetstypen, och en entitet i den andra entitetstypen Šr relaterad till flera
entiteter
i den fšrsta entitetstypen.

5.2

Konceptuell datamodell och Logisk datamodell

Fšrst gšrs en konceptuell modell av verksamheten, den visar de olika entitetstyperna, deras
attribut samt relationerna mellan dem. Figuren nedan visar hur en konceptuell datamodell kan
se ut.

- Bostadsadress
- Storlek
- ByggnadsŒr

BOSTAD

har
avser

bebos av

- Grupp
F…RS€KRING - ID-nr
- Typ
- FšrsŠkring

bor i
- Personnr
- Namn
- LŠngd

arbetar i
F…RETAG

PERSON
har anstŠllt

- Fšretag
- Fšretagsadress
- OmsŠttning

- Arbete
- CivilstŒnd

Figur 5.2 visar exempel pŒ konceptuell datamodell. Rektanglarna betecknar entitetstyper, beteckningarna vid
sidan om Šr attributen fšr entitetstypen och linjerna mellan fyrkanterna visar relationer, 1:1, 1:N samt N:N
(Andersen, s.291)

UtifrŒn den konceptuella datamodellen gšrs sedan en logisk databasmodell. I denna fas vŠljs
vilken typ av databas som skall anvŠndas (hierarkisk, nŠtverk eller relationsdatabas). Fšrst
gšrs en normalisering, det vill sŠga den redundans som kan finnas i den konceptuella
datamodellen tas bort.
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Den konceptuella datamodellen gšrs om till ett antal tabeller, som sedan bildar databasen. Varje
entitetstyp blir en tabell och spalterna i tabellen Šr entitetens attribut. Tabellerna
karakteriseras genom att man sŠger att de Šr i fšrsta normalform, andra normalform eller tredje
normalform (jag gŒr inte nŠrmare in pŒ normalisering i denna rapport).
I realiseringsfasen skapas databasen utifrŒn den logiska databasmodellen. Register skapas fšr
entitetstyperna och tillhšrande attribut. Dessutom konstrueras sjŠlva programmet med
grŠnssnitt och olika funktioner. DŠrefter kan informationssystemet implementeras.
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6

Objektorienterad systemutveckling

Den objektorienterade systemutvecklingen Šr ett relativt nytt begrepp. Det hŠrstammar frŒn
den objektorienterade programmeringen. I programmeringen kan man dra stora fšrdelar av att
Œtervinna kod. Samma kod kan anvŠndas i en mŠngd olika sammanhang. Objektorienteringen
har utškats till att Šven innefatta analys- och designfasen (Brown, s.162 ff, och Andersen,
s.327 ff.)
Objektorienterad systemutveckling innehŒller bland annat dessa tvŒ aktiviteter:
- Objektorienterad Analys (OOA)
- Objektorienterad Design (OOD)
Centrala begrepp inom objektorienterad systemutveckling Šr:
- Objekt
- Klass
- Arv
- Informationsgšmning
- Inkapsling
- Polymorfism
Nedan fšljer en kort beskrivning av dem:
Ett objekt Šr en fšreteelse som har en identitet, ett tillstŒnd och ett beteende. Fšreteelser i
verksamheten identifieras. De modelleras som objekt, deras egenskaper och beteenden beskrivs
pŒ ett sŒ korrekt sŠtt som mšjligt (Apelkrans och •bom, 1990). Objekten Šr aktiva, de
kommunicerar med varandra genom meddelandeskickning. Objektets beteende talar om vad det
skall gšra, objektets metod talar om hur det skall gšras
De objekt i verksamheten som har gemensamma egenskaper delas in i en klass. En klass Šr
alltsŒ en grupp objekt med samma beteenden och attribut.
Mellan de olika klasserna finns relationer. Det finns Superklasser och Subklasser. Superklassen
Šr den mest generella klassen, den innehŒller ett visst antal egenskaper. De objekt som finns
Subklasserna Šrver sina egenskaper frŒn Superklassen och kan dŠrtill fŒ egenskaper som Šr
speciella fšr denna klass.
Varje objekt har bŒde yttre och inre egenskaper, objektet gšmmer de inre egenskaperna och
endast de yttre blir kŠnda fšr de andra objekten. Objekten kŠnner till varandras beteenden men
inte metoderna. Detta kallas informationsgšmning Ett annat begrepp inom objektorientering
Šr inkapsling. Detta liknar till stor del informationsgšmning och Šr ett sŠtt att gšmma
informationen om objektet sŒ att det ser ut som en helhet.

