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Sammanfattning 
 
Denna uppsats handlar om val av programvaruplattform med hjälp av 
kravinsamlingsmetoder som underlag för analysen som vi sedan ställer mot 
programvaruplattformerna för att göra en bedömning gällande vilken programvaruplattform 
som passar målskortsapplikationen. 
 
Målkortsapplikationen är ett digitaliserat system för inmatning av betyg och kommentar av 
de intervjuer man gjort. Syftet med den är att kunna samla in all data på ett ställe. Idag sker 
det på papper i olika pärmar och ligger på olika skrivbord. Det verktyg man sedan lägger in 
allt i är ett Excell-ark där det lagras i sifferformat. Med en målkortsapplikation kan man 
enkelt lagra och se över sin statistik från de betyg man fått i sina målkort, och på sätt kunna 
ha en bra överblick över sina betygsvärden samt kvalitetssäkra de tjänster Nethouse 
levererar.  
 
Kravinsamlingsmetoder som författarna har använt är workshops och intervjuer. Med 
workshops sätter man stor fokus på att deltagarna är aktiva för att få ut som mycket 
information som möjligt. Intervjuerna som författarna använde var strukturerade intervjuer, 
där man förberett sina intervjuer med välgrundade frågor. Personer som deltagit i 
workshops och intervjuer är personer som kommer använda applikationen när den blir 
färdigutvecklad. Det är även deras krav som vi har haft som underlag för analys för val av 
programvaruplattform. 
 
Under analysenfasen i vårt arbete avgränsade vi oss till Microsoft produkter, .NET 
Framework med ASP.NET och SharePoint. Det som framförallt framkom var att .NET 
Framework med ASP.NET har mindre komplexitet vid implementation av 
målkortsapplikationen med tanke på kraven och faktorerna som analyserades gentemot 
programvaruplattformarna. Valet av programvaruplattform för målkortsapplikationen föll på 
.NET Framework med ASP.NET. 
 
 
  



 
 

Förord 
 

Vi vill rikta ett allmänt stort tack till Nethouse Sverige som låtit oss genomföra 
examensjobbet hos dem. Ett stort tack i synnerhet till Mattias Lyrén, som varit vår personliga 
handledare vid Nethouse och till Pia Liljeroth som varit Projektledare/beställare för Nöjd 
Kund Index. Ett tack till Anders Avdic som varit vår handledare på Örebro universitet. Vi vill 
även rikta ett tack till Reza Razi för tips och synpunkter på vår uppsats.  
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Begreppslista 
 
Målkort – Målkorten används idag av Nethouse kontorchefer, teamchefer m.fl. genom att 
de har ett möte med en kund för att kunna betygsätta relationen sinsemellan och kunna 
kvalitetssäkra de tjänster som Nethouse levererar. Detta görs idag på pappersenkäter som 
sedan fylls i ett Excell-ark. Tanken är att det i framtiden skall finnas i ett digitaliserat system. 
 
Programvaruplattform – När man utvecklar ett system så använder man sig av en typ av 
ramverk. Ramverk är verktyg som man använder för att kunna utveckla ett system 
exempelvis Sharepoint eller HTML5 + SQL som bildar en plattform av programvara som skall 
användas under systemutvecklingsprocessen. 
 
Funktionella krav – Funktionella krav är det behov som intressenterna har för systemet, 
funktionella krav är vad systemet skall kunna göra, vad systemet ska utföra. 
 
Icke funktionella krav – Icke funktionella krav beskriver hur systemet ska fungera samt hur 
det kan användas för att bedöma driften av ett system. Det är med hjälp av intressenterna 
man fångar dessa krav. 
 
Målkortsapplikationen - Det är den kommande applikationen som skall utvecklas för att 
kunna hantera målkort. 
 
Kravinsamlingsmetoder - Det finns olika former av kravinsamlingsmetoder. Syftet med en 
kravinsamlingsmetod är med olika tekniker kunna få fram krav. Exempel på 
kravinsamlingsmetoder är workshops, där man samlar intressanta aktörer för att göra en 
gemensam aktivitet som kan leda till att man får fram krav för t.ex. en kommande 
applikationen. 
 
Modelldokument – är ett dokument som tas fram under tidiga fasen att man får en 
övergripande uppfattning på hur den konceptuella datamodellen ser ut samt alla detaljer i 
den att det underlättar vid utveckling av databas. Det också användas för att få en 
övergripande blick över en verksamhet eller ett visst område i en verksamhet. 
 
Kravspecifikation – är ett dokument som ofta tas fram under nyutveckling i projektform 
eller i förvaltning när större förändringar ska göras (Eriksson, Översikt till vanliga 
kravdokument, 2008). I kravspecifikationen kan man sedan bland annat kategorisera och 
prioritera kraven man samlat in samt uppföljning eller förändring av kraven. 
 
Nöjd Kund Index – Projektnamnet inom Nethouse för värdera sin relation till kunder. Man 
utför Nöjd Kund Index på en rad olika områden, t.ex. konsulter, Nethouse, Projekt eller en 
faktura. 
 
Workshop – Enligt Eriksson(2008), träffas intressenter för att ta fram idéer för ett eventuellt 
kommande system. I en workshop är deltagarna mer engagerade och aktiva jämfört med ett 
möte. 
 



 
 

Konceptuell datamodell – En beskrivning på hög nivå kallas för konceptuell eller 
begreppsmässig beskrivning. Det är således en beskrivning av hur en del eller område av 
verkligheten ser ut och fungerar (Padron-Mcarthy & Risch, 2007). 
 
Active Directory – Är en tjänst av Microsoft som bland annat kan fördela och delegera 
administrationsrättigheter. Active Directory, som brukar förkortas till AD, erbjuder även 
bland annat lagring av data åtkomsten av olika behörighetsroller kan spridas på flera 
Windows-nätverk.  
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1 Inledning 
 
Målkort är en form värdemätare för hur kunderna upplever relationen, produkten och 
arbetet som Nethouse utfört hos dem. Målkortet består av olika frågor som ställs till kund, 
frågorna är både i fri text men också i kvantitativ data där men mäter i en skala 1-10 gällande 
hur vissa punkter inom relationen varit. Målkortet är namnet på själva enkäterna som fylls i 
medan namnet på kundrelationsvärderingen är Nöjd Kund Index. 
  
Idag är problematiken med målkorten att Nethouse fyller i sina målkort(pappersenkäter) 
med hjälp av penna. Dessa samlas sedan in i olika pärmar eller ligger de på skrivbord som 
sedan matas in i Excell-ark. Nethouse vill på ett enklare sätt kunna bokföra Nöjd Kund Index 
för att lättare se hur man har förbättrat sig samt se vad man redan gör som är bra.  
Mycket också för att följa upp att kunderna är så pass nöjda med Nethouse så som Nethouse 
vill att dem ska vara. Nu är idén att anställda i Nethouse ska gå ut till kund och göra det här 
direkt via pekplattor eller smartphones, alltså en applikation för att skapa målkort och lagra 
det i en databas och kunna utvärdera det. 

 
Hur man skall gå tillväga för att få fram en digitaliserad målkortsapplikation från att istället 
använda sig utav målkort(pappersenkäter) är intressant då olika programvaruplattform har 
olika för- och nackdelar. Vikten av att se vilken programvaruplattform som har mest lämpliga 
fördelar sett till vad användarnas behov är en process som kallas kravhantering och 
kravanalys, som i sin tur är en del i systemutvecklingsprocessen. 
 
För att skapa ett projekt inom systemutveckling så krävs det att man gjort en bra 
kravspecifikation. Bristande kravhantering leder till ofta till ett dåligt IT-system(Ulf Eriksson, 
2008).  Detta leder till ökade kostnader för utveckling samt försenande av projektet(Ulf 
Eriksson, 2008).  
 
Med hjälp av en bra kravinsamling kan man få en bra överblick av vad som krävs för en 
digitaliserad målkortsapplikation. I vårt fall innebär det att med en bra kravinsamling kan vi 
göra en bra analys av teknikval för Nethouse. Med en digitaliserad målkortsapplikation kan 
man lättare få en överblick över hur relationer och samarbeten med kunder är.   
 
Denna uppsats avser att ge kunskapsbidrag inom de olika programvaruplattform som är 
lämpliga för utvecklingen av målkortapplikationen. Vilka de olika 
programvaruplattformarnas för- och nackdelar är. Uppsatsen avser även att kunna ge 
kunskapsbidrag för en arkitektur med det menar vi att avse uppbyggnaden inom en 
applikation då komponenterna består av mjukvarumoduler. 
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1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att ge inblick i att hur man analyserar fram ett 
programvaruplattform för en målkortsapplikation med hjälp av behov och krav från 
identifierade intressenter i form av anställda i ett medelstort företag.  
Syftet skall uppnås med hjälp av olika kravinsamlingsmetoder. Med de insamlade kraven 
som blir vårt underlag för undersökningen kommer vi att göra en välgrundad analys av val av 
programvaruplattform. Analys och resultatet som vi tar fram ska sedan presenteras för 
företaget som sedan ska ta ett slutgiltigt beslut gällande huruvida vårt förslag av 
programvaruplattform skall användas. 
Vi finner det intressant att kunna genomföra ett beslut gällande vilken 
programvaruplattform som skall användas för att skapa målkortsapplikationen då det 
anknyter till en del av det vi som författare studerat till.   

1.2 Frågeställning 
 
Hur kan man göra en bedömning för val av programvaruplattform för ett medelstort företag 
med hjälp av kravinsamlingsmetoder? Vilka för- och nackdelar har de olika 
programvaruplattformarna gentemot de krav intressenter har? Att välja 
programvaruplattform är inte alltid helt enkelt. Därför ligger en kravhantering till god grund 
för att genomföra en bra analys. Vilka är intressenternas främsta behov? Vad kan de olika 
programvaruplattformarna erbjuda gentemot behoven som finns?  

1.3 Avgränsning och perspektiv 
 
I vår metodförande har vi avgränsat oss till de kravinsamlingsmetoder som är lämpliga i 
detta stadie av systemutvecklingsprojekt och som även anpassad för intressenter inom 
Nethouse. Av de olika programvaruplattformar som vi ska göra en bedömning av så är de 
avgränsade till sådana som Nethouse ser som användbara. Vi kommer inte föreslå en 
programvaruplattform som inte uppfyller intressenternas krav. 

 
Nöjd Kund Index är tänkt att kunna finnas på mobil plattform, vår rapport avser inte att 
behandla bedömning av programvaruplattformar för konverteringar för mobila plattformar. 
Vi kommer efter analys av programvaruplattformer kunna arbeta fram en övergripande 
föreslagen arkitektur.  

 
Avgränsningar om olika delar av integration med andra programvara eller miljöer är ett val 
som kommer behöva göras beroende på prioritering och avgränsningar för arkitekturen och 
dess komplexitet. 

1.4 Intressenter 
 
Intressenter för denna uppsats kan vara personer som skall utföra någon form av IT-relaterat 
projekt och skall samla in krav eller ta fram en programvaruplattform för ett nytt system. 
Nethouse, som förhoppningsvis kommer att få en slutprodukt för detta, är även intresserade 
av vår uppsats. Det kan även finnas intresse hos kravanalytiker och kravhanterare som vill se 
hur vi arbetat med kravhantering samt analys av kraven. 



3 
 

2 Teori  
 
Detta avsnitt behandlar och diskuterar de programvaruplattformar och tekniker som finns 
inom intresseområdet för uppsatsen. Avsnittet behandlar och diskuterar vikten av krav och 
hur kravinsamling genomförs inom systemutveckling och olika programvaruplattformer. 
Läsaren bör ha grundläggande kunskaper gällande systemutveckling och 
programmeringstekniker så som HTML, CSS, relationsdatabaser och objekt-orienterad 
programmering. 

2.1 Programvaruplattform 
 
I detta avsnitt belyser vi vad programvaruplattform är för något och olika typer av 
programvaruplattformarna som är möjliga för implementationen av målkortsapplikationen. 
Vi diskuterar dess funktioner, vad dess för- och nackdelar är samt vad för teknik som är 
bakom varje programvaruplattform. Vi belyser även utvecklingsverktyg och utvecklingsspråk 
som används i systemutveckling. 
 

2.1.1 Vad är Programvaruplattform? 
 

Programvaruplattform är en så kallad plattform som innehåller olika typer av verktyg 
som gör det möjligt för en systemutvecklare att implementera informationssystem. En 
systemutvecklare kan även kombinera olika typer av verktyg för att skapa en 
skräddarsydd programvaruplattform anpassad för just den typen av informationssystem 
som skall konstrueras (Silverthrone, 2005). 

 

2.1.2 Microsoft .NET Framework  
 

Ordet ramverk som nämns här är så kallad programvaruplattform i vår uppsats. 
Microsoft .NET Framework är ett ramverk, för utveckling inom Microsoft Windows-
system och servrar. I .Net Framework används miljön Common Language Runtime, som 
förkortas CRL. CRL är kärnan i .NET-tekniken. 
Microsoft .NET Framework är en integrerad systemdel i Microsoft Windows-system. 
.NET Framework består av ett så kallat klassbibliotek, där lösningar finns för gränssnitt, 
databaskommunikation, kryptering, webblösningar och datalagring.  

 
Microsoft (Microsoft, 2011) menar att .NET Framework är designat för att: 

 Ge en konsekvent objektorienterad programmeringsmiljö, där kod antingen är 
lagrad och körs lokalt, eller distribueras genom Internet eller genomförs på distans. 

 Ge kodexekvering-miljö som minskar versionskonflikter och programdistribution.  

 Ge kodexekvering-miljö som främjar ett säkert utförande av kod, inklusive kod som 
skapats av en tredje part. 

 Ge kodexekvering-miljö som tar bort prestandaproblem av skript eller av en 
interpretator. 

 Göra utveckarerfarenheten konsekvent mellan vilt skilda typer av applikationer, till 
exempel Windows-baserade applikationer och webbaserade applikationer. 
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 Bygga alla kommunikation på branschstandarder för att säkerställa att koden som 
byggs på .NET Framework kan integrera med all annan kod som finns.  

2.1.2.1 ASP.NET MVC. 
 
ASP.NET MVC är en del av ASP.net webbapplikationsramverk som gör det möjligt att skapa 
dynamiska webbsidor, med dynamiska webbsidor menas det att innehållet inte hela tiden är 
detsamma som statiska webbsidor. En sökmotor är ett exempel på en vanligt 
förekommande dynamisk webbsida när det integreras med en databas.  
 
ASP.net MVC är baserad på Microsoft .Net Framework i Microsofts utvecklingsplattform 
ASP.NET. MVC, som står för Model View Controller, skiljer sig från ASP.NET Web Forms som 
utvecklingssätt. MVC är inget nytt designmönster, det har använts sedan slutet av 70-talet 
(Guthrie, 2007). 
 
Models i MVC-baserade applikationer är komponenterna som är ansvariga för underhåll av 
data. Views är i MVC-baserade applikationer användargränssnittet för användare. Medan 
Controllers hanterar manipuleringen och interaktionen av användaren till applikationen 
(Microsoft Team, 2009).   

 
Fördelen med att använda sig av MVC är att det blir enkelt att hantera och separera de olika 
delarna(Model, View och Controller) i en applikation. Vilket i sin tur innebär lättare 
förändring av applikationen samt att utföra tester på applikationen. 
En nackdel med att använda MVC i mindre systemutvecklingsprojekt är att man då får 
många små delar som ska delas upp och det blir en del komplexitet. Vilket inte nödvändigtvis 
behövs i ett mindre systemutvecklingsprojekt (Microsoft Team, 2009). I det fallet kan det 
vara lämpligt att använda sig av standardiserade ASP.net Web forms. 

2.1.2.2  ASP.NET Web Forms 
 
ASP.NET Web forms är en del av ASP.net webbapplikationsramverk, Web Forms är en av tre 
olika modeller av programmering som man kan använda som skiljer sig i utvecklingsmönstret 
gentemot MVC-baserad utveckling. 
 