17

SYSTEMUTVECKLING - en jŠmfšrelse mellan teoretiska modeller och ett praktikfall

Polymorfism innebŠr att ett objekt kan sŠnda samma meddelande till objekt i flera olika klasser
och att de har fšrmŒga att tolka meddelandet pŒ sitt speciella sŠtt. Detta Šr en stor fšrdel
eftersom objekten dŒ inte behšver specialanpassa meddelandet till varje mottagare.

6.1

Objektorienterad Analys

I den objektorienterade analysen tas de olika objekten fram och utifrŒn objekten kan
informationssystemet skapas. Varje objekt blir en del som skall tas om hand av
informationssystemet. Objekten delas in i klasser och sedan identifieras relationerna mellan
klasserna.

6.2

Objektorienterad Design

HŠr bestŠms hur informationssystemet skall se ut och fungera och utifrŒn det identifieras
ytterligare objekt. Dessa skapas fšr att hjŠlpa programmet att utfšra operationer som till
exempel att peka pŒ en knapp fšr att spara information i databasen.
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7

Prototyping

En metod fšr att utfšra systemutvecklingsarbete Šr prototyping, det vill sŠga man utvecklar en
prototyp som sŒ mycket som mšjligt liknar det tŠnkta fŠrdiga systemet (Andersen, s.405 ff).
Prototypen visar t ex anvŠndargrŠnssnittet och vissa funktioner. Prototypen behšver inte klara
de rent tekniska belastningarna, som t ex stora mŠngder data och mŒnga anvŠndare. Det viktiga
Šr att anvŠndarna fŒr chans att pršva prototypen och komma med synpunkter. UtifrŒn
anvŠndarnas synpunkter kan man sedan fšrbŠttra prototypen och sedan visa anvŠndarna
prototypen Šnnu en gŒng och sŒ vidare. Genom att anvŠnda prototyping kan man bŠttre
komma fram till hur det fŠrdiga systemet skall se ut och fungera. Kravspecifikationen Šr alltsŒ
inte faststŠlld frŒn bšrjan utan Šndras successivt under systemutvecklingens gŒng.
Prototyping bygger pŒ en utvecklingsmodell med flera faser, men trots att arbetet Šr
strukturerat Šr det meningen att iterationer skall gšras.

7.1

Grundtankarna bakom Prototyping

En av grundtankarna bakom prototyping Šr att fŒ en bŠttre kravspecifikation.
Kravspecifikationen fryses inte innan realiseringen bšrjar, utan fšrŠndras gradvis. En annan
anledning till att anvŠnda Prototyping Šr att mŒnga anser att systemutvecklingsprocessen gŒr
fortare och mer effektivt, vilket dessutom leder till att arbetet blir billigare.
Det finns olika typer av prototyping (Friis, s.16 ff). Det finns expertprototyping eller sŒ
kallad rapid prototyping, dessutom finns sŒ kallad anvŠndarprototyping. Vid
expertprototyping Šr det enbart experten som konstruerar prototypen. Den fšrsta prototypen
byggs snabbt, anvŠndarna testar prototypen och kommer med šnskemŒl om fšrŠndringar
varvid experten vidareutvecklar prototypen. PŒ detta sŠtt arbetas prototypen stegvis fram mot
en prototyp som stŠmmer šverens med anvŠndarnas krav.

PROTOTYPING
Expertperspektiv

AnvŠndarperspektiv

AnvŠndarmedverkan

Enbart
experter

Experter i samrŒd
med anvŠndare

AnvŠndarutveckling

AnvŠndare i
samrŒd med
expert

Figur 7.1 visar olika slag av prototyping och graden av anvŠndarnas medverkan
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7.2

Expertprototyping enligt Jenkins modell

Professor Milton Jenkins, Indiana University beskriver hur expertprototyping bšr gŒ till
(Friis s. 283). I sin idealmodell finns endast en anvŠndare - ÓdesignerÓ och en expert ÓbyggareÓ. Fler anvŠndare och experter leder enligt Jenkins endast till att prototyputvecklingen
tar lŠngre tid, och till och med fšrsŠmras.
AnvŠndaren bšr ha tagit initiativet till att utveckla ett system, och sškt hjŠlp frŒn experten.
AnvŠndaren bšr vara kompetent inom sitt omrŒde. Experten bšr behŠrska alla tillgŠngliga
verktyg fšr utveckling av prototypen, och bšr dessutom vara insatt i den aktuella
verksamhetens datastruktur.
Jenkins modell rymmer fyra faser:
1 Identifiering av anvŠndarens behov
2 Utveckling av en fšrsta prototyp
3 Testning av prototypen
4 Revidering av prototypen
AnvŠndarens
informationsbehov
identifieras

FAS 1

Den fšrsta prototypen
utvecklas

FAS 2

FAS 3

Prototypsystemet anvŠnds
fšr att detaljera anvŠndarens
krav

JA

FAS 4

Figur 7.2 Jenkins modell fšr prototyping

€r
anvŠndaren
nšjd?

NEJ
Prototypen revideras och
fšrbŠttras

( Friis, s. 29)
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Informationsbehovet som anvŠndaren identifierar infšr den fšrsta prototypen skall enbart
utgšra de mest grundlŠggande kraven och šnskemŒlen. Detta fšr att det skall gŒ fort att
utveckla den fšrsta prototypen.
NŠr anvŠndaren fŒr testa den fšrsta prototypen Šr det fšrmodligen lŠttare att se vad
anvŠndaren har fšr šnskemŒl betrŠffande informationssystemet. Jenkins anser att det Šr lŠttare
att kritisera och komma med synpunkter om det finns nŒgot konkret att utgŒ frŒn.
Nu Šndrar experten prototypen efter anvŠndarens krav. Vid Šndring av informationssystemets
omfattning Šr det viktigt att inkludera detta i kostnadsberŠkningen.
Under arbetets gŒng pŒgŒr hela tiden ett utbyte av kunskaper mellan anvŠndare och expert.
Efter varje test av systemet fŒr anvŠndaren mer insikt i hur systemet byggts upp och fungerar.
Dessutom lŠr sig experten mer och mer om verksamheten allt eftersom anvŠndaren kommer
med nya synpunkter pŒ prototypen. Ju mer iteration mellan de olika faserna, desto bŠttre blir
informationssystemet och kommer bŠttre att motsvara anvŠndarens krav och šnskemŒl.
Iterationen mellan testning och revidering pŒgŒr till dess att anvŠndaren Šr nšjd med
prototypen.

7.3

AnvŠndarprototyping

Vid anvŠndarprototyping Šr anvŠndarna mer eller mindre aktiva under prototyputvecklingens
gŒng. AnvŠndarprototyping kan delas upp i ytterligare delar, anvŠndarmedverkan och
anvŠndarutveckling. AnvŠndarmedverkan bygger pŒ att anvŠndarna till viss del hjŠlper till med
konstruerandet av prototypen.
Vid anvŠndarutveckling utvecklar anvŠndarna sjŠlva
prototypsystemet, experten finns vid behov tillgŠnglig som stšd. Vid anvŠndarutveckling Šr
det viktigt att anvŠndarna Šr motiverade till att lŠgga ner mycket tid vid att arbeta med att
utveckla sitt informationssystem.
ÓFrŒgan Šr dŒ inte om anvŠndarna kan utveckla ett informationssystem sjŠlva, utan
snarare om de vill. (---) Om experten kan utveckla ett fšr anvŠndaren bra
informationssystem har anvŠndaren inte lust att lŠgga ner tid pŒ att utveckla detta
sjŠlv.Ó (Friis, s.47)
Det Šr dock en fšrdel om anvŠndarna Šr engagerade i utvecklingsprocessen, Šven om det Šr
experten som utarbetar prototypen.
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8