Användare efterfrågar webbläsare direkt eller indirekt och det är sidor som är web forms 
som består av User Interface(UI) element som är utseendet av webbapplikationen. En web 
forms sida har fil-ändelsen ”.aspx ” för att man ska kunna skapa ett web form så används ” 
server controllers ” tillsammans med HTML och Visual studio basic / C# kod. När webbsidan 
kompileras och en användare besöker webbsidan exekveras koden och HTML genereras som 
användarens webbläsare kan visa för användaren. 
 
Visual Studio används när man skapar ASP.NET Web forms applikationer. Man kan lätt 
designa en web form då Visual Studio erbjuder ett enkelt drag-och-släpp gränssnitt för 
server controls. För att att skapa logiken för web forms  används C# eller Visual basic som 
server-kod. Koden bakom web forms kodas som C# eller Visual basic och kan användas för 
att utnyttja .NET ramverkets olika funktionaliteter. Koderna bakom filerna har fil-ändelsen 
*.aspx.cs(C#) eller ” *aspx.vb(Visual Basic). (Microsoft, 2011) 
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Microsoft skriver även att fördelarna med ASP.NET Web forms är följande: 

 Separation av HTML och andra UI kod från programlogiken. 

 En mängd av server kontroller för vanliga uppgifter, inklusive tillgång till data 

 Kraftfulla databindningar, med stort verktygsstöd 

 Stöd för att använda Ajax, även om man inte har kompetens med Javascript. 
(Microsoft, 2011) 

2.1.3 SharePoint 
 

Microsoft SharePoint är en produkt utvecklad av Microsoft, den senaste iterativa 
version är SharePoint 2010. SharePoint tillhör Microsoft affärssamarbetesplattform. 
Microsoft SharePoint 2010 är en plattformsprodukt inom Microsoft Office System för 
lagring, delning och hantering av information och arbeten. 

I SharePoint 2010 har man delat upp det i två huvudprodukter: 
 

 SharePoint Foundation, detta är en webcentrerad plattform med presentation och 
informationshantering. I SharePoint Foundation finns det bibliotek och lagring av 
dokument samt att man kan strukturerat hantera den information man arbetar med 
genom just bibliotek eller genom listor. 
I Foundation 2010 så sköter man säkerhetsautentiseringen med hjälp av Active 
Directory såväl som att det går att expandera säkerhetshanteringen till alternativa 
säkerhetsautentiseringssystem. 
 

 SharePoint Server 2010 har alla de funktioner som Foundation plus ytterligare 
funktioner. Full dokument- och arbetshantering samt Web Content Management. 
Integration av data, rapportering och analys. Process- och applikationsintegration. 
Personliga innehåll och larm. Sociala nätverk och personintegration.  

 
Dessa förmågor och funktioner som SharePoint tillhandahåller gör att personer, 
information, system och affärsprocesser förs samman och kan hanteras på enklare sätt 
(Bates & Smith, 2010). 

 
Microsoft kategoriserar sedan SharePoint och dess funktioner in till flera olika områden: 

 

 Sites – Plattformen SharePoint tillgodoser lösningar för intranet, extranet, Internet. 

 Communitys – En av SharePoints främsta egenskaper är att man lätt kan dela arbete 
och information för att kunna jobba enkelt tillsammans. 

 Contents – Möjliggör egenskaper för dokument-, protokoll- och webbhantering. 

 Search – Snabbt kunna söka och igenom olika projekts innehåll och vad medarbetare 
utfört. 

 Insights – Med SharePoint kan man enkelt integrera lösningar med andra funktioner 
för enklare tillgång till data. 

 Composites – SharePoint har flera lösningar och komponenter som gör det 
konstandseffektivt att arbeta med. 
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2.1.4 Joomla 
 

Joomla är ett programvaruplattform som är baserad på open source content 
management system(CMS) skrivet med programmeringsspråket PHP som är gjord för att 
publicera innehåll med hjälp utav en databashanterare, MYSQL. Man kan även publicera 
intranät och model-view-controller(MVC). Joomla används för att skapa webbsidor, Man 
kan lätt ändra på utseendet och behålla innehållet och informationen. Man kan även 
använda olika datorer när man vill redigera och uppdatera webbsidan med hjälp av 
servern om man är uppkopplad till internet. Joomla har stor utbud till mallar, moduler 
och funktioner vilket gör det väldigt flexibelt för användaren av Joomla.  

 
Joomla är konstruerat med en administrationsdel, backend, public del och en frontend, 
vilket är det som en besökare ser på webbsidan. I publika delen kan man logga in och 
beroende behörigheten så kan man göra ändringar direkt på webbsidan som exempelvis 
ändra artiklar direkt utan att logga in i administrationsdelen. 
 
Administratören bakom webbsidan kan ändra behörigheten på olika användarkonton 
för att begränsa friheten (Joomla, 2011). 

2.2  HTML5 
 
HTML5 är en ny standard märkspråk för HTML och XTHML. Webben har ändrats mycket 
sedan 1999, då den förra versionen av HTML kom. Syftet med framtagningen av HTML5 var 
bland annat mindre beroende av externa plugins för att istället vara till större del baserat på 
HTML, CSS, DOM och JavaScript. Bättre felhantering och att HTML5 skulle vara mer 
oberoende som enhet var ett av målen med den nya standarden.  
 
HTML5 är ännu inte en officiell standard  trots detta har många webbläsare redan stöd för 
HTML5. HTML5 i sig är ingen programvaruplattform som vi diskuterat tidigare utan alltså ett 
märkspråk. Det kan t.ex. användas när man utvecklar i ASP.NET-miljö eller motsvarande 
(Mcclure, 2011). 

2.3  SQL 
 
SQL står för Structured Query Language(strukturerat frågespråk) och är ett frågespråk. SQL 
används för lagring, manipulering och hämtning av data i en databas och kan ses som ett 
viktigt verktyg för utvecklingsmiljöer, ramverk eller programvaruplattformer. För att utnyttja 
en databas använder man sig av en databashanterare, t.ex. Microsoft SQL Server, Oracle 
RDBMS eller MySQL (Padron-McCarthy & Risch, 2005).  
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2.4 Kravhantering 
 
Kravhantering är ett ord från engelskan, requirements engineering eller requirements 
analysis. Under en kravhantering genomför man enligt Ulf Eriksson(2008) en rad aktiviteter 
såsom insamling, dokumentation, prioritering, strukturering, kvalitetssäkring och förvaltning 
av krav för ett system (Eriksson, 2008).  
 
När man utvecklar ett IT-system är kravinsamlingen en av de viktigaste delarna i 
systemutveckling. Enligt Ulf Eriksson(2008) kan ett fel kosta upp till 100 gånger så mycket 
under ett senare stadie i utvecklingen av ett system. Därför är det viktigt att man tar fram 
krav direkt, strukturerar och organiserar dem, för att göra rätt från början. Man ska dock 
vara beredd på att krav kan komma att ändras, kravhanteringen är en iterativ del i hela 
systemutvecklingen. 
 
Kraven är oftast förhandlingsbara vilket påverkas av olika faktorer.  
Enligt Ulf Eriksson(2008) så kan faktorer vara följande: 
 

 Hur många personer finns tillgängliga under projektets gång. 

 Budgeten för systemet påverkar antalet krav då mer krav tar längre tid. 

 Hur lång tid tar det att implementera kravet, om kravet skulle ta X antal år att 
realisera men det finns andra liknande krav som gynnar verksamheten som går 
att implementera på kortare tid. 

 
(Sommerville, 1998) belyser att kraven definierar gällande vad systemet ska kunna göra, 
men att definitionen är större än så i ett krav. Det är inte bara vad systemet ska klara av som 
dokumenteras i ett krav utan även allt som kretsar runt det, t.ex. att det krävs en förklaring 
av domänen som det ska verka i. 

2.4.1 Vad är krav? 
 

Mål är ett utslag för vad beställarens behov är. Med det målet härleder beställaren 
kraven på produkten. Kraven är en förfining av målet och säger vad beställaren vill att 
produkten eller systemet skall kunna uppfylla. 

 
Ett krav har vid varje tillfälle en grund, en anledning och ett realiseringsobjekt. Grunden 
är en intressent med behov som den aktuella produkten ska kunna uppfylla. 
Realiseringsobjekt är en del som exempelvis komponent eller egenskap av IT-systemet. 

 
Figur 1: Visar hur vi kommer att ta behandla kravhantering. 
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2.4.2 Funktionella krav 
 

Funktionella krav beskriver vad system ska göra, exempelvis i form av att systemet har 
vissa funktioner som ska kunna genomföras. Funktionella krav kan beskrivas som indata 
och förväntad utdata, exempelvis att indata är kundens namn och adress och den 
förväntade utdata är att kunden sparas i en databas som tillhör systemet. Ett annat 
funktionellt krav är möjligheten att kunna skriva ut i pappersformat, just det kravet är 
intressant då det ställer i sin tur krav på arkitekturen, som då ska hantera vissa typer av 
komponenter som möjliggör utskriftsmöjligheter. 

2.4.3 Icke-funktionella krav 
 

Icke-funktionella krav beskriver hur systemet ska fungera samt hur det kan användas för 
att bedöma driften av ett system. Med det menas att icke-funktionella krav har stor 
betydelse för hur användarna kommer att uppfatta systemet eftersom det bland annat 
beskriver användbarhet och prestanda. 

 
Icke-funktionella kraven är också dem hjälpmedel för systemutvecklarna att de kan 
lättare kartlägga lösningar på rätt nivå eftersom kategorin innehåller krav på systemets 
prestanda. Exempelvis att om 100 användare skall kunna använda systemet samtidigt, 
då vet man att det bör pilot-testas med 100 användare och inte 30. 

 
Det är viktigt att upptäcka de icke-funktionella kraven tidigt annars kan det kosta tid och 
pengar. Upptäcker man helt plötsligt att användarbarheten i systemet har brister går 
det inte att åtgärda det med små ändringar utan man måste göra om stora delar av 
användargränssnittet. 

 
För att man skall kunna lyckats måste man vara medveten rörande att de icke-
funktionella kraven finns och att det dokumenteras i exempelvis en kravdokumentation. 

 
Icke-funktionella kraven kan enligt Ulf Eriksson(2008) delas in i tre olika kategorier: 

 

 Användarbarhet – Användarbarhet handlar om hur enkelt det är att lära sig och 
använda systemet.  

 Prestanda – Prestanda handlar om svarstid det vill säga den tid det tar innan 
systemet svarar på en fråga. 

 Säkerhet – Säkerhet handlar om systemets rättigheter och hur pålitligt systemet är. 
 

Det finns inget som säger att man måste just dela in det i tre olika kategorier, det finns 
företag som definierar uppemot 10 icke-funktionella kravkategorier. De fyra som Ulf 
Eriksson(2008) redovisar är en minimalnivå som räcker i många sammanhang. Man kan 
sedan dela upp det i fler beroende på verksamheten eller komplexiteten i systemet. 
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2.5 Krav enligt FURPS+ 
 
FURPS+ är ett vanligt sätt att klassificera kraven man samlar in. FURPS+ är ett 
klassificeringssätt som utvecklades av Robert Grady vid Hewlett-Packard (Eriksson, 2008) 
(Eeles, IBM Developer works, 2005).   
FURPS är en akronym för: 

 Functionality (Funktionalitet) 

 Usability (Användbarhet) 

 Reliability (Tillförlitlighet) 

 Performance (Prestanda) 

 Supportability (Förvaltningsbarhet) 
Med + i slutet av akronymen har man lagt till fler krav som kan klassificeras, vilka är: 

 Design requirements (Designkrav) 

 Implementation requirements (Implementationskrav) 

 Interface requirements (Gränssnittskrav) 

 Physical requirements (Fysiska krav) 
 
Med FURPS+ kan man lättare hantera, förvalta och identifiera de krav man samlar in eller får 
(Eeles, IBM Developer works, 2005). 

3 Metodgenomförande 
 
I detta avsnitt visar vi hur vi gått tillväga för att nå kunskapen inom ämnet, d.v.s. hur vår 
insamling av olika behov och krav gått till. Tillvägagångssättet kan beskrivas i stegen som 
finns beskrivet i figur 1. Vi planerade de olika faserna i arbetet i Microsoft Vision, 
planeringen finns att beskåda i bildformat i bilaga J. 
 

 
Figur 2: Visar tillvägagångssättet författarna har använt sig av. 
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3.1 Litteraturundersökning 
 
Vi började vårt metodgenomförande med en litteraturundersökning för att se vad som 
tidigare gjorts i teknikval och hur man väljer programvaruplattformer och analyserar den 
samt en genomsökning om de aktuella programvaruplattformarna och vad dess för- och 
nackdelar är. Med relevant litteratur inom dessa områden kan vi sedan med vår slutsats se 
ifall den överensstämmer eller inte med andra liknande studier inom området. I början var 
vår litteraturundersökning generell för att få en bra överblick över liknande uppsatser och 
artiklar som behandlar plattformsval. Sedan förfinade vi våra sökningar. sökmotorer som vi 
använde oss av för litteraturundersökningen och litteraturöversikt är Google Scholar, ACM 
Digital Library, IEEE Explore och LibHub. Sökorden som användes vid nämnda sökmotorer var 
Requirements analysis, SharePoint, Asp.Net, devolopment, engineering och framework. 
Oftast användes orden i olika kombinationer med varandra i våra sökningar. 

3.2 Kravinsamling 
 
Syftet med insamling av krav är att få en överblick över vad intressenterna av ett nytt system 
har för behov. Med hjälp av olika tekniker för att samla in krav kan vi identifiera de krav 
intressenterna är i behov av. Det finns ingen metod som funkar vid alla tillfällen, utan olika 
metoder kan komplettera varandra (Bauer, 2005). De intressenter som fanns i vår 
kravinsamling för Nöjd Kund Index var kontorschefer på de olika orterna, personer på 
marknadsavdelningen och slutanvändarna av produkten.  

 

3.2.1 Workshop 
 

En workshop genomförs genom att man sammankallar de intressenter som behövs för 
att få fram behov och önskemål för just den workshoppens syfte. Workshop skiljer sig en 
del från möten då en workshop är tänkt att göra deltagarna mer aktiva än under ett 
möte (Eriksson, Workshop, 2008). Workshop är en form av action research som vi använt 
oss av (Oates, 2006). En workshop består av 3 faser som vi använde som riktlinjer. 
 

 Första fasen är planering för workshopen. Under den fasen framställde vi syftena och 
målen för våra workshoppars, identifierade intressenter för workshopen och 
skickade inbjudan med kort beskrivning om vad workshopen handlade om, dess 
agenda och personliga förberedelser varje deltagare skulle göra. 

 

 Andra fasen är själva genomförandet av workshopen. Där skall syfte och mål, som 
man tidigare satt upp, kunna uppnås. Detta kan uppnås genom olika aktiviteter, som 
även vi använde oss av som grund för workshopen.  

 

 Den tredje fasen består av en uppföljning av workshopen. Enligt Eriksson(2008) är 
det viktigt att följa upp varje workshop med dokumentation till de som kan ha 
intresse av det (Eriksson, 2008). 
 

I vårt arbete har vi arbetat fram en plan för två stycken workshops. Den första 
workshopen vi har är för att identifiera centrala begrepp som finns inom ramen för 
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målkortet, målet är att skapa en konceptuell datamodell av begreppen som vi får fram 
under workshopen. Detta är viktigt för oss författare eftersom vi med hjälp av denna 
workshop får en mycket bra förståelse om begreppen som finns inom ett specifikt 
område, i det här fallet målkortet. Men en konceptuell datamodell ger även klarhet och 
en form av samsyn för alla och hur begreppen har samband med varandra. Med hjälp av 
den här workshopen får alla nämna begrepp de tycker är intressant och en diskussion 
om dem förs, på detta sätt får personer en bra samsyn vilket kommer underlätta arbetet 
längre fram i projektet. 

 
Den andra workshopen är kravinsamling för funktionella krav. Till det kan man få fram en 
början av en kravspecifikation som kommer vara till grund och som komplimenterande 
beslutsunderlag för val av programvaruplattform. Med hjälp av en workshop med 
funktionella krav kan vi sedan även använda den som resurs för att ställa relevanta 
frågor under våra intervjuer.  

 

3.2.1.1 Workshop 1: Centrala Begrepp 
 
Workshop ett bestod av som tidigare nämnt av att ta fram centrala begrepp. Personer, som 
vi identifierade som intressenter, var till antalet 13 stycken. Bland dessa var det 
kontorschefer för varje ort, projektbeställare, affärsverksamhetsansvariga och handledare. 
Däremot drabbades vi av bortfall antal deltagande var endast 4 stycken under vår första 
workshop.  

 
Workshopen inleddes med att lösa några tekniska problem, sedan introduktion för att sedan 
ta fram centrala begrepp. Begreppen som togs fram var till exempel affärsområde, 
konsultkategori och konsultföretag. Begreppen skrevs ner på en dator med 
projektanslutning, eftersom alla deltagare inte var fysiskt på plats utan var med via 
Microsoft RoundTable, som är ett kommunikationsverktyg för möten. På så sätt kunde alla 
deltagare se begreppen. Under workshopen ströks vissa begrepp eftersom de ansågs 
irrelevant eller var redundans då de täcktes redan av andra begrepp.  

 
Tanken var att vi även under workshopen skulle kategorisera de olika begreppen samt skapa 
konceptuella modellen under workshopen. På grund av tidsbrist fick vi dock begränsa 
workshopen till att ta fram de centrala begreppen. För oss var begreppen viktigast att få 
fram. Med dem utredda var det fullt möjligt att skapa en konceptuell datamodell på egen 
hand och skicka ut den till intressenter för korrigering och redigering samt eventuella frågor 
om den. På detta sätt fick ändringar göras och arbetet med den konceptuella datamodellen 
var ett iterativt arbete. 

 
Under vår uppföljning fick vi förutom som tidigare nämnt skapa den konceptuella 
datamodellen även samla in kritik, åsikter och frågor av deltagande från första workshopen.  
Det är framför allt med hjälp av funktionella krav man kan se hur en konceptuell datamodell 
ska se ut. 

 
Efter vår första workshop hade vi ett kort möte med handledare och en av 
projektbeställarna för applikationen för att visa vår datamodell. Under denna tid var 
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datamodellen fortfarande bara ett utkast. Ändringar gjordes innan detta utkast skulle 
beskrivas kort i nästa workshop.  
 
Arbetet fortsatte iterativt för den konceptuella datamodellen. Datamodellen fick justeras 
efter vi lyssnat igenom den första workshopen, då vi kunde under ett mer strukturerat sätt 
lyssna på vad deltagarna i workshopen hade för åsikter, vart de tyckte det skulle vara 
samband och kopplingar i den konceptuella datamodellen.  
Därefter visade vi upp vår datamodell för handledare och projektbeställare för att stämma 
av om den konceptuella datamodellen var lämplig att beskrivas under nästa workshop, men 
fortfarande som ett utkast. Se bilder från workshopen i Bilaga D. 

3.2.1.2 Workshop 2: Funktionella krav 
 
I vår andra workshop var syftet att ta fram funktionella krav. Detta skall sedan kunna 
användas som underlag för att skapa en kravspecifikation och även arbetet med att 
framställningen av den konceptuella datamodellen. 

 
Personer, som vi identifierade som intressenter, var till antalet 13 stycken. Bland dessa var 
det kontorschefer, teamchefer och affärs- och marknadsansvariga.  Däremot drabbades vi av 
bortfall antal deltagande var endast 8 stycken.  
 
Syftet med den här workshopen var att med hjälp av deras åsikter och idéer få fram 
funktionella krav, dvs. egenskaper som systemet skall kunna utföra.  
I förberedelsen var ett av de viktigaste momenten att tidsuppskatta alla aktiviteter i 
workshopen och skapa en tidsuppskattad agenda. Eftersom tiden är begränsad gäller det att 
man utnyttjar tiden rätt.  

 
Workshopen genomfördes med en kort introduktion av alla deltagare. Sedan fortsatte 
workshopen med en genomgång av datamodellen vi tagit fram från den första workshopen, 
för att sedan gå igenom agendan.  

 
När introduktionen var klar fortsatta workshopen med ide-generering(eng brainstorming). 
Där fick varje deltagare skriva ner funktionella krav för systemet. Denna del pågick i 10 
minuter. Eftersom en del av deltagarna var med via Microsoft LiveMeeting skrev alla 
deltagare ner sina krav på dator och skickade dem i ett mejl efter 10 minuter. Under 10 
minuters fika fortsatte författarna med att gruppera kraven, som vi fått i mejl, in till 
föreslagna områden.  

 
Workshopen fortsatte med att gå igenom de olika kraven och områdena som författarna 
grupperat kraven i. Det blev diskussioner huruvida kraven skulle byta områden och om inte 
nytt område bör skapas för vissa krav, för att få en bättre gruppering. 

 
Workshopen avslutades efter grupperingen med en kort sammanfattning och avslut där 
deltagare fick ge kommentarer hur workshopen genomförts samt hur man kan göra en 
workshop ännu bättre. 
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Uppföljningen av workshopen innebar att skapa en kravlista över de kraven vi tagit fram, 
kravspecifikationen var ett första utkast. Under denna fas fick vissa krav tas bort eftersom 
det var redundans, d.v.s. vissa krav var samma men formulerade på olika sätt. I 
uppföljningen innebar det även att redigera vissa krav. Vissa krav skickades tillbaka till 
ägaren för att få en bättre förståelse vad syftet var med kraven samt för att få en bättre 
definition av kravet. Se bilder från workshopen i Bilaga B. 

3.2.2 Intervjuer 
 

När man genomför intervjuer ska man samla krav direkt från intressenter. Det går att 
genomföra intervjuer på olika sätt. Ostrukturerade intervjuer innebär att frågorna man 
har inte är förberedda. Denna metod är begränsad då svaren från olika intervjuer blir 
svåra att analysera. Det går även att använda semi-strukturerade frågor. Den har 
fördelen att den intervjuade kan utveckla sina idéer och man behöver inte binda sig till 
en viss struktur. Nackdelen med den typen är att semi-strukturerade intervjuer tar lång 
tid att analysera(Oates, 2006) och med semi-strukturerade frågor kan analysen ta lång 
tid ifall frågorna styrs beroende på de svar man får (Oates, 2005). Man kan också 
använda sig av helt strukturerad intervju. 

 
Även om det finns flera olika intervjuformer så medför intervjuer flera positiva aspekter 
såsom att den intervjuade får prata om sina åsikter där någon som är opartisk lyssnar. 
Den är varken materialkrävande eller ekonomiskt dyr att genomföra, däremot menar 
Oates att det tar lång tid att genomföra en intervju och analysera den data man fått 
fram, speciellt ifall man ska transkribera den data som man fått fram i intervjun. (Oates, 
2006). 

 
Vi valde att använda oss av strukturerad intervju med noga förberedda frågor. Eftersom 
vi skulle intervjua flera olika intressenter vid olika tillfällen föll valet på strukturerad 
intervju. Med denna intervjuteknik blir det enkelt att analysera de olika svar man samlat 
in (Eriksson, Intervjuer, 2008) (Eriksson, konsultbolag1.se, 2009).  

 
Intervjufrågorna konstruerades med hjälp av kraven som kom fram under workshopen 
och även frågor om icke funktionella krav togs fram för intervjun. Ibland kan 
respondenter som deltar i intervjun känna att de hindras från att prata fullt ut då en 
intervju spelas in. Men de frågor som vi använde var inte av någon personlig karaktär, 
utan om icke funktionella krav angående en målkortsapplikation, så tror vi inte intervjun 
skulle hämmas av respondenter inte vågar prata fullt ut. 

3.2.2.1 Urval av respondenter 
 
De respondenter vi har är efterfrågat är de personer som utför målkort mot kunder, 
kontorschefer vid respektive ort där Nethouse har kontor. Respondenter har skett i 
samtycke med projektbeställare och handledare. Respondenterna har sedan tidigare utfört 
målkort, vilket är viktigt för att intervjun skall få fram intressant data. 
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3.2.2.2 Intervjufrågor 
 
Intervjufrågorna är baserade med hjälp av de resultat som kom fram under tidigare 
workshops och även frågor om icke funktionella krav gällande målkortet togs fram för 
intervjun.  
De strukturerade frågorna i sig är öppna och inte slutna. Enligt Oates är det ett bra sätt att få 
fram utvidgade svar från respondenterna som man kan analysera (Oates, 2006). Det är även 
viktigt att respondenterna får prata fritt och utveckla sina idéer då de kommer vara 
slutanvändarna av systemet.  

 
Nedan följer våra frågor för intervjun. Frågorna och syftet med dem finns beskrivna nedan. 
Utöver detta finns det även följdfrågor som författarna kommer ställa till respondenterna. 

 
 
 

Intervjufråga Syfte med frågan 

Vad är syftet med målkort Att få en övergripande bild av vad just 
den respondenten ser för syfte med 
målkort 

Vilka problem upplevs idag med 
målkortet? 

Att se vad nackdelarna med att systemet 
inte är digitaliserat  

Vilka delar i det kommande systemet 
anser du är mest kritiska? 

Syftet är få fram vilka delar som är mest 
kritiska i ett digitaliserat system, på detta 
sätt kan man även se vilka delar som bör 
implementeras och vad man kan 
avgränsa i systemet. 

Vad har du för förväntningar på 
systemets användarbarhet? 

Att få fram respondentens icke 
funktionella krav som gäller systemets 
användbarhet.  

Vilka förväntningar har du på systemets 
tillgänglighet? 

Att få fram respondentens icke 
funktionella krav som gäller systemets 
tillgänglighet, exempelvis hur det ska 
fungera i offline-läge. 

Vilka förväntningar har du på säkerheten? Säkerhetsaspekten i ett system är viktigt, 
med den här frågan kan vi få en 
övergripande bild av säkerhetsaspekter 
för ett system. 

Vad vill du att en administratör ska kunna 
göra i administrationsdelen av systemet? 

Med denna fråga får vi veta vad som 
skall ingå i administrationsverktyget till 
systemet. 

Hur skall frågor för målkortet väljas, ska 
en mall med frågor genereras specifikt för 
det utvärderingsobjekt(Nethouse eller 
konsult etc.) du valt för just det målkortet 
eller ska frågor genereras specifikt för det 
utvärderingsobjekt som du har valt och 
sedan plocka de frågor du vill använda dig 

Eftersom vi under tidigare workshops 
fått olika synpunkter, och det råder 
delade meningar, hur frågorna till ett 
målkort skall användas, kändes det bra 
för oss ifall respondenterna kan beskriva 
hur frågorna skall användas i systemet, 
på så sätt kan vi analysera funktionella 
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av för just det målkortet? krav för frågor i systemet. 

Hur ofta använder du dig av målkort i 
dagsläget? 

Med denna fråga så blir det lättare för 
oss att kunna avgränsa och ta beslut om 
vilka krav som är mer kritiska än andra. 

 

3.2.3 Problematik vid kravinsamling 
 

Att utföra en kravinsamling i ett projekt vid ett företag är inte problemfritt. 
Ett vanligt problem som kan uppstå då är att genomföra en workshop när alla kan, då 
deltagare till workshops ofta har fullspäckade scheman redan. Detta fick vi erfara 
eftersom vi bland annat fick göra uppskjutningar av en workshop för att få tillräckligt 
med deltagare så vi kunde få ett bra arbetsunderlag. För oss innebar det att vi planerade 
om kravinsamlingsfasen för att få med fler intressenter till vår workshop.  
Fastän vi flyttade fram vår workshop fick bortfall i vår kravinsamling, då alla inte kunde 
delta. 

3.3 Intressenter 
 
Intressenter vi identifierat är användarna av målkort. Intressenterna är dem som efter ett, 
eller under pågående uppdrag av Nethouse ställer frågor till kunden för att samla in data om 
uppdraget in till målkortet samt att vår handledare och projektbeställare är intressenter.  

3.4 Alternativa metoder 
 
Det finns fler tekniker för kravinsamling än dem vi använde. I detta avsnitt belyser vi ett 
urval av kravinsamlingsmetoder som är lämpliga att använda vid insamling av krav och 
behov för ett system. 

3.4.1 Användningsfallmodellering 
 

Med hjälp av diagram ritar man upp hur systemet ska funka och hur aktörer till det skall 
integrera med systemet. Med visuell blick över användningsfall kan man på ett bra sätt 
se vad systemet ska klara av och vad man kan avgränsa systemet ifrån.  

3.4.2 Enkät 
 

Man kan använda sig av enkätundersökning. Vad som är till dess nackdel är att det är 
svårt att ställa frågor på djupet, vilket således är kvalitativa frågor (Eriksson, Enkäter, 
2008).  

3.4.3 Observationer 
 

Det går även att genomföra observationer för kravinsamling. I den metoden sitter man 
med användaren när denne genomför någon form av aktivitet i en miljö eller ett system.  
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3.4.4 Protyping 
 

Prototyping är en metod som används vid framtagning av skräddarsydda system samt 
vid kunskapsanpassning av standardsystem. 
Protyping är en metod som visar prototyper på t.ex. ett kommande system. 
Genom att använda metoden prototyping så kan man visa upp olika funktioner i den 
tänkta slutprodukten redan så tidigt som möjligt och genom hela utvecklingsprocessen. 
Detta görs genom High-fidelity och Low-fidelity prototyping. 

 

 High-fidelity är en mer avancerad prototyp, man använder sig av digitala 
medier och den speglar mer på slutprodukten. Man kan säga att det är en 
detaljerad prototyp. 

 Low-fidelity är en simpel och snabb metod, som inte är så detaljrik, där man 
skissar fram produkten via papper detta är ett bra sätt att göra så tidigt som 
möjligt för att se ifall innehållet fungerar. 

3.4.5 Personas 
 

Personas är en metod där man, enligt Eriksson(2008), använder fiktiva personer som 
möjliga användare av systemet för att få fram vad just den personen kan tänkas vilja ha 
för krav på systemet. Denna teknik är mer användbar när det en större massa som skall 
använda systemet och det kan vara svårt att få deras behov för systemet.  Eftersom 
denna applikation kommer användas internt på Nethouse fanns redan möjligheten att 
använda slutanvändarna för applikationen direkt, personas-metoden kändes inte som 
ett bra alternativ för oss. 

3.5 Etik 
 
När vi genomförde vår kravinsamling hade vi flera etiska aspekter med i åtanke (Oates, 
2005). Vid våra intervjuer är det viktigt att våra intervjuobjekt är medvetna om syftet med 
vår intervju är, vilka fördelar det har för oss och vad som är förväntat att få fram. Att man 
som objekt för intervju får veta hur data från intervjun kommer att användas. För att nå upp 
till dessa etiska aspekter så skickade bokningar angående intervju där vi nämnde de etiska 
aspekterna ovan.  

 
Att fullfölja alla former av etiska aspekter, bland annat med anonymitet, ser vi som 
författare som svårt och inte nödvändigtvis relevant. I vårt fall var det till fördel att veta vem 
som var ägaren av ett visst behov och eller ett visst krav, för att kunna kontakta personen för 
vidareutveckling, radering eller ändring av behovet eller kravet. Känsliga frågor som är 
personliga behövde vi inte ställa eftersom det är ingen information som ger vår 
undersökning någon typ av nytta. 

 
Vid workshops användes ljudinspelning för att lättare kunna bearbeta det material vi fick in 
från workshopen (Oates, 2006). Det användes även för att se vad som gick bra och vad som 
kan bli bättre. Ljudinspelning användes också under intervjun. Både vid intervjun och vid 
workshopen meddelade författarna att ljudinspelning kommer att ske. 
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3.6 Kravspecifikation 
 
Kravspecifikation är där man dokumenterat ner de olika kraven man samlat in. Det finns 
även en standard för hur tillvägagångssättet för att ta fram en kravspecifikation, IEEE 830 
(Association, 1998). Standarden kan ses som en mall som man sedan anpassar efter projekt. 
För att få en insikt om vad varje krav har för syfte och status kan man sedan kategorisera 
samt beskriva dem kort.  

 
Vi har valt att använda följande detaljer av krav i vår kravspecifikation som man kan använda 
enligt Ulf Eriksson(200): 

 

 ID – unik identifikation på kravet. 

 Krav – En kort beskrivning av kravet. Rubriken bör tydligt visa vad kravet handlar om, 
utan att läsaren ska behöva läsa igenom hela kravet för att förstå vad det handlar 
om, exempelvis: ”Uppläggning av kunder“ och ”Spara kund”. 