Beskrivning av fšretag och undersškningsmiljš

Min undersškning har gjorts pŒ Funktionell Organisation, ett fšretag med sex anstŠllda. De
utvecklar och sŠljer bl a ett administrativt system som de kallar WinBas. Systemet innehŒller
bland annat funktioner fšr lagerhantering, kundregister, leverantšrsregister, kund- och
leverantšrsreskontra och redovisning. Till detta kan sedan kunden fŒ specialanpassade
systemfunktioner. WinBas anvŠnds sŒ lŒngt det gŒr, och sedan skapas anpassningar, det vill
sŠga egna program som samarbetar med WinBas.
Grundtanken bakom WinBas Šr att grŠnssnittet skall se ut som švriga Windowsprogram.
WinBas har dessutom šppningar mot Excel, Access och Word. WinBas passar inom de flesta
branscher, mŒnga av Funktionell Organisations kunder Šr grossist-, transport- och
tjŠnstefšretag. Fšretagen som anvŠnder WinBas Šr medelstora med upp till 30 anvŠndare.
Funktionell Organisation har en supportavdelning som anvŠndarna dagligen kan nŒ via telefon,
telefax eller e-post. Supportavdelningen hjŠlper anvŠndarna om problem eller svŒrigheter
uppstŒr. Varje problem, fel eller šnskemŒl som tas emot lagras i en kunskapsdatabas. Det Šr
sedan enkelt att sška i databasen om samma fel har uppstŒtt tidigare hos andra anvŠndare. I
kunskapsdatabasen Šr det dessutom lŠtt att se om mŒnga anvŠndare har haft liknande šnskemŒl
om fšrŠndringar och fšrbŠttringar av WinBas. UtifrŒn detta kan WinBas kontinuerligt
fšrbŠttras och nya funktioner lŠggs till eller tas bort. Ett par gŒnger om Œret skickas en ny
version av WinBas ut till anvŠndarna med fšrbŠttringar och tillŠgg av funktioner.

8.1

Undersškningsmiljš

Den uppgift jag fick var att konstruera ett bokningssystem fšr ett fšretag som sŠljer
sprŒkresor. Bokningssystemet skulle ingŒ som ett fšrsystem till WinBas.
Verktygen jag hade fšr att skapa systemet var Visual Basic 3.0 fšr att konstruera sjŠlva
informationssystemet och Access 2.0 fšr att konstruera databasen. Kravet pŒ
bokningssystemet var att man skulle kunna utfšra bokningar, lagra information om skolor,
kurser, logiorganisationer, fšrsŠkringar och kunder. UtifrŒn bokningssystemet skall sedan ett
fakturaunderlag skapas och dŠrefter skall en order automatiskt registreras i WinBas.

8.2

Bokningssystemet

Databasen bestŒr av ett antal grundregister. I grundregistren uppdateras informationen om
skolor, kurser, logiorganisationer, fšrsŠkringar och kunder. Dessa grundregister med tillhšrande
grŠnssnitt fŠrdigstŠlldes fšrst sŒ att anvŠndarna kunde fŒ tillgŒng till dessa delar innan hela
bokningssystemet var fŠrdigt.
PŒ Funktionell Organisation Šr det brukligt att gŒ till vŠga pŒ detta sŠtt fšr att driften av
informationssystemet skall kunna komma igŒng sŒ fort som mšjligt. NŠr anvŠndarna fŒr den
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fšrsta delen av informationssystemet Šr avsikten att de skall bšrja registrera data med en gŒng.
Detta dŠrfšr att detta ofta Šr en tidskrŠvande uppgift. AnvŠndarna fŒr ocksŒ chans att testa
informationssystemet fšr att upptŠcka eventuella fel och brister. Under tiden fortsŠtter arbetet
med resterande delar av informationssystemet.

8.3

Analysarbete

NŠr mitt arbete bšrjade hade det redan bestŠmts tillsammans med anvŠndarna hur systemet
skulle se ut. En rad mšten hade hŒllits dŒ anteckningar gjordes šver anvŠndarnas šnskemŒl och
utifrŒn det kunde en slags kravspecifikation utarbetas. Kravspecifikationen bestod dels av en
specifikation šver hur databasen skulle se ut, dels vilka skŠrmbilder som skulle finnas och
dessutom fšrslag till hur utskrifterna skulle kunna se ut.
Under hela processen har anvŠndarna fšljt arbetet. Systemet har konstruerats successivt i
dialog med anvŠndarna. Detta har medfšrt att programmet har Šndrat form och funktion
betydligt under utvecklingens gŒng. Under arbetets gŒng har anvŠndarna kommit med nya
synpunkter och nya idŽer, vilket har resulterat i att kravspecifikationen stŠndigt fšrŠndrats.

8.4

Utarbetning av startprototyp

Det systemutvecklingsarbete som bedrivits fšr att konstruera det aktuella bokningssystemet
kan nŠrmast liknas vid nŒgon form av prototyping. Jag har inte fšljt nŒgon speciell metod fšr
att utveckla bokningssystemet och nŒgra egentliga direktiv frŒn Funktionell Organisation šver
hur arbetet skulle gŒ till gavs inte heller.
NŠr konstruktionen av den fšrsta prototypen skulle bšrja hade alltsŒ kravspecifikationen
redan utarbetats fram. UtifrŒn den utvecklades en fšrsta prototyp, bestŒende av databasen och
av grŠnssnittet, samt ett fŒtal funktioner, sŒsom att uppdatera poster i databasen. Den fšrsta
prototypen var tŠmligen ofullstŠndig, den var endast till fšr att anvŠndarna skulle fŒ en fšrsta
bild av hur systemet var tŠnkt att se ut och fungera. Prototypen visades upp fšr anvŠndarna,
och korrigerades utifrŒn deras synpunkter.
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8.5

Installation av bokningssystemet fšrsta prototyp

UtifrŒn de anteckningar som gjordes kunde prototypen vidareutvecklas. Efter ett par veckors
arbete med prototypen gjordes en ny avstŠmning med anvŠndaren och ytterligare justeringar
gjordes.
Nu var grundregistren och de tillhšrande grŠnssnitten fŠrdiga och lŠmnades till anvŠndarna fšr
installation. Avsikten var alltsŒ att anvŠndarna skulle bšrja registrera uppgifter om sina skolor
och kurser. Detta misslyckades dock till viss del. Anledningen var att anvŠndarna nu kom fram
till att de mŒste fšrŠndra sitt sŠtt att ta fram koder till skolorna och kurserna. Resultatet blev
att uppdateringsarbetet fšrsenades till viss del. Detta var fšrstŒs ett litet misslyckande, kanske
borde vi tŠnkt pŒ detta i ett tidigare skede, innan vi kommit sŒ hŠr lŒngt i arbetet.