 Beskrivning – Fullständig beskrivning av kravet, innehåller flera rader som beskriver 
vad som är tänkt, och vad som bör göras och vad som kan ske fel. 

 Ägare – Vem som tog fram kravet. Att veta vem som tog fram det är viktigt för vidare 
uppföljning eller ändring av ett krav. 

 Prioritering – Låg, medel eller hög prioritering på kravet eftersom det underlättar när 
man ska avgränsa kraven. I vårt fall görs denna begränsning av koncernen i Nethouse. 
 

Med hjälp av att kategorisera kraven på detta sätt kommer vi att få en bra överblick med 
detaljrikedom över kraven som intressenterna har, vilket kommer vara till nytta för en bra 
analys. 
 

3.7 Diskussion & Reflektion kring metodgenomförandet 
 
Vi fick under vårt metodgenomförande göra både workshops och intervjuer. Under vår 
första workshop övade vi främst genom presentation av oss själva, vad vårt arbete på 
Nethouse gick ut på samt vad workshopens syfte och mål var.  
 
Väl genomförd kunde vi konstatera att avsaknaden av en god tidsplanering för workshopen 
blev tydlig. Vissa delar av vår agenda på vår första workshop drog ut alldeles för långt på 
tiden. Att ha en tydlig tidsplan för en workshop var något som blev uppenbart för oss och 
som vi även hade vetskapen om tills vår nästa workshop där vi hade en tydlig agenda som 
även innehöll tidsplaner. T.ex. skulle introduktion ta tjugo minuter att genomföra och vi 
skulle inte överskrida tjugo minuter. 
Med en strukturerad tidsagenda fick vi en uppfattning om att även deltagarna förstod att de 
behövde vara mer effektiva under varje del eller när de kommer till tal, vilket också tanken 
bakom en workshop. Det var också lite av den feedback vi fick från en person, med lång 
erfarenhet av projektledning och att leda grupper i möten eller workshops, att ha en tidsplan 
för att deltagarna ska vara mer effektiva. 
 
Vi fick även ett förslag efter vår andra workshop att man kanske bör kunna dela upp 
workshopen längre än den korta pausen vi hade om tio minuter. Till exempel att den första 
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av två timmar har man under förmiddagen och den andra timmen senare under 
eftermiddagen med en längre paus däremellan. På sätt kunde personer skicka in sina krav till 
oss med en kortare beskrivningar och vi som ledde workshopen kunde kategoriserat kraven 
bättre och på eftermiddagen kan den delen av workshopen blivit ännu effektivare. 
 
Det var dessutom intressant att genomföra workshops med deltagare på distans. Det var 
ingen av deltagarna som gjort det tidigare. Oftast brukar en workshop bestå av post it-lappar 
av deltagare som är fysiskt på plats. Vi tror det var negativt, för vi uppfattade det som att 
deltagarna som var med online via LiveMeeting inte enbart fokuserade på workshopen, utan 
bitvis arbetade med annat under tiden. 
 
Under vårt metodgenomförande så hade vi ingen del i genomförandet som tog upp övriga 
faktorer, som har betydelse i teknivalet. Faktorerna, som togs fram i analysdelen i vårt 
arbete med vår handledare, är med i analysen och diskuteras i 4.3.2. 
  

4 Analys & Resultat 
 
I detta avsnitt analyserar vi igenom de behov, krav och önskemål med vad 
programvaruplattformarna kan erbjuda, både rent tekniska lösningar men även vad som 
finns tillgängligt redan med respektive plattform hos Nethouse. Då återanvändbarhet är en 
viktig del i systemutvecklingsprocessen (Narayanan, 2009). I vår analys ser vi efter vad som 
kan avgränsas för att minska komplexiteten men fortfarande ha kvar de krav som är 
fundamentala för att kunna skapa målkortsapplikation och även analysera krav gentemot 
programvaruplattformar. 
 
Analysen är en kvalitativ analys eftersom vi har använt både workshops och intervjuer för 
insamlingen av krav, dvs. data.  

4.1 Framställning av kravspecifikation 
Med hjälp av kravinsamlingsmetoderna, intervjuer och workshops, så påbörjade vi 
framställning av en kravspecifikation. 

4.1.1 Workshops 
Efter våra två workshops, som var till stor del var att deltagarna skulle beskriva sina 
funktionella krav, påbörjades arbetet med begreppsmodellen(se konceptuella 
datamodellen i bilaga C) för att få en tydlig överblick, över en kravspecifikation för 
kraven, i detta fall mestadels funktionella krav. Det var framför allt under den andra 
workshopen som vi identifierade de funktionella kraven för den kommande 
målkortsapplikationen. 

 
Funktionella kraven som vi fick, beskrevs oftast genom jag vill kunna eller det ska gå. 

 
Vid genomgång av kraven fanns det en mängd olika typer av krav. Men flera av dem var 
av liknande sort, till exempel för området statistik kunde vi med kraven se dessa 
passande för området. Kravspecifikationen i sin helhet finns att titta på bilaga A. 
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 Det ska gå att få ut statistik ur systemet  

 Statistik/uppföljning finns på olika nivåer, person, team, ort och gemensamt för att 
kunna redovisas därefter. Allt (delvis) aggregerat till kärnvärdena. 

 Möjlighet att vid intervjutillfälle med samma kund/ samma konsult/ samma uppdrag 
kunna se tidigare bedömning. 

 Möjlighet till värdelistor för Status, Företag (från CRM), konsulter, mm för att få 
bättre analysmöjlighet. 

 Jag vill kunna få ut statistik för att veta vad vi har för medelbetyg hos en viss kund. 

 Jag vill kunna få ut statistik för att veta vad vi har för medelbetyg på en viss konsult. 

 Jag vill kunna få ut statistik för att se vilket medelbetyg vi har totalt. 

 Betygsregistrering 
 

Då flertalet av deltagare under den andra workshopen skrev de nämnda kraven ovan 
föranledde detta till att statistik-funktioner blir en del av en kommande digitaliserat 
målkortsapplikation. 

 
Vissa krav var olika typer av integrationer med andra programvaror, exempel på krav där 
integration behövdes var: 

 Tidpunkt för uppföljningssamtal med koppling till Outlook, gäller även vid planering 
(initieras från Outlook) 

 Möjlighet får upp data som en vy i Millanalyze 

 Möjlighet att på sikt integrera med CRM 

 Tydlig koppling till CRM ur ett kundperspektiv 

 Stödja bokning med kontaktuppgifter till kundföretagsrepresentant, konsult, 
uppdrag. 

 
I vår analys gick vi igenom tillsammans med vår handledare om vilka tekniska lösningar 
som finns till krav där det finns en hög komplexitetsnivå. En del av vår analysfas är att 
kunna göra avgränsningar. Då det är viktigare med ett färdigt fungerande 
målkortsapplikation, än en målkortsapplikation med flera tekniska funktioner där flera 
problem kan uppstå. Dock skall systemet inte begränsas så att dessa krav inte kan bli 
applicerbara i framtiden.  

 
Hur inmatningen skall fungera rent tekniskt var kraven generellt för fri inmatning. 

 Man ska kunna mata in fritext till frågorna 

 Ska främja manuell inmatning oavsett plattform, PC, platta och mobil. 

 Fritextfält kopplat till fråga 

 Smidig anteckningsfunktion (måste vara lika snabb som ”pappersklottret”) 
 

Med de kraven från olika deltagarna kunde vi avgöra i vår analys att inmatningen till 
varje målkort skall stödja fri inmatningen, och i sig såg vi inga tekniska problem med fri 
text-inmatning. 

 
Under vår andra workshop fick vi även krav av hur frågorna till målkortet ska fungera. 
Där var man överens om att frågor ska kunna väljas till målkortet, men kraven var inte 
mer detaljerade än så, vilket fick oss att ha med det som en fråga i intervjun, för att få 
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fram mer detaljerat svar på hur frågorna skall genereras och hur man ska kunna välja till 
frågor för ett specifikt område. 
Ett krav som var med gällande säkerheten ledde även till en fråga för intervjun: 
Segmentering att man inte kan se individer. Säkerhet, utsatthet och påvisa trygghet för 
detta är viktigt tror jag. 

 
Vilket ledde oss till en fråga i våra intervjuer, hur åtkomsten till målkorts som gjorts och 
finns lagrade, skall vara.  

4.1.2 Intervjuer 
 
Vi åkte ut till alla Nethouse respektive kontor som är placerade i Göteborg, Stockholm, 
Borlänge och Linköping eftersom ”Nöjd kund index” är ett internt projekt för Nethouse 
koncernen så är det viktigt att vi får idéer och åsikter från alla orter där Nethouse är 
verksamma. 
Vi fick en bild på hur målkortsapplikationen ska se ut samt vad den ska ha för funktionalitet 
efter dessa två workshops. Vi hade fortfarande frågor kring hur användbarheten, säkerheten 
och prestanda skall vara på systemet och en del frågor kring de funktionella kraven som 
ägaren av kraven nämnde under andra workshoppen eftersom det var dem deltagarna som 
var med under andra workshoppen som även blev intervjuade. 
 
En viktig fråga som vi ställde alla respondenter som blev intervjuade var 
följande(Intervjuerna i sin helhet finns att läsa på bilaga E): 
 
Kontorschef för Linköping – Angående hur ofta målkort användes. 
”[…]Ungefär, nu har vi haft så mycket att göra, för vi är inte annat skede än vad Örebro är. 
Så vi är ute och debiterar på ett annat sätt, vi har liksom inte den overheaden här eftersom 
så många jobbar hemma vid här då. Så vi har haft lite svårt att hinna med att göra så 
målkort i den utsträckning vi skulle vilja göra. Däremot har vi som mål åtminstone 1-2 
målkort per konsultår […]” 
(Kontorchef vid Linköping) 
 
Kontorschef vid Göteborg – Angående hur ofta målkort användes. 
”[…] Jag använder målkortet cirka 6 gånger om året. Vi kommer att få två  
Teamchefer till sommaren då räknas det att det blir fler […]” 
(Kontorchef vid Göteborg) 
 
Kontorschef & Teamchef vid Borlänge – Angående hur ofta målkort användes. 
”[…] Våra konsulter har ju ganska långa uppdrag, det är skillnad mellan de olika orterna, så 
våra kunder har långa uppdrag, så då gör vi, alltså vi ska göra målkort en gång om året på 
konsulter i alla fall, även om de sitter på ett 3 års långt uppdrag. Då har vi som att göra en 
gång om året. Men vi är inte där och knackar på oftare […]” 
(Kontorchef & Teamchef vid Borlänge) 
 
Kontorchef vid Örebro – Angående hur ofta målkort användes. 
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”[…] kan det vara 50-60 kanske, jag är ju en av dem som har gjort mest och anledningen är 
att teamcheferna har haft så många konsulter så jag har hjälpt dem att göra målkorten. 
Men jag gör mindre nu än vad jag gjorde i våras. […]” 
(Kontorchef vid Örebro) 
 
Utifrån detta svar hjälpte det oss att kunna prioritera och avgränsa funktionella och icke-
funktionella kraven eftersom respondenten har gjort få målkort kunde vi använda det som 
beslutsunderlag för avgränsning. Användningen av målkort var något varierande, vilket till 
stor del har att göra med att kontoren vid de olika orterna är av varierande storlek. Det har 
också betydelse på vilka sorts uppdrag kontoren har. Vid ett längre projekt blir det inte 
mindre betydelse att utföra målkort allt för ofta. Då kan det istället räcka med ett målkort 
per år och per konsult. 
 
När vi analyserade kraven som vi fångade från workshops insåg vi snabbt att syftet med 
målkortet skiljer sig åt från kontor till kontor därmed tyckte vi att det är viktigt att ställa en 
sådan fråga. Följande svar från intervjuerna visar på detta: 
 
Kontorschef vid Göteborg – Vad är syftet med målkortet? 
”[…] Det finns två syften för min del, den första är dels att man får betyg på  
Konsulten och att ha det som en säljmöjlighet när man träffar kunden. Om jag ska få  
prioritera så ligger sälj först […]” 
(Kontorchef vid Göteborg) 
 
Kontorchef vid Stockholm – Vad är syftet med målkortet? 
”[…] Syftet för mig är det är ju först och främst se hur nöjd kunderna är med  
Det vi gör och få chans att sitta ner och prata med dem. Sådär okej hur är läget? Så det 
tycker jag är stort syfte och sen att få feedbacken och ta det tillbaka till konsulten för att 
sedan kunna förbättra det både kunskapsmässigt och hur man är i sin konsult roll det är dem 
två stora bilderna jag ser. [...]” 
(Kontorchef vid Stockholm) 
 
Kontorchef vid Linköping – Vad är syftet med målkortet? 
”[…] ”Syftet just nu, som det används för mest, är ju att följa vår leverans, konsult - hur vi 
jobbar i princip. (Hur vår resurskonsult jobbar hos oss (13.:10).) 
Och vi använder det i våra medarbetarsamtal […]” 
(Kontorchef vid Linköping) 
 
Kontorchef vid Örebro – Vad är syftet med målkortet? 
”[…] det finns två syften det ena är att få träffa kunden sen också att diskutera kvaliten på 
det vi leverar självklart är det kul med feedback och det är viktigt att veta vad vi gör dåligt. Så 
att man kan göra nått åt det. Tredje är lönesamtal att konsulten känner att cheferna har koll 
på sina medarbetare.[…]” 
(Kontorchef vid Örebro) 
 
Utifrån dessa svar underlättades vårt arbete vid analysen då vi fick en övergriplig uppfattning 
av hur dessa kontorers syfte med målkortet är. Vi fick fram att dem två största syftet är att 



22 
 

få feedback från kunden och se hur nöjda kunderna är med det Nethouse levererar och även 
att det är en säljmöjlighet för Nethouse. 
 
För att vi skulle få så bra underlag som möjligt för analysen av programvaruplattform så var 
det viktigt att vi fångade icke-funktionella krav om just området användbarhet så vi tog reda 
på hur respondenterna vill använda målkortsapplikationen. Följande svar från intervjuerna 
visar på detta: 
 
Kontorchef vid Göteborg – Vad har du förväntningar på användbarhet? 
”[…] Att det finns tillgängligt till mobilen jag vill inte sitta med papper och  
penna, jag vill ha det klickbart i telefonen […]” 
(Kontorchef vid Göteborg) 
 
Kontorchef vid Örebro – Vad har du förväntningar på användbarhet? 
”[…] Jag tror att det här detta med pekplatta, ett problem kan vara att man sitter med 
datorn och lösningen är då pekplatta. Har man en platta är det okej och modernt enligt folk 
det är viktigt. Sen att det är enkelt så att det inte är komplicerad.[…]” 
(Kontorchef vid Örebro) 
 
Kontorchef vid Stockholm – Vad har du för förväntningar på användbarhet? 
”[…] alltså jag vill gärna kunna använda det på pekplatta, jag tycker det är bra  
att det ska komma i olika plattformar men jag tycker inte att man ska ha det i mobil det, det 
blir svårt att knappa in det via en mobil […]” 
(Kontor vid Stockholm) 
 
Kontorchef vid Borlänge – Vad har du för förväntningar på användbarhet? 
[…]”Skulle den finnas i en mobil… javisst… Det skulle vara om jag skulle göra 20-30 så jag 
skulle kunna lägga in värdena i mobilen, och skriva anteckningarna på papper. 
 
Men då är det ju bara värdena man är ute efter. Då blir det statistiken, värden och få ut den. 
Sen får ja hantera papper som gör idag.[…]” 
(Kontor vid Borlänge) 
 
Utifrån dessa svar fick vi reda på hur målkortet skall användas och att det bör vara möjlig att 
implementera det till mobila plattformar. Dessa två krav krockar med varandra då 
Kontorchef vid Göteborg vill att det ska vara tillgängligt till mobilen medan Kontorschefen 
vid Stockholm och Borlänge vill ha det på en pekplatta och inte på mobilen. Då är vårt arbete 
att analysera fram så att det är möjligt att använda målkortsapplikationen via pekplatta och 
mobil eller en avgränsning där en av dessa smarta enheter kommer att användas för 
digitaliserat målkortsapplikation.  
 