8.6

Vidare prototyputveckling

Under tiden fortsatte arbetet med prototypen och efter ytterligare ett antal veckors arbete och
tester hos anvŠndarna var de till stor del nšjda med systemet. Nu bšrjade de dock komma med
fšrslag till ganska stora fšrŠndringar. De šnskade genomfšra fšrŠndringar sŒvŠl i den egna
verksamheten som i informationssystemet. Arbetet med informationssystemet bšrjade dra ut
pŒ tiden. Deadlinen fšr systemets installation var faktiskt redan šverskriden. Det Šr dŒ viktigt
att klargšra fšr alla parter vad de šnskade fšrŠndringarna kommer innebŠra fšr
systemutvecklingsarbetet. Kommer fšrŠndringar och tillŠgg gšra att arbetet drar ut mycket pŒ
tiden? Skulle de šnskade fšrŠndringarna gšra att kravspecifikationen skulle behšva Šndras
alltfšr mycket? Skulle det pŒverka den berŠknade kostnaden av systemet?
Slutsatsen drogs att det var vŠrt att utfšra dessa fšrŠndringar. Systemet skulle fšrbŠttras
avsevŠrt och det skulle inte innebŠra alltfšr stora kostnads- och tidsfšrŠndringar. AnvŠndarna
ville att vi hellre skulle lŠgga ner extra tid pŒ systemet och gšra de fšrŠndringar som šnskades.
FšrŠndringarna skulle leda till tillŠgg och fšrŠndringar i databasen samt nya grŠnssnitt med
olika funktioner i bokningssystemet.
Det bšrjade nu mŠrkas tydligt att anvŠndarna blev allt mer engagerade i sitt nya
informationssystem. De blev vŠldigt entusiastiska och lade ner mycket tid och mšda pŒ att
komma med nya idŽer. Detta var fšrstŒs roligt och det gjorde att mŒnga bra synpunkter kom
fram. Ett problem var att jag hade svŒrt att sŠtta stopp fšr deras šnskemŒl om fšrŠndringar och
fšrbŠttringar, det var vŠldigt lŠtt att dras med i deras entusiasm och genomfšra alla šnskemŒl.
Detta var dock inte helt lyckat, arbetet mŒste trots allt nŒgonstans avslutas, annars skulle vi
kunnat hŒlla pŒ i evigheter. De ledande pŒ Funktionell Organisation bšrjade nu ocksŒ inse att
de kanske givit oss lite fšr fria hŠnder vad det gŠller utvecklingsarbetets gŒng.
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8.7

Installation av systemet hos anvŠndarna

TillŠggen och fšrŠndringarna gjordes i alla fall och detta ledde till att systemutvecklingsarbetet
dršjde ytterligare nŒgra veckor. Kopplingar till WinBas gjordes, och de olika utskrifterna
konstruerades. DŠrefter visades prototypen fšr anvŠndarna som nu var nšjda med
informationssystemet. Nu var det dags fšr installation av hela systemet sŒ att det kunde bšrjas
tas i drift. Under testfasen dŒ systemet anvŠnds parallellt med anvŠndarnas tidigare
bokningssystem kommer antagligen anvŠndarna att komma med nya synpunkter och fšrslag
till fšrŠndringar.

0
1
2

Arbete med att fŒ
WinBas i drift pŒ
fšretaget

3
4
5
Arbetet med bokningssystem Œt fšretaget bšrjar
6

Analys av
fšretaget

7
Kravspecifikation
8

Utarbetning
av prototyp

9
Implementering av delar av bokningssystemet
10
11

Fortsatt
utarbetning
av prototyp
Implementering av det fŠrdiga bokningssystemet

12
Testfas
mŒn

Figur 8.1 visar systemutvecklingsarbetet fšr bokningssystemet
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9