Målkortsapplikationen hanterar känslig data då det handlar om vad kunden tycker att 
konsulten och Nethouse levererat därmed är det viktigt att fånga icke-funktionella krav kring 
området säkerhet. Bland annat fick vi dessa svar vid frågan om säkerhet: 
 
Kontorchef vid Stockholm – Vad har du för förväntningar på säkerheten? 
”[…] Det är känslig data, eftersom det handlar om en viss person  
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säkerhetsmässigt jag vill ju att det ska gå att styra på personnivå vilka som kan se data i  
systemet. Sedan att det bara är teamchefer och kontorschefer som är användare. Egentligen 
Så få personer så möjligt ska få använda systemet. Så att det inte är öppet för alla. Det ska 
behörighet på ort-nivå jag vill att våra målkort stannar i Stockholm och sen ska man kunna 
prata om det på möten med andra kontor så att inte exempelvis Borlänge kan kolla på våra 
målkort det är också viktigt. […]” 
(Kontorchef vid Stockholm) 
 
Kontorschef vid Linköping – Vad har du för förväntningar på säkerheten? 
”Det ska helt och hållet baseras på ADs kontrollsystem.[…]” 
(Kontorschef vid Linköping) 
 
Kontorchef vid Borlänge – Vad har du för förväntningar på säkerheten? 
”[…]Fast egentligen borde det hämtas direkt från ADet. För där står vilka som är 
teamchef[…]” 
(Kontorschef vid Borlänge) 
 
Kontorchef vid Örebro – Vad har du för förväntningar på säkerheten? 
”[…]Det är att inte vem som helst ska kunna gå in i systemet, vi har ju bekymmer just nu med 
infra att de kommer åt allt även lönefiler. Men detta har inte så mycket med applikationen 
att göra. Men desto känsligare system vi får så är det viktigare att ta upp det här.[…]” 
(Kontorschef vid Örebro) 
 
Utifrån dessa krav fick vi reda på hur säkerheten skall hanteras i målkortsapplikationen. Där 
var kontoren överens om att vem som helst inte ska ha åtkomst till specifika målkort vid 
annan ort och att behörigheten bör ske med hjälp av AD(Microsoft Active Directory). 
 
För att vi ska kunna avgränsa målkortsapplikationen så ansåg vi att det är viktigt att vi får 
reda på vilka delar i målkortsapplikationen anses vara mest kritiska. Eftersom under andra 
workshoppen så fick vi mycket och spridda krav gällande vad systemet ska kunna 
genomföra. Följande svar från intervjuerna visar på detta: 
 
Kontorchef vid Göteborg – Vilka delar i det kommande systemet anser du är mest kritiska? ” 
[…]Det är väl frågebatteriet, kunden och konsulten att det finns med i  
systemet. Åtgärder kan ligga utanför jag ser den typen av krav som önskemål. Om det finns 
ont om tid tycker jag att man inte ska lägga onödigt mycket tid på extra funktioner det 
viktigaste är att man får med grundfunktionerna.[…]” 
(kontorchef vid Göteborg) 
 
Kontorschef vid Örebro – Vilka delar i det kommande system anser du är mest kritiska? ”[...] 
Jag tror att det här detta med pekplatta, samt att frågorna ska vara i orts-nivå att vi kan ha 
frågor på våra egna sätt vi behöver inte komma överens med frågorna jag tror inte heller att 
vi kommer göra det eftersom vi fungerar så olika. Att hämta statistik och jämföra med 
kontorer ser jag inte som viktigt och jag ser inte varför man ska man ska göra något sådant. 
[…]” 
(kontorschef vid Örebro) 
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Kontorschef vid Linköping – Vilka delar i det kommande system anser du är mest kritiska? 
”[...] Frågor och svar. Betyg. Kunna mata in betyg och svar, och vilken  
Konsult det är. Grundfunktionerna är ju att man mata ska mata in, och slippa göra det på 
papper. […]” 
(kontorschef vid Linköping) 
 
Utifrån dessa krav fick vi reda på mer specifikt om vilka delar i målkortsapplikation som är 
kritiska vilket underlättade oss under prioritering av kraven. Desto mer ämnen som kom upp 
under den här frågan – desto viktigare var den i avgränsning och prioritering. 
 
För att få en bättre överblick över hur frågorna skall genereras och behandlas i ett 
digitaliserat målkortsapplikation så ställde vi en fråga om hur frågorna ska framställas för 
varje målkort. Frågan var följande: 
Hur skall frågor för målkortet väljas, ska en mall med frågor genereras specifikt för det 

utvärderingsobjekt(Nethouse eller Konsult etc.) du har valt för just det målkortet eller ska 

frågor genereras specifikt för det utvärderingsobjekt som du har valt och sedan kan du själv 

plocka de frågor du vill använda dig av för just det målkortet? 

”[…]Det kanske vi finns några frågor som är obligatoriska, säg 10 stycken för leverans, 10st 
för resurs, 10st för tjänsteåtaganden, och utvärderar vi Nethouse kanske det är 10st frågor 
som det handlar om. Som vi alltid kör, som vi tar statistik ifrån. Som är common ungefär. Sen 
måste vi ju själva kunna välja. 
Det är viktigt för kunna göra statistik, annars skulle man kunna göra sina egna målkort.[…]” 

(kontorschef vid Linköping) 

”[…]Det ska inte finnas många frågor som sa jag sa innan men annars gillar jag det att man 

ska kunna välja utvärderingsobjekt och sedan välja frågor.” 

(Kontorschef vid Göteborg) 

”Jag skulle tycka att det skulle vara fräckt om vi skulle säga såhär att några fält är fasta att 

här ska konsulten stå och här ska kunden stå t.ex. uppdrag. Sedan en värdelista med frågor, 

när jag väljer en fråga så ska det skapas ett svar fält där jag kan skriva in en ny siffra och det 

ska jag kunna göra i förväg. Så att det räcker med att man har typ konsult kontor och kund 

och projekt så att sen man får möjligheten att välja frågor dynamisk.” 

(Kontorschef vid Stockholm) 

”[…]Det är inte varje fråga som ska betygsättas utan områdena. Och då ska jag kunna 
plocka. Exempel så finns det 10 frågor på det här området så ska jag kunna plocka ut 3-4 
stycken som jag vill ha med mig[…]” 
(Kontorschef vid Borlänge) 
 
Medan Borlänge vill att områden skall betygsättas och frågorna skall vara till för stöd för att 
få fram ett betyg är de andra kontoren i stort överens om att frågorna ska betygsättas. Till 
varje målkort ska sedan ett visst antal bestämda frågor användas och sedan bör det vara 
tillgängligt för ett antal valfria frågor till om man så önskar.  
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4.2 Analysen av kravspecifikation 
 
Alla krav som samlades in i de två workshopsen och i intervjuerna vid de olika orterna 
användes sedan för att skapa en kravspecifikation. Kravspecifikationen tillhandahöll som 
tidigare nämnts de detaljer som beskrivs i avsnitt 3.6. Intervjuerna transkriberades för att 
kunna utföra en kvalitativ analys. Vi har efter transkriberingen gått igenom intervjuerna för 
att se samband och teman, för att på så sätt kunna identifiera krav och behov i en 
kommande målkortsapplikation. Återkommande behov eller direkta krav skrevs sedan ner i 
kravspecifikationen med respektive ägare till kraven för att vid behov kunna göra en 
återkoppling. 
 
Vi arbetade i en iterativ utveckling och eliminerade de största riskerna först. Det går då 
tidigare att avgöra vad projektet kräver och göra bättre uppskattningar. Det är de största 
riskerna som är svårast att bedöma.  
Krav som innebär stora risker får således högre prioritet. 
Arkitekturen har oftast de största tekniska riskerna, men när de väl är lösta är det lättare att 
planera det fortsatta arbetet. Arkitekturen utgör ett programvaruplattform för oss. 
Desto större påverkan på arkitekturen som ett krav har, desto tidigare behöver man 
implementera det. 
 
Eftersom de krav vi fick var varierande i komplexitet och vikten av dem var även det 
varierande förfinades kravspecifikationen de krav som för att kategorisera kraven in till 
funktionella krav och icke funktionella krav som sedan kategoriserades in i följande 
områden: 
 

 Grundfunktioner – Funktioner som ses som grunder och även är övergripande 
egenskaper i systemet.  

 Schemafunktioner – Funktioner som berör schema-egenskaper för systemet.  

 Frågefunktioner – Funktioner som berör frågorna som kommer att användas i 
systemet.  

 Målkorts-funktioner- Funktioner som målkortet i systemet ska kunna genomföra  

 Åtgärdsfunktioner- Funktionerna inom åtgärder är egenskaper som ska kunna 
utföras baserat på de svar målkorten ger.  

 Övriga funktioner – Funktioner som inte är grupperade.  

 Administrationsfunktioner – Funktioner som administratören kan utföra via 
systemet.  

 
När framställningen av kravspecifikationen blev genomförd så påbörjade vi med att 
analysera kravspecifikationen. 
 
För att underlätta vår analys analyserade vi varje krav och använde oss utav egenskaper som 
prioritering, viktigaste användning, största risk och taktiska orsaker, följande bild visar ett 
exempel på hur ett krav som analyserades: 
 



26 
 

 
Figur 3. Som visar analys av krav 
 
På detta sätt så blir det lättare för oss att jämföra kraven gentemot olika 
programvaruplattformar eftersom när vi gör det så kan vi se ifall det exempelvis går att lösa 
dessa tekniska risker med just den programvaruplattformen. Tabellen i sin helhet finns att 
titta på bilaga H. 

4.3 Analys av krav gentemot programvaruplattform 
 
Vi hänvisar till vår Teori-del, där vi går igenom de aktuella programvaruplattformarna för vår 
analys. I våra workshoppars och våra intervjuer utgick oftast diskussioner utifrån Microsoft-
produkter(transkribering av intervjuerna finns i sin helhet Bilaga E), vilket tillsammans med 
faktorerna som finns i Bilaga G, föll valet av att avgränsa oss Joomla till att jämföra Microsoft 
produkter, .NET Framework med ASP.NET och SharePoint. Man kan även använda sig av 
HTML5 i dessa programvaruplattformar så HTML5 är även med i utveckling och analysen. 
 
I vår analys avgränsade vi val av till programvaruplattformar som passar kraven bättre. Att 
till exempel autentiseringen skall ske via Microsoft Active Directory, som var ett krav från 
varje kontor i Nethouse, gjorde det lämpligt att använda Microsoft produkter. Dessutom 
finns det andra faktorer som gjorde att vi avgränsade oss till Microsoft, att både vår 
kompetens och Nethouse kompetens med de programvaruplattformarna är högre kring 
Microsoft produkter. Att även använda sig av befintliga komponenter vilket i detta fall är 
Microsoft Active Directory som Nethouse redan använder minskas komplexiteten då det 
redan finns tidigare utvecklingsarbeten som använt de komponenterna, så teknisk lösning 
finns och då kan man återanvända det. 

4.3.1 Arkitekturella mekanismer 
 

Under denna del har vi, tillsammans med vår handledare, analyserat alla krav och gjort 
en tidsuppskattning gentemot implementationen mellan .NET Framework med ASP.NET 
och SharePoint. Med hjälp av den analyserade kravspecifikationen som skrevs på avsnitt 
4.2 har vi använt det som underlag för att kunna genomföra en analys av krav mot 
programvaruplattformarna. Vi använde oss även utav arkitekturella mekanismer för att 
kunna genomföra detta. Arkitekturella mekanismer är indelade i tre kategorier; 
Analysmekanismer, designmekanism och implementationsdesign. 

 

 En analysmekanism representerar en helt implementation-oberoende lösning, alltså 
ett behov. Några exempel på analysmekanismer är Persistens och Kommunikation. 

 En Designmekanism är en förfining av en analysmekanism. Man gör vissa val, 
exempelvis genom implementationsmiljöer men knyter sig till någon specifik 
implementations exempelvis DBMS som står för Database Management System. 
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 Slutligen är implementationsmekanismen en förfining av en designmekanism och 
specifierar exakt hur man valt att implementera designmekanismen. (Eeles, 
Capturing Architectural Requirements, 2005) 
 

Nethouse krav är att vi ska analysera mellan dessa programvaruplattformar som är 
Microsoft Sharepoint och Microsoft .Net framework med ASP.Net. Innan vi började med 
Arkitekturella mekanismer så var det viktigt att vi fick lära oss mer kring dessa två 
programvaruplattformar för att få en övergriplig uppfattning så analyserade vi vilka för- och 
nackdelar det finns mellan dessa två programvaruplattformar och vi kom fram till 
följande(Dokumentet i sin helhet finns att läsa på bilaga I):  
 
för- och nackdelar om egenutveckling med .Net Famework 4, ASP.NET applikation över 
SharePoint: 

 Vi har grundkompetens inom C#, ASP.NET och SQL vilket kommer ge nytta under 

utvecklingstiden. 

 Mer anpassningsbar jämnfört med SharePoint inte för att dem inte är 

anpassningsbara men med eget så finns det inga fördefinierade funktioner som det 

exempelvis finns i SharePoint och Infopath. 

 Skapa ASP.net pages blir lättare än att skapa web parts i SharePoint. 

 Mer kontroll på webapplikationen i termer av databas och gränssnitt 

 Mycket resurser exempelvis från nätet och böcker. 

 
Nackdelar med egenutveckling med .Net Framework 4, ASP.NET applikation gentemot 
SharePoint: 

 Det kommer ta längre tid att få funktionalitet som redans finns i SharePoint. 

 Finns inget ” built-in ”, alla lösningar behöver att börjas från noll. Såvida det inte finns 

sedan tidigare projekt med tekniska lösningar på samma funktion eller komponent. 

 Säkerhet måste utvecklas. 

 Kräver kompetens. 

 
Efter att vi tog fram för- och nackdelar med programvaruplattformarna  analyserade vi varje 
krav gentemot de två programvaruplattformar för att tidsuppskatta om Sharepoint har 
högre tidsuppskattning än .NET Framework med ASP.NET eller tvärtom, Vi fick fram 
tidsuppskattningen med hjälp av vår handledare, vår egen uppskattning och  även söka efter 
liknande projekt och dess tid från implementation till färdig produkt. Resultatet av en 
analysmekanism vid namnet persistens fick följande resultat(Modellen i sin helhet finns att 
titta på bilaga F):  
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Figur 4. Visar resultat av analysmekanism 
 
Denna modell visar hur vi fick fram resultatet av tidsuppskattningen. Krav influerar 
Persistens som sedan förfinas till databashanterare(DBMS) som sedan förfinas till antingen 
SQL Server 2008 R2 eller SharePoint Portal Server. SQL server 2008 används vid 
egenutveckling av .NET Framework med ASP.NET medan SharePoint Portal Server används 
för SharePoint. Dessa två är olika sorters databashanterare. 
 

4.4 Analys av andra faktorer 
 

Förutom kraven som ställs mot programvaruplattformarna finns det fler faktorer som 
spelar in sin roll i bedömningen. Att fortsätta implementation av systemet för målkort 
innebär att man måste ta hänsyn till faktorer, som vi fick fram med hjälp av kraven från 
deltagarna i workshops och intervjuerna. Faktorerna är inga direkta krav, men kommer 
vara med i beslutsunderlaget i vårt val av programvaruplattform.  
 
Faktorerna som vi tog fram, med hjälp av vår handledare, var ny teknik, förvaltning, 
kompetens, resurser och återanvändbarhet. Faktorerna har följande betydelse: 

 

 Ny teknik – med ny teknik innebär vilka tekniska funktioner man kan ta hjälp vid 
implementation. HTML5 är ett exempel på ny och kommande teknik. Om 
programvaruplattformarna stödjer implementation och utveckling av HTML5 
möjliggör det att målkortssystemet kan använda sig av ny teknik, vilket är viktigt för 
att följa med i den tekniska utvecklingen. 

  Förvaltning – har ett samband med ny teknik då ny teknik kan möjliggöra bättre 
förvaltning.  Förvaltning, för oss, handlar framför allt om är hur de olika kontoren på 
de olika orterna kan förvalta ett målkortssystem.  