Slutsatser

Ja, detta Šr alltsŒ det systemutvecklingsarbete som har bedrivits fšr att skapa det beskrivna
bokningssystemet. Vad kan man dŒ sŠga om systemutvecklingsarbetet? Trots att
bokningssystemet Šr relativt litet med ganska fŒ riktigt avancerade funktioner och trots att
systemet kommer att ha ganska fŒ anvŠndare har systemutvecklingsarbetet varit tŠmligen
omfattande och tidskrŠvande.
Hela utvecklingsarbetet frŒn starten till implementeringen har tagit ca sex mŒnader. Dessutom
har det tagit ytterligare fem mŒnader fšr att fŒ WinBas i drift hos fšretaget, sammanlagt alltsŒ
drygt ett Œr fšr hela processen. Det Šr dŒ lŠtt att fšrstŒ att detta varit en stor fšrŠndring fšr det
aktuella fšretaget. Utvecklingsprocessen har tagit mycket tid i ansprŒk och krŠver ocksŒ god
planering. DŠrfšr Šr det viktigt att anvŠndarna Šr motiverade till att lŠmna sitt gamla
informationssystem fšr att skaffa ett nytt redan innan arbetet bšrjar. Viktigt Šr ocksŒ att tŠnka
pŒ att det Šr en krŠvande process fšr fšretaget att gŒ igenom, bŒde kostnadsmŠssigt och
dessutom fšr personalen i verksamheten. Man fŒr rŠkna med att detta blir en stškig och pŒ
mŒnga sŠtt jobbig period att gŒ igenom. Fšrhoppningsvis kommer dock detta att vŠgas upp av
de effektiviseringar och fšrbŠttringar fšr verksamheten som informationssystemet Šr tŠnkt att
innebŠra.

9.1

Problem som uppstŒtt

Under utvecklingsarbetets gŒng har vi varit fyra personer som kontinuerligt har arbetat med
systemet. Dels tvŒ av anvŠndarna pŒ sprŒkresefšretaget och dels tvŒ personer frŒn Funktionell
Organisation. Utvecklingsprocessen har varit ganska komplicerad, dŒ och dŒ har det uppstŒtt
en del oklarheter mellan de inblandade parterna. NŒgot speciellt schema fšr hur arbetet skall
bedrivas har inte fšljts, vilket har resulterat i delvis onšdig tidsfšrdršjning.
Kravspecifikationen har varit ganska ÓluddigÓ och lite svŒr att tyda. Det har inte stŒtt klart
riktigt vad som skall och inte skall gšras. Det Šr fšrmodligen till viss del detta som gjorde att
utvecklingsarbetet drevs sŒ lŒngt som det gjorde. Hade vi haft klara mallar att gŒ efter hade det
varit betydligt lŠttare att sŠtta stopp. DŒ hade alla varit pŒ det klara med vad som ingick och
inte.
Dessutom har kommunikationen mellan de inblandade ibland varit bristande, Šven detta har
gjort att arbetet dragit ut pŒ tiden och onšdiga problem uppstŒtt. Systemet Šr dock fŠrdigt och
anvŠndarna Šr nšjda med slutprodukten, med undantag fšr en del fšrŠndringar som behšver
utfšras.
Hade dŒ dessa problem gŒtt att undvika om en annan systemutvecklingsmodell anvŠnts? Jag
har valt att jŠmfšra med tre av systemutvecklingsmodellerna som beskrivits i tidigare kapitel.
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9.2

JŠmfšrelse med ISAC-modellen

Det systemutvecklingsarbete som utfšrdes kan inte pŒ nŒgot sŠtt liknas vid ISAC-modellen.
ISAC fšresprŒkar en mycket detaljerad beskrivning av verksamheten, informationssystemet
och adb-systemet.
Hade det varit bŠttre att anvŠnda ISAC-modellen? Nej, fšrmodligen inte. Eftersom ISACmodellen Šr komplex och mycket detaljerad krŠvs det stora kunskaper i hur den skall anvŠndas,
vilket jag inte har. Dessutom Šr ISAC-modellen alltfšr detaljerad fšr att det skall lšna sig att
lŠgga ner tid pŒ att anvŠnda sig av den vid ett sŒ hŠr fšrhŒllandevis litet projekt. Troligen
lŠmpar sig ISAC-modellen bŠttre fšr stšrre systemutvecklingsarbeten. Vid riktigt stora projekt
Šr det troligtvis betydligt viktigare att ha klara direktiv fšr vad som skall utfšras.
Dokumentationen šver vad som har gjorts blir dŒ ocksŒ viktigare sŒ att det Šr enkelt fšr alla
inblandade att fšlja arbetets gŒng. Kanske Šr det till och med sŒ att denna modell Šr nŒgot
fšrlegad i dagens lŠge? I dag har man kanske inte tid att sŒ detaljerat analysera och beskriva
arbetet under systemutvecklingens gŒng.