 Kompetens – Med kompetens menas vad vi som författare har för kunskaper i de 
olika programvaruplattformarna. Det har betydelse då det är vi som ska utveckla och 
implementera målkortssystemet. 

 Resurser – Med resurser menas vad som finns att tillgå med internt vid Nethouse, 
vad deras kompetens är främst hos. Men även vad som finns att tillgå utöver det, 
såsom nätet och annat material. 
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 Återanvändbarhet – Ifall det sedan tidigare finns kodstycken eller liknande tekniska 
lösningar färdiga kan man återanvända det. I synnerhet då inom Örebro eftersom det 
är i Örebro målkortssystemet kommer att utvecklas.  

 
Med dessa faktorer med i analysen får vi ytterligare dimensioner med i vår analys 
bedömningen blir i sin helhet ännu tydligare. Eftersom fler faktorer spelar en roll i vår 
bedömning.  
 
Analysen gick till i stor av att söka och skaffa mer kunskap vid de olika faktorerna som inte 
gick att skaffa information om vid Örebro eller som vi författare redan innehade. 
Ett exempel på hur faktoren resurs analyserades (tabellen i sin helhet finns att titta på  
bilaga G):  
 

  
 

4.5 Resultat av analys 
 
Vi har analyserat kraven och de två programvaruplattformarna .NET Framework med 
ASP.NET och SharePoint med hjälp av att ta fram risker och prioriterat krav, för- och 
nackdelar med programvaruplattformar, ställt kraven mot de två programvaruplattformar, 
tidsuppskattat och även jämnfört dem mot de olika faktorerna. 
 
Genom att vi sedan gick igenom det material som vi fick av analysen kom vi fram med ett val 
av programvaruplattform och det blev .NET Framework med ASP.NET. En av anledningen 
varför vi valde .NET Framework med ASP.NET var att tidsuppskattningen för 
implementationen var för hög i SharePoint gentemot .NET Framework med ASP.NET. 
Tidsuppskattningen skedde med avstämningsmöte med vår handledare för diskussion om 
vår tidsuppskattning. Följande diagram visar skillnaden på tidsuppskattningen kring de två 
programvaruplattformerna: 
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Figur 5. Visar hur tidsuppskattningarna är mellan programvaruplattformarna gentemot varje 
krav. 
 
Detta diagram visar de 21 kraven som är dokumenterade i sin helhet i bilaga F, sedan har 
varje krav fått en tidsuppskattning mellan låg, medel och hög, vilket är beroende på hur lång 
tid vi uppskattar implementationstiden är på varje krav. Resultatet blev att SharePoint fick 
totalt fem höga, nio medel och sju låga medans .NET Framework med ASP.NET fick  totalt två 
höga,  tio medel och nio låga. Även om SharePoint har färdiga funktioner kommer 
funktionerna behöva anpassas och redigeras efter projektet. Efter diskussion med vår 
handledare, så uppskattade vi att redigering av funktioner i SharePoint är komplext. Vi har 
även kollat på de faktorer som vi har tagit fram och analyserat. Även de är kopplade till 
resultatet av tidsuppskattningen.  
 
Även vid analysen kring programvaruplattformerna visade det sig att SharePoints nackdelar 
gentemot .NET Framework med ASP.NET var tyngre, vilket påverkade vårt val av 
programvaruplattform. 
 
När vi ställde kraven mot programvaruplattformerna insåg vi snabbt att alla krav går att 
implementeras med båda programvaruplattformarna, men vi insåg tidigt att många av 
kraven ökar komplexiteten med SharePoint eftersom grundläggande funktioner är insvept i 
många lager automatiskt och stöd som kan vara svårt att reda på för att uppnå sina mål med 
kraven gentemot .Net Framework med ASP.Net där man gör en egenutveckling och börjar 
från start men då också har tillgång till .NET Frameworks bibliotek. Detta påverkade vårt val 
också. 
 
Vid analysen kring kring faktorerna som vi ställde mot programvaruplattformerna 
kom det fram att Nethouse Örebro inte har någon direkt expertis kring SharePoint, eftersom 
det är vi som kommer implementera målkortsapplikationen och att det är vi som kommer 
att sitta i Nethouse Örebro påverkade detta även också vårt val av programvaruplattform 
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eftersom Nethouse Örebro har flera ASP.NET-kunniga personer och lång utvecklingsvana 
inom det, medan man i Örebro inte har samma expertis inom SharePoint. 
 
Det kom även fram under ny teknik-faktorn att mobil utveckling med SharePoint är komplext 
och kräver mycket extra arbete eftersom redigering av de färdiga komponenterna måste 
göras och anpassas för mobil typ. Mobil utveckling med SharePoint innebär ett dubbelt 
utvecklingsarbete gentemot .NET Framework med ASP.NET som stödjer alla mobila 
plattformar utan större komplexitet. 
 
Vid vår kompetensfaktor har vi tidigare utvecklat i ASP.NET och använt C# då vi har studerat 
kurser inom dessa områden. Vilket gör att vi har mer erfarenhet i ASP.NET gentemot 
SharePoint då vi har ingen tidigare erfarenhet av att utveckla i SharePoint-miljö. Just denna 
faktor får ses med inte för stor betydelse. Att vi tidigare har erfarenhet av ASP.Net bör inte 
ensamt överväga eller vara en fördel eftersom vi inte tycker att vår kompetens skall i för stor 
utsträckning avgöra teknikvalet, utan faktorerna är används som stöd och är en del av hela 
beslutsunderlaget. 
 

4.6 Resultat av studielitteratur 
 
I detta avsnitt jämför vi vad andra relevanta artiklar har kommit fram till. 
 
Vid implementeringen med ASP.Net jämfört Java J2ME tog det  4-5 gånger längre tid att 
implementera Java J2ME än ASP.Net (Wesson & Van Der Walt, 2005). Medan Wesson & Van 
Der Walt och deras rapport handlar genomgående om en mobilapplikation så kommer vårt 
digitaliserade system delvis av mobilapplikation och ett system vid dator. En annan aspekt 
som Wesson & Van Der Walt tar upp i sin jämförelse mellan de två plattformarna var 
testning och debuggning. I ASP.Net använde man Visual Studio som utvecklingsmiljö vilket 
resulterade i strukturerade testningar och debuggning. Jämför man med vår uppskattning 
mellan ASP.Net och SharePoint, vår uppskattade tidsskillnad inte 4-5 gånger så stor, det har 
delvis med att göra att färdiga funktioner finns i SharePoint, som vi anser att vi inte är lika 
erfarna i som i SharePoint, och även för att båda plattformarna är byggda på ASP.Net, en 
tidsskillnaderna blir inte stora.  

5 Diskussion 
 
Under vår uppsats så har vi gjort begränsningar till vad som är mest lämpligt till Nethouse. 
Till exempel avgränsade vi oss från Joomla i vår analys eftersom inom Microsofts produkter, 
SharePoint och ASP.NET, så finns det mer kompetens hos oss som författaren. Då det var vi 
som skulle göra en bedömning så blev det anpassat efter vår subjektiva bedömning. Efter 
diskussion med vår handledare, som även påpekade att inom Nethouse kontor vid Örebro 
utvecklar man ofta i .NET Framework, så ökade det även vårt val av när vi skulle bedöma 
programvaruplattform.  
 
Det finns även fler programvaruplattformar som vi inte har analyserat, till exempel Google 
Web Toolkit.  Men analys av för många programvaruplattformar skulle troligtvis ta för lång 
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tid för att göra en djupgående analys av så en avgränsning som vi gjorde anser vi nödvändigt 
för en bättre och mer djupgående analys så projektet inte stannar upp och inte färdigställs 
inom tidsramen. Det var framför allt de programvaruplattformarna som diskuterades i 
början av arbetet som vi sedan fortsatte att göra en mer djupgående analys av som var 
alternativ för teknikvalet. Att under arbetets gång utöka alternativen av 
programvaruplattformar skulle som sagt göra analysen av respektive programvaruplattform 
mindre djupgående.  
 
Tanken är även att det här digitaliserade målkortsapplikationen skall implementeras av oss 
författare. Även det var med i bedömningen av mest lämpligt programvaruplattform även 
just denna faktor inte bör ha för stor roll i valet. Det får anses som ett liten extra fördel, men 
vår kompetens bör inte vara det som avgör vilket teknikvalet blir då vi tycker att de andra 
faktorerna är de som är mer relevanta att ta i beaktning.  
 
Under vår kravinsamlingsperiod upptäckte vi att det skiljer sig hur olika kontor inom 
koncernen arbetar. Tankarna om en digitaliserat målkortsapplikation skiljde sig från kontor 
till kontor. Det gjorde vår analys mer komplicerat då många aspekter gällande krav och 
behov från användarna skiljde i sig. För oss innebar det att tillsammans med vår handledare 
göra avgränsningar av kraven och försöka se var kraven var liknande för att använda de i 
högre prioritering vid vår analys. 
 
Vid kravinsamling valde vi workshop och intervjuer efter diskussion med anställda som 
tidigare gjort examensjobb vid Nethouse som genomfört kravinsamlingar. Att genomföra 
prototyping eller observations ansåg vi inte som lämpliga till detta projekt, åtminstone inte i 
detta skede. Möjligtvis kan prototyping vara användbart i ett senare skede, exempelvis vid 
implementation. 
 
Intervjuer och workshops tyckte vi komplettera varandra bra. Första workshopen gav oss en 
bra förståelse och grund för hur målkortanvändning ser ut idag, kan se ut i framtiden och 
vad Nöjd Kund Index är eftersom vi inte hade tidigare erfarenhet av det. 
Vi upplevde i viss mån att tidsuppskattningen av första workshopen inte var av bästa sort. 
Vilket gjorde att vi var ännu mer strukturerade vid andra workshop med en tydlig 
tidsagenda. Vi tror det är viktigt med att både ha ett mål och ett syfte med sin workshop föra 
att få ut mycket som möjligt under en workshop.   
Vi fick även ett förslag att dela upp workshops med ena halvan under förmiddagen och den 
andra halvan under eftermiddagen, något som vi tog till oss, även om vi inte skulle hålla 
några workshops tror vi att det är något man kan göra ifall personer inte är fysiskt på plats.  
 
Att just personer inte är fysiskt på plats tror vi är en nackdel. Personer tenderar då att inte 
vara fullt fokuserade på den arrangerade workshopen utan kan sitta med diverse 
sidoaktiviteter. 
 
I vårt metodgenomförande hade vi inte med de faktorer som diskuteras i avsnitt 4.3.2, att de 
inte var med från början utan tog påbörjades att analysera i analysdelen tror vi inte har 
någon större betydelse för uppsatsen. Då faktorerna likväl användes i analysen på samma 
sätt som kraven vi samlat in.  
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Bilaga A – Kravspecifikation 

Funktionella krav 

Grundfunktioner 

 
ID 

 
Krav 

 
Beskrivning 

 
Prio 

 
Ägare 

G1 Ska kunna skriva ut i 
pappersformat. 

Det ska gå att skriva ut 
i pappersformat från 
systemet. 

 Pia Liljenroth 

G4 Ska finnas 
hjälpinstruktioner 

Systemet ska innehålla 
text om hur man ska 
använda det. 

 Pia Liljenroth 

G6 Ska kunna hantera 
inmatning av betyg 
och kommentarer 

Man ska kunna mata in 
betyg och 
kommentarer via dator 
eller platta för att 
slippa att skriva på 
papper 

 Cia Örvill 

G7 Ska hantera manuell 
inmatning 

Ska främja manuell 
inmatning oavsett 
plattform, PC, platta 
och mobil 

 Mats Lindqvist 

G8 Ska innehålla 
anteckningsfunktion 

En smidig och snabb 
anteckningsfunktion 
som man kan klottra 
på. 

 Anna Rönnstedt 
 
 
 

G9 Ska hämta ut statistik Få ut statistik för att se 
vilket medelbetyg vi 
har totalt eller för en 
viss kund, kontor och 
konsult etc.. 

 Pia Liljenroth 
Cia Örvill 
Viktoria Jacobsson 

G11 Ska vara segmentering 
för mindre spårbarhet 
av individer 

Så att man inte kan se 
individer. Säkerhet, 
utsatthet och påvisa 
trygghet är viktigt. 

 Mats Lindqvist 

G12 Ska kunna logga in Man skall kunna logga 
in med olika 
behörigheter 

 Pia Liljenroth 
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Funktioner för frågor 
 
 
  
  

 
ID 

 
Krav 

 
Beskrivning 

 
Prio 

 
Ägare 

F1 Frågorna ska kunna 
följas upp 

Frågorna ska kunna 
följa upp 
leveransformer, resurs, 
projekt och 
tjänsteåtaganden 

 Mats Lindqvist 

F2 Kunna välja ut frågor Ska kunna välja ut vilka 
frågor som ska ställas. 
Olika frågor för olika 
utvärderingsobjekt. 

 Pia Liljenroth 
Anna Rönnstedt 
Cia Örvill 

F3 Ska kunna ge betyg till 
svar 

Möjlighet att ge ett 
betyg för en fråga. 

 Anna Rönnstedt 
Cia Örvill 

F4 Ska finnas förslag på 
frågebatteri utifrån 
vissa kriterier 

Generera förslag på 
frågebatteri utifrån 
kriterier som kund, 
uppdrag, affärsområde 
etc 

 Anna Rönnstedt 

F5 Ska kunna mata i fritext Man ska kunna mata in 
fritext som svar till 
frågorna 

 Pia Liljenroth 
Viktoria 
Jacobsson 

F6 Ska kunna härleda siffra 
till text 

Både öppna och 
slutna/mätbara värden 
som går att koppla till 
varandra, dvs en siffra 
ska kunna härledas till 
text som undebygger 
siffran 

 Mats Lindqvist 

F7 Ska finnas värdelistor Möjlighet till värdelistor 
för status, företag(från 
CRM) konsulter, mm.. 
För att få bättre analys. 

 Sara Rosendahl 
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Schemafunktioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ID 

 
Krav 

 
Beskrivning 

 
Prio 

 
Ägare 

S1 Ska kunna se senaste 
målkort som är gjort. 

Man ska kunna se när 
ett målkort är senast 
gjort hos en viss kund 
eller konsult för att veta 
när det är dags att göra 
ett nytt målkort 

 Pia Liljenroth 
Cia Örvill 

S2 Ska kunna schemalägga 
en plan för 
målkortsuppföljningar 

Stödja planeringen med 
målkortsuppföljningar 

 Mats Lindqvist 
Anna Rönstedt 

S3 Ska se hur ofta det görs 
målkort 

Det ska främja 
uppföljning över tid dvs 
hur ofta och att det 
görs målkort. 

 Mats Lindqvist 

S4 Skapa flagga för 
närmsta chef om 
målkort ej görs på 
individnivå 

Om inte målkort/Nki 
görs på individnivå bör 
en flagga till närmsta 
chef skapas och därmed 
automatiseras. Man får 
inte glömma att 
genomföra för 
personens skulle och ej 
heller glömma en kund 
då detta är ett 
säljargument för 
trygghet och kvalitet. 

 Mats Lindqvist 
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Målkortsfunktioner 
 
 
  

 
ID 

 
Krav 

 
Beskrivning 

 
Prio 

 
Ägare 

M1 Ska finnas olika status 
för målkort 

Målkortet ska kunna ha 
olika status (Planerad, 
genomförd, återmatad 
och åtgärdad. 

 Pia Liljenroth 

M2 Det ska finnas olika 
mallar 

Olika mallar för olika 
typer av målkort. 
Exempelvis: Nethouse, 
konsulten eller 
områden som kräver 
specifika frågor. 

 Pia Liljenroth 

M3 Ska kunna göra flera 
målkort på en kund 

Kunna göra flera 
målkort på en kund 
samtidigt för att kunna 
följa upp flera konsulter 
på samma gång. 

 Cia Örvill 

M4 Kunna markera ett 
målkort 

Man ska kunna markera 
att ett målkort har gåtts 
igenom med konsult för 
att veta att 
återkoppling har skett. 

 Cia Örvill 

M5 Sökfunktion Möjlighet att kunna 
söka för att hitta 
tidigare målkort. 

 Sara Rosendahl 

M6 Ska kunna se tidigare 
målkorts bedömning 

Möjlighet att vid 
intervjutillfälle med 
samma kund/samma 
konsult och samma 
uppdrag kunna se 
tidigare bedömning. 

 Sara Rosendahl 

M7 Användare ska kunna 
ändra på sina målkort 

Användaren ska kunna 
ändra sina målkort. 

 Anna & Marie 
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Åtgärder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
ID 

 
Krav 

 
Beskrivning 

 
Prio 

 
Ägare 

Ä1 Ska kunna lista åtgärder Man ska kunna få lista 
på åtgärder mot 
kunder/interna 

 Pia Liljenroth 

Ä2 Ska samla AP Samla AP som 
integreras på praktiskt 
sätt 

 Anna Rönnstedt 

Ä3 Ska kunna stödja AP-
registrering direkt 

Systemet skall kunna 
stödja AP-registrering 
direkt 

 Anna Rönnstedt 
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Övrigt 

   
ID 

 
Krav 

 
Beskrivning 

 
Prio 

 
Ägare 

Ö1 Ska finnas möjlighet till 
publicering av fri text 
och kontorsnivå 

Möjlighet till spontana 
kommentarer och 
kontorsnivå som 
redovisas Inhouse. I 
framtiden även på 
publik webbplats 

 Mats Lindqvist 
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Administrationsfunktioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ID 

 
Krav 

 
Beskrivning 

 
Prio 

 
Ägare 

A1 Ska kunna tagga frågor 
till våra kärnvärden 

Alla frågor skall vara 
aggregerade från våra 
kärnvärden. 

 Mats Lindqvist 
Anna & Marie 

A2 Lägga till / redigera / ta 
bort frågor i databas 

Administratör skall 
kunna lägga till, ändra 
och ta bort frågor. 

 Sara Rosendahl 

A3 Lägga till / redigera / ta 
bort kundföretag i data-
bas 

Administratör skall 
kunna lägga till, ändra 
och ta bort 
kundföretag. 

 Sara Rosendahl 

A4 Lägga till / ändra 
behörighet på 
användare. 

Administratör skall 
kunna ändra behörig på 
användare. 

 Rammtin Avar 
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Icke-funktionella krav 

Användbarhet 

 
ID 

 
Krav 

 
Beskrivning 

 
Prio 

 
Ägare 

A1 Ska kunna användas via 
pekplattor och smart-
phones. 

Att systemet finns 
tillgängligt till 
pekplattor och mobila 
telefoner.  

 Alla ägare 

A2 Systemet ska vara 
simpel och enkelt 

Det ska vara enkelt att 
använda sig av 
systemet. 

 Sara Rosendahl 
Kicki 

A3 Systemet ska 
konverteras till alla 
mobila plattformar 

Systemet ska enkelt 
kunna konverteras till 
olika mobila 
plattformar exempelvis: 
Android, IOS och 
blackberry. 

 Sara Rosendahl 

A4 Man ska inte behöva 
göra olika applikationer 

Det ska inte behövas 
göra olika applikationer 
för olika plattform det 
ökar komplexiteten 

 Viktoria 
Jacobsson 

A5 Systemet ska göras som 
mobil hemsida. 

Systemet ska inte göras 
som en applikation utan 
en mobil hemsida vilket 
gör att man kan koppla 
det med intranätet och 
göra den mobil 
anpassad, då funkar 
den till alla pekplattor 
och smart-phones. Man 
kan konvertera det till 
alla plattformar enkelt. 

 Kicki 

A6 Ska kunna Integrera 
med CRM. 

Möjlighet att på sikt 
integrera med CRM 

 Sara Rosendahl 
Viktoria 
Jacobsson 

A7 Ska integrera med en 
helt ny databas 

Systemet ska integreras 
med en helt ny databas 
eftersom det handlar 
om konsulten när man 
gör målkort och inte 
kunden när det 
kommer till CRM. Ny 
databas ökar 

 Kicki 
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Prestanda/Tillgänglighet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

säkerheten då endast 
en administratör 
behövs. 

 
ID 

 
Krav 

 
Beskrivning 

 
Prio 

 
Ägare 

PT1 Systemet skall vara 
tillgänglig hela tiden 

Systemet ska vara uppe 
och tillgänglig hela 
tiden. Den skall inte 
vara nere. 

 Sara Rosendahl 
Kicki 

PT2 Komma åt systemet i 
offline-läge. 

Man ska kunna gå in i 
systemet i offline-läge. 

 Cia Örvill 
Viktoria 
Jacobsson 

PT3 Systemet ska kunna 
mata in siffror och byta 
fält under mindre än 5 
sekunder 

När man matar in siffror 
så ska det inte ta längre 
än 5 sekunder förrens 
man kan mata in nästa 
siffra. 

 Anna & Maria 
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Säkerhet 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ID 

 
Krav 

 
Beskrivning 

 
Prio 

 
Ägare 

S1 Systemets behörighet 
ska bara vara tillgänglig 
till vissa roller. 

Systemets användare 
skall endast vara 
Teamchefer, 
kontorschefer och 
några personer från 
Nethouse Sverige. 

 Sara Rosendahl 
Kicki 
Pia Liljenroth 
Viktoria 
Jacobsson 

S2 Det skall vara 
behörighet på ort-nivå 

Det skall finnas 
behörighet i ort-nivå 
exempelvis att 
Nethouse Stockholm 
ska inte kunna se 
målkort som görs i 
Nethouse Örebro via 
systemet. 

 Sara Rosendahl 

S3 Användarbehörigheten 
ska styras efter ADs 
kontrollsystem 

Behörigheten görs efter 
ADs kontrollsystem 

 Viktoria 
Jacobsson 
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Bilaga B –  Workshop 2 Funktionella krav 
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Bilaga C – Konceptuella datamodellen & Begreppslista 
 

(Zooma in för att se bilden tydligt) 
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Bilaga D – Workshop 1 Konceptuella datamodell 
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BILAGA E – Kravinsamlings-Intervjuer 

Intervju vid Stockholm 
 
Rammtin: Vad tycker du är syftet med målkortet? Varför använder ni det? 
 
Sara: Syftet för mig är det är ju först och främst se hur nöjd kunderna är med det vi gör och 
få chans att sitta ner och prata med dem. Sådär okej  hur är läget? Så det tycker jag är stort 
syfte och sen att få feedbacken och ta det tillbaka till konsulten för att sedan kunna förbättra 
det både kunskapsmässigt och hur man är i sin konsult roll det är dem två stora bilderna jag 
ser. 
 
Rammtin: Hur ofta använder du själv målkortet? 
 
Sara: Jag är ganska ny här vi är inte så många heller, nu i januari så blir vi fem personer så att 
det enda som har fått målkort på sig är ju jag så Peter Moström har gjort målkort åt min 
kund dåra. 
 
Rammtin: Så du har bara använt målkortet engång bara? 
 
Sara: Ja och då använde Peter Moström det på mig men det var ändå en möjlighet för oss att 
se, han fick möjlighet att träffa min kund och sådär så nu är det dags att göra ett nytt. 
 
Rammtin: Vilka problem upplevs idag med målkortet och hur påverkar det er? 
 
Sara: Jag ser inga problem utan det jag kan tycka om är att det inte är ett datoriserat system 
hade vi haft det så blir det lättare med uppföljningar. 
 
Rammtin: Vilka delar i det kommande system anser du är mest kritiska? 
 
Sara: jag kan tycka att dem där bitarna att kunna se föregående resultat dvs. Om man har 
samma konsult och kund och samma uppdrag så vill jag kunna se vad resultatet var förra 
gången för att kunna ha det med i diskussionen, men jag vet inte riktigt hur det ska se ut det 
tycker jag är viktigt sen att det finns möjlighet att sammanställa data men nu är ju mängden 
data inte så mycket.  
 
Rammtin: Vad har du förväntningar på systemets användbarhet? 
Sara: alltså jag vill gärna kunna använda det på pekplatta, jag tycker det är bra att det ska 
komma i olika plattformar men jag tycker inte att man ska ha det i mobil det tycker jag är 
viktigt. 
 
Rammtin: En underfråga hur tycker du att system ska se ut? 
 
Sara: Jag vill bara att det ska vara så enkelt som möjligt. 
 
Rammtin: Vilka förväntningar har du på systemets prestanda? 
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Sara: Jag har egentligen inga förväntningar på prestandan det är ju så litet system, jag vill 
såklart att systemet ska vara tillgänglig, prestanda mässigt så har jag inga åsikter för jag tror 
inte att det kommer bli trögt med så lite data. Men tillgängligheten ska vara hög så att man 
inte sitter hos kunden och ”öh” det funkar inte. Det tycker jag är viktigt. 
Det är viktigt att bestämma i förväg hur man ska hantera data om det ska integreras med 
befintliga systemet eller om man ska göra ett helt nytt. 
Rammtin: Vilka förväntningar har du på säkerheten? 
 
Sara: Det är känslig data, eftersom det handlar om en viss person säkerhetsmässigt jag vill ju 
att det ska gå att styra på personnivå vilka som kan se data i systemet. Sedan att det bara är 
teamchefer och kontorschefer som är användare. Egentligen så få personer så möjligt ska få 
använda systemet. Så att det inte är öppet för alla. 
Rammtin: Ska det vara olika behörighet tanke på att vad man har för roll? 
 
Sara: Absolut det tycker jag är jätte viktigt sen att det är behörighet på ort-nivå helst vill jag 
att våra målkort stannar i Stockholm och sen ska man kunna prata om det på möten med 
andra kontor så att inte exempelvis Borlänge kan kolla på våra målkort det är också viktigt. 
 
Rammtin: Vad vill du att en administratör ska kunna göra i administrationsdelen i systemet 
 
Sara: dem ska kunna lägga till nya frågor och nya personer. 
 
Rammtin: Det pratades om värdelistor att en administratör kan då lägga till kundföretag och 
inte användarna vad tycker du om det? 
 
Sara: Det är okej tycker jag.  
 
Rammtin: Hur skall frågor för målkortet väljas, ska en mall med frågor genereras specifikt för 
det utvärderingsobjekt(Nethouse eller Konsult etc.) du har valt för just det målkortet eller 
ska frågor genereras specifikt för det utvärderingsobjekt som du har valt och sedan kan du 
själv plocka de frågor du vill använda dig av för just det målkortet? 
 
Sara: Jag skulle tycka att det skulle vara fräckt om vi skulle säga såhär att några fält är fasta 
att här ska konsulten stå och här ska kunden stå t.ex. uppdrag.  Sedan en värdelista med 
frågor, när jag väljer en fråga så ska det skapas ett svar fält där jag kan skriva in en ny siffra 
och det ska jag kunna göra i förväg. Så att det räcker med att man har typ konsult kontor och 
kund och projekt så att sen man får möjligheten att välja frågor dynamisk. 
 
Rammtin: Skulle du vilja ha fritext till varje fråga eller en stor fritext bara? 
 
Sara: Jag skulle vilja ha fritext på varje fråga, för det förekommer alltid kommentarer när 
man ställer en fråga en kan jag tänka mig och då kan det vara bra att man kan skriva ner 
nyckelord för respektiv fråga. 
 
Rammtin: Då har jag ställt alla frågor så jag tänker fråga dig om det finns nått jag har missat 
som du att jag ska fånga? 
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Sara: det är lite svårt för mig eftersom jag inte har gjort så många målkort men nej jag tror 
att det ser ut så blir jag nöjd. 
 

Intervju i Göteborg 
 
Rammtin: Vad är syftet med målkortet? 
 
Kicki: Det finns två syften för min del, den första är dels att man får betyg på konsulten och 
att ha det som en säljmöjlighet när man träffar kunden. Om jag ska få prioritera så ligger sälj 
först. 
 
Rammtin: Vilka problem upplevs idag med målkortet? Hur påverkar det er? 
 
Kicki: Säg att jag kör målkort 6 gånger per år, problemet är att det är väldigt stolpigt framför 
allt om det är en ny konsult som är ny hos kund. Då är det nån fråga som är ”upplever du 
konsulten har fått nytta hos dig”, och det är jätte svårt att få ett bra svar om konsulten har 
varit där några månader. Ett exempel är Volvo då det tar ungefär 1 år tills man kommer in 
verksamheten så dem räknar inte med att man gör nytta förens 6-7 månader så om man gör 
målkort efter 3 månader så säger det ingenting egentligen.  
 
Rammtin: Är det då frågorna som är problemet? 
 
Kicki: ja frågorna som finns idag är inte alls anpassade till den typen av uppdrag vi idag har. 
Långa uppdrag och långa relationer med kunder. 
 
Rammtin: Vi har då kommit fram med en lösning att skapa ett frågebatteri som innehåller 
frågor och tanke på det utvärderingsobjekt du väljer så genereras det specifika frågor om 
just det utvärderingsobjekt. Sedan ska du själv kunna välja ut dem frågor som anpassar sig 
för just den uppdraget.  
 
Kicki: Men för att man ska kunna göra statistik underlag på det sen, för att exempelvis 
jämföra målkorts värde med ett annat målkorts värde så måste det då finnas få frågor 
kanske 3-5 frågor max, annars går det inte att dra slutsatser på det. Det är det som har varit 
tanke med det nuvarande målkortet och den är väldigt klumpigt.  Om det har mäts på olika 
frågor så ger det sig ingen siffra att luta sig för det är den jag är rädd för men idag så är ju 
inte bra heller. Kan man hålla det till kanske max 5 statiska frågor t.ex. Då man gruppera det 
till teknik och etc. Så kan man komma så bra och fortfarande få en huvudliga statistik. 
Rammtin: Alltså att man kategoriserar olika objekt med få frågor som är anpassad till alla 
situationer. 
 
Kicki: Ja precis det är vad jag är ute efter. 
 
Rammtin: Vad är det mest kritiska funktionerna i målkortet? 
 
Kicki: Det är väl frågebatteriet, kunden och konsulten att det finns med i systemet. Åtgärder 
kan ligga utanför jag ser den typen av krav som önskemål. Om det finns ont om tid tycker jag 
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att man inte ska lägga onödigt mycket tid på extra funktioner det viktigaste är att man får 
med grundfunktionerna. 
Allting är bra den konceptuella modellen såg jättebra ut så får man med det i systemet så 
blir det grymt! 
Rammtin: Vad har du förväntningar på systemets användarbarhet? 
 
Kicki: Att det finns tillgängligt till mobilen jag vill inte sitta med papper och penna, jag vill ha 
det klickbart i telefonen. 
 
Rammtin: Sen var det ju diskussionen om laptop då var det deltagare som tyckte att det inte 
var bra eftersom det blir som en vägg mellan intervjuare och kunden vad tycker du om det? 
Kicki: Ja eller hur jag kan ju sitta med mobilen och klicka ” ja men då blir det en 7a på den ” 
väldigt simpelt och bra. 
 
Rammtin: Det är nått du verklig vill kunna göra att ha den på mobilen? 
 
Kicki: Ja det stämmer, jag vill ha den i mobilen och på nått lagras det i en databas.  
 
Rammtin: Hur har du tänkt med dator om du exempelvis vill dra ut statistik vill du ha det på 
mobilen? 
 
Kicki: Nej det inmatningen jag vill ha på mobilen, vi håller faktiskt på med ett internt 
uppdrag  som heter medarbetar index då har vi också analyserat att vi inte gör det som en 
applikation i mobilen utan en mobil hemsida, vilket gör att man kunna koppla det med 
intranätet och göra den mobil anpassad, då funkar det på alla paddor och mobiler. Man kan 
konvertera det till alla plattformar. 
 
Rammtin: Vi har ju tänkt på det vår primära analys handlar just om att hitta ett lämpligt 
ramverk att bygga systemet på, men just nu känns det som att vi har krav som inte går att 
anpassa sig för den typen av ramverk eftersom det krävs objektorienterad programmering 
och HTML5,SQL och JS är inte så anpassningsbar det när det kommer till det men som sagt 
de funktioner är som sagt inte fastställda utan räknas mer som önskemål. Just därför ska vi 
försöka avgränsa systemet till de kritiska funktionerna som ska vara med och det lutar sig åt 
att det ska vara tillgängligt till olika mobila plattformar och pekplattor. 
 
Kicki: Jag ser det så här att man gör ett målkort på papper och sen lägger man ner det 
någonstans och sen är den borta, och sen ska du ändå mata in värden, jag vill ju göra det en 
gång.  
 