9.3

JŠmfšrelse med Datamodellering

Det systemutvecklingsarbete som bedrevs kan inte heller liknas med datamodellering. Ingen
konceptuell datamodell gjordes, ej heller nŒgon logisk databasmodell. Det som skulle kunna
liknas vid datamodellering Šr de delar av kravspecifikationen som innehšll mallar fšr hur
databasen skulle se ut med de olika registren.
Systemutvecklingsarbetet kunde mycket vŠl ha bedrivits enligt datamodelleringen principer.
Dock kunde kanske en annan kompletterande modell Šn ISAC i sŒ fall vŠljas.
Datamodelleringen verkar vara en bra metod fšr att konstruera en databas.

9.4

JŠmfšrelse med objektorienterad systemutveckling

Eftersom Visual Basic har anvŠnts fšr att programmera, lŠmpar sig inte objektorientering fšr
den aktuella miljšn, i alla fall inte i programmeringsfasen (C++ Šr till exempel ett
objektorienterat programmeringssprŒk). OOA och OOD skulle kunna ha anvŠnts. Dock skulle
detta inte vara till nŒgon nytta om inte OOP utnyttjas.

9.5

JŠmfšrelse med Jenkins modell fšr expertprototyping

Om en jŠmfšrelse gšrs mellan Jenkins modell fšr expertprototyping och mitt arbete, ser man
relativt mŒnga likheter.
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Bokningssystemet konstruerades i nŠra samarbete med anvŠndarna.
Den fšrsta prototypen utarbetades ganska snabbt fšr att testas hos anvŠndarna.
DŠrefter utarbetades och fšrbŠttrades prototypen successivt i dialog med anvŠndarna.

En skillnad mellan Jenkins modell och vŒrt arbete Šr att vi i vŒrt arbete var tvŒ anvŠndare och
tvŒ experter inblandade i stŠllet fšr en av varje som Jenkins fšresprŒkar. Jag tror inte att detta
har haft nŒgon stšrre negativ effekt, tvŠrtom har det gjort att mŒnga idŽer har kommit fram som
annars kanske inte hade uppmŠrksammats.

9.6

Slutkommentar

NŠr vi arbetade med bokningssystemet kŠndes det ibland hopplšst, ingenting fungerade som
det skulle och det mesta kŠndes misslyckat. Trots allt lšste sig problemen efter hand och
resultatet blev till slut bra. SŒ hŠr i efterhand kŠnns det som att systemutvecklingsarbetet ŠndŒ
gick ganska bra, fast att det var lite vŠl ostrukturerat ibland.
Det ideala tillvŠgagŒngssŠttet fšr det systemutvecklingsarbetet som bedrivits tror jag skulle
kunna vara en slags kombination av prototyping och datamodellering. Det jag saknade under
utvecklingsprocessen var nŒgon beskrivning att utgŒ frŒn. Det hade varit bra att gšra en
konceptuell datamodell och en logisk datamodell, fšr att underlŠtta arbetet med att skapa
databasen. ISAC-modellen hade varit alltfšr komplex fšr att anvŠnda. Den objektorienterade
systemutvecklingen behšver man nog ocksŒ studera ganska noggrant fšr att kunna anvŠnda sig
av dess olika tillvŠgagŒngssŠtt vid ett systemutvecklingsarbete.
En stor fšrdel med prototyping tycker jag Šr att anvŠndarna blir aktivt deltagande i
systemutvecklingsprocessen. De har stor chans att komma med synpunkter och šnskemŒl
under utvecklingens gŒng och kan se hur informationssystemet successivt fram och fŠrdigstŠlls
enligt deras egna šnskemŒl. Detta leder dessutom till att anvŠndarna blir entusiastiska och
engagerade i sitt nya informationssystem.
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