Rammtin: Finns det krav kring hur system ska se ut? 
 
Kicki: Det ska vara simpelt och enkelt. 
 
Rammtin: Vilka förväntningar har du på systemets prestanda?  
 
Kicki: Det behöver inte vara uppe 24/7 men den ska vara tillgänglig på dagtid i alla fall. Det är 
ju ett litet system så det behövs nog inga krav kring prestanda. 
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Rammtin: Vilka förväntningar har du på säkerheten? 
 
Rammtin: Jag kan precisera frågan, vilka olika roller ska integreras med systemet? 
 
Kicki: Det är dem ska kunna läsa systemet, dem som ska ha access till systemet är inte 
konsulterna, vill dem ha sitt resultat ska dem kontakta sin chef det är kontorscheferna och 
teamcheferna som ska ha access till detta. Nethouse Sverige också men inte alla förstås.  
Sen är det ju en annan typ av säkerhet, detta måste hanteras på samma sätt som man säkrar 
anställningsavtal, budgetinformation och säkerheten på Nethouse är urusel tycker jag så att 
lägg gärna fundering kring detta det inte är okej som det är idag. Jag vill ha versionkontroll 
på det så att man ser vem som gjorde senast ändring. 
 
Rammtin: Vi har pratat faktiskt om det att administratören ska ha rättighet att ändra på 
målkort och andra information, det enda teamcheferna och kontorscheferna kan göra är då 
att skapa målkort och läsa målkort. Vi har diskuterat även att administratören ska kunna 
lägga till kundföretag vad tycker du om det? 
 
Kicki: Okej vad bra, jag ser det lite klumpigt att man ska behöva kontakta administratören 
för att lägga till kundföretag tänk om administratören inte är tillgänglig kanske sjuk?  Då 
faller ju min målkort. Dem som har access till systemet ska kanske inte kunna se varandra 
ortsvis. Jag vill kunna skydda mina konsulters integritet mot resten av Nethouse.  Vill även 
tillägga att Sharepoint har en versionskontroll funktion inbyggd där man kan se om någon 
användare har ändrat något. 
Rammtin: Linköping älskar Sharepoint. 
Kicki: Ja dem älskar Sharepoint mm..  Det finns inget annat än Sharepoint för dem så tänk 
lite vidare om det(Skratt).  Det kan finnas helt annat verktyg för detta. Det kan förekomma 
problem om man använder sig av Sharepoint tanke på att vi vill ha det tillgängligt i olika 
plattformar. 
 
Rammtin: Hur skall frågor för målkortet väljas, ska en mall med frågor genereras specifikt för 
det utvärderingsobjekt(Nethouse eller Konsult etc) du har valt för just det målkortet eller ska 
frågor genereras specifikt för det utvärderingsobjekt som du har valt och sedan kan du själv 
plocka de frågor du vill använda dig av för just det målkortet 
 
Kicki: Det ska inte finnas många frågor som sa jag sa innan men annars gillar jag det att man 
ska kunna välja utvärderingssobjekt och sedan välja frågor. 
 
Rammtin: Då var det allt, Finns det nått du vill ta upp? 
Kicki: Det är viktigt att man inte fastnar på målkortet utan det viktigaste är att kunna sälja, 
det är ett sätt att komma ut till kunden. Det är bättre med en enkel ”Keep it simple” variant 
på systemet. 
 
Rammtin: Det var lite snack om att man skulle kunna boka möten för senare tillfälle igenom 
systemet vad tycker du om det? 
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Kicki: Det är onödigt, visst du kan ta upp frågan. Vill man ha det så kan man skriva ner det på 
anteckningar och sedan boka det via Outlook. 
Rammtin: De vill att man ska kunna integrera med Outlook. 
 
Kicki: Oh nej nej  krångla inte till det,  man måste ändå skicka en kallelse till kunden. 
 
Rammtin: Vad tycker du om att det ska vara fritext på varje fråga. 
 
Kicki: Det låter jättebra då kan man kommentera varje fråga ifall man vill komma ihåg något. 
För man får ju kommenterare när man ställer varje fråga. 
 
Rammtin: Ingenting du vill tillägga? 
 
Kicki: Man kan ju fråga om skalan 1-10 är bra? För det rätt mycket siffror vad är skillnaden 
mellan 7 och 8 liksom? Alla ska ligga över 7 men vad betyder 7 och vad betyder 8? Fastna 
inte på Sharepoint heller, den kan vara bra men det kan finnas andra sätt som är bättre. 
 
Rammtin: Det har varit lite snack kring om man ska använda sig av en befintlig databas eller 
en helt ny databas.  Då tänkte dem på CRM om man ska integrera det med systemet. 
 
Kicki: Jag är lite rädd när det kommer till integrations projekt  
 
Rammtin: Vad är dina åsikter kring att använda sig av befintlig databas eller att göra en helt 
ny databas? 
 
Kicki: Är det möjligt att få in informationen i CRM så känns det lämpligt för där har man 
kunderna redan inlagt. Men där kan det bli knöligt med säkerheten och data, men är det 
knöligt när det kommer till det så föreslår jag en ny databas.  Sedan kan man ju vända på då 
CRM handlar om personal information och inte nått om kund i huvudtaget. Egentligen varför 
ska det ligga i CRM, detta är ju för konsulten man gör målkort man gör det inte med kunden.  
 
Rammtin: Finns det någon typ av nackdel med att göra en helt ny egen databas? 
 
Kicki: förutom att någon måste vara administratör så finns det inga nackdelar. En stor fördel 
är att det är bara en person som integrerar med databasen. Men gör man en bra databas så 
kan man integrera den senare i framtiden. 
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Intervju vid Örebro 
 
Rammtin: Hur många målkort gör du om året? 
 
Pia: kan det vara 50-60 kanske, jag är ju en av dem som har gjort mest och anledningen är 
att teamcheferna har haft så många konsulter så jag har hjälpt dem att göra målkorten. Men 
jag gör mindre nu än vad jag gjorde i våras. 
Rammtin – Vad är syftet med målkortet? 
 
Pia: det finns två syften det ena är att få träffa kunden sen också att diskutera kvaliten på 
det vi leverar självklart är det kul med feedback och det är viktigt att veta vad vi gör dåligt. Så 
att man kan göra nått åt det. Tredje är lönesamtal att konsulten känner att cheferna har koll 
på sina medarbetare. 
 
Rammtin: Vad finns det för problem med målkortet? 
 
Pia:Det är ju störst att det ligger på papper vilket jag inte är strukturerad människa att man 
tappar bort papper. Jag har svårt att hålla koll på dem. Det är lätt att ta bort papprerna. 
 
Rammtin: Vilka delar i det kommande systemet anser du mest kritiska? 
 
Pia: Jag tror att det här detta med pekplatta, ett problem kan vara att man sitter med  
datorn och lösningen är då pekplatta. Har man en platta är det okej och modernt enligt folk 
det är viktigt. Sen att det är enkelt så att det inte är komplicerad, det får inte ta tid. Hellre 
färre funktioner. Sen det är med behörigheten i ortsnivå. Vi måste tänka att det vi får 
godkännande just om PUL att när anställd  skriver under. 
 
Rammtin: Vad har för förväntningar på systemets användbarhet? 
 
Pia: Det är ju vad jag har sagt att det ska va smidigt så lite störiga moment som möjligt med 
kunden. 
 
Rammtin: Vad har du förväntningar på systemets säkerhet? 
 
Pia: Det är att inte vem som helst ska kunna gå in i systemet, vi har ju bekymmer just nu 
med infra att de kommer åt allt även lönefiler. Men detta har inte så mycket med 
applikationen att göra. Men desto känsligare system vi får så är det viktigare att ta upp det 
här.  
 
Rammtin: Vad vill du att en administratör ska kunna göra i administrationsdelen  
 
Pia: Det är ju egentligen att skapa nya frågor, lägga upp nya konsulter och konsult om t.ex vi 
startar ett nytt kontor i nån ort man ska kunna lägga till och ta bort kontor. Man skulle vilja 
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kunna ta en rapport på hur många målkort man har gjort på en person via AD. Jag vill att alla 
ska vara administratörer för jag ser inte varför man inte ska vara det. 
 
Rammtin: Finns det något vi har missat som du vill säga? 
 
Pia: Det är väl att frågorna ska vara i orts-nivå så att vi kan ha frågor på våra egna sätt vi 
behöver inte komma överens med frågorna jag tror inte heller att vi kommer göra det 
eftersom vi fungerar så olika. Att hämta statistik och jämföra med kontorer ser jag inte som 
viktigt och jag ser inte varför man ska man ska göra något sådant. 
 

Intervju vid Borlänge 
 
Vad är syftet med målkortet? 

 
Maria: ”För mig så är det ju två, dels så är det ju att följa upp hur medarbetare fungerar ute 
hos kunderna. Hur nöjd är kunderna med medarbetarna, behöver vi göra något? Är det 
någon insats eller någonting? Det är också för att ha med sig någonting, kunna ge feedback 
till konsulten. 

 
Men det andra syftet är ju minst lika viktigt, det är ju att få se vad som är på gång ute hos 
kunden i fråga, se ifall det finns möjlighet för mer försäljning. Det är det jag ser i alla fall.” 

 
Anna: ”Jag hade delat upp den första i två. Dels återkopplingen till konsulten. Kunden kan 
prata med en tredje part, så man kan ge återkoppling till konsulten. Och återkoppling till oss 
så för att få veta hur konsulten fungerar, till företaget också då. Så vi får veta hur konsulten 
eller ett uppdrag fungerar. 
 
Och det tredje är sälj. Det är ju en kontaktväg” 

 
Och hur ofta använder ni det? 

Anna: ”Våra konsulter har ju ganska långa uppdrag, det är skillnad mellan de olika orterna, 
så våra kunder har långa uppdrag, så då gör vi, alltså vi ska göra målkort en gång om året på 
konsulter i alla fall, även om de sitter på ett 3 års långt uppdrag. Då har vi som att göra en 
gång om året. Men vi är inte där och knackar på oftare” 

 
Maria: ”En gång om året känns ibland, hos vissa kunder… en del sitter där ibland 4, 5, 6 år 
vid samma beställare. De kanske gör samma saker, men de sitter där med samma beställare. 
Ibland 10 år, och den beställaren är ju nöjd. Den begriper ju inte vara vi kommer dit, det blir 
ju onödigt.” 
Anna:”Men är det kortare uppdrag än ett är, då försöker vi göra ett för det uppdraget. 
Men så har vi ju även gjort i början av uppdrag, när vi har varit osäkra att det funkat. Det är 
mer en feedback för företaget. 
Så kortare uppdrag är egentligen närmare slutet eller när man ska börja prata förlängning 
eller något. 
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Är uppdragen längre än ett år så kör vi årsvis, men så kan vi även göra vid förekommen 
anledning. Om vi sålt in någon och vi inte vet ifall det är rätt kompetens eller person. Då kan 
man göra några veckor in i uppdraget bara.” 

 
Vilka problem upplevs idag med målkortet och hur påverkar det er 

Anna:”Jag tycker det är svårt att klämma in allt, men det är mer tidsproblem på min agenda. 
 
Men sen är det uppföljningen tycker jag. Det ör det vi har pratat om [Anna och Maria har 
pratat om, intervjuarens anm.], det finns olika informationsobjekt och då är det de här 
aporna man får med sig, alltså actions som man ska göra. Och där har vi pratat om dels 
direkt om koppla tillbaka, om det är någon fel referens i fakturan kan man få med sig 
tillbaka. Så den här direkta uppföljningen. Och på lång sikt, kompetensutvecklingsbehov” 

 
Maria: ”Och sen tycker jag problemen, du och jag[Maria och Anna, intervjuarens anm.], är 
nya med att göra de här målkorten och frågar hur vi gör dem, vad tolkar vi in i varje fråga, 
alltså vad tolkar Anna in i hur lönsam en konsult har varit. Hur lägger man fram den frågan? 
Det kan jag tycka… för det man ju se på sina egna målkort när det har varit olika som gjort 
dem. Det kan bli lite olika resultat i poängsättningen.” 

 
Sen är det svårt att hämta statistik kan jag tänka mig. 
Maria: ” ja, det blir ju det. Jag menar, skulle jag gå och göra målkort på någon av Annas 
konsulter så kanske det blir lägre poäng än när Anna gör dem. Eller högre, det vet man ju 
inte.” 

 
Och svårt att hämta all statistik när det lagras i pappersenkäter. 

 
Maria: ”Ja men precis. Fast vi har inte så många, så det tycker inte jag är en issue tycker jag, 
för det är inte så många. Oftast blir det en gång per år på en konsult. Det är 16 stycken. Vi 
kanske gör… max 20 stycken på ett år. Det är ett Excel-ark, svårare än så är det inte.” 

 
Anna: ”Just betygen, det jag pratat om att de ska ha ett betyg på varje område, det är ett 
Excel-ark. Det har man ju överblick på. 
 
Däremot, de actions man ska göra, de ligger i något protokoll, handskrivet på ett papper, så 
att just få in det som en task eller någonstans” 

 
Maria: ”Ja, det skulle man vilja ha. Få in det som en uppgift i en kalender och faktiskt kunna 
boka av. Med start- och slutdatum om att det ska jag faktiskt göra.” 

 
Vilka delar i det kommande systemet anser du är mest kritiska? 
 
Maria: ”Dels så är det de här med att får stöd för action points, för då kan jag tycka det är 
värt att knappa in de här uppgifterna och mata in det i ett system. Eftersom vi gör så få kan 
jag tycka vad ska vi ha ett system till med exempel 8 stycken, men det är ju för att hålla reda 
på de där, som man vill ha. 
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Så för mig skulle det vara det kritiska. Per automatik utan att gör något förutom skriver rent 
ett protokoll ute på plats eller skriver ner det efteråt får action points skapade. Det här är 
något jag ska göra och så kommer det upp i Outlook.” 
Anna: ”Och det är egentligen en del av et jag ska säga. Och det beror på vad du menar med 
kritisk, viktigt som Maria säger, eller svårt” 

 
Med kritiskt menar jag vad som snarare är viktigt. 
 
Maria: ”Ja, för mig är det a och o, sen tycker jag också det är bra om frågorna är med att 
man får en begreppsförklaring på dem så jag och Anna får samma betyg på samma kund 
eller konsult” 

 
Anna: ”Men det betyder att vi går två och två och det är ju dubbel arbetsinsats 
 
Men det betyder olika för den man intervjuar. Vi har jättemycket offentliga kunder och fråga 
då om något är lönsamt, undrar de vad man menar då. De sitter där med sin femårsplan. 
Vissa har inte ens begrepp om vad en timme kostar av egen personal. Så de förstår inte 
frågan.” 
 
Maria:”Det är då man skulle vilja ha stöd kan jag känna. Åtminstone det här kan vi säga. För 
när jag ställer den frågan så säger jag: Jo, men att de är ändå värt pengarna du betalar. För 
det kostar ju, men är det värt pengarna?  
Svarar de: ja men det är det ju alla gånger.  
Ja det kanske är en 7a, 8a eller 9a. Så att vi alla kan få det stödet 
 
Det finns även en fråga om senare i intervjun om hur frågorna ska väljas. 
Jag läste igenom den här du skicka [begreppsmodellen. Intervjuarens anm.]  
Hur ska man då jämföra olika medarbetare med varandra. Hur ska vi kunna jämföra Nöjd 
Kund Index om vi inte mäter samma saker. 
 
Jag köpa att det är olika frågor om vi ska mäta en konsult eller om det är ett företag som 
leverantör.” 

 
Anna: ”Idag har vi inte frågor, utan vi har fem områden. Så därför blir det ännu mer 
personberoende. Så i princip kan man gå dit och säga lönsamhet 1-10. Så alltså inom de 
områden man skulle vilja ha ett frågebatteri som skulle passa. 
 
Så mallen idag är ju de här fem områdena, sen är det upp till intervjuaren att hitta på något 
checkt för att klämma ur dem en siffra på varje område. Så idag är det inte så att man 
betygsätter varje fråga utan områdena och då skulle ett frågebatteri vara till hjälp för att 
betygsätta ett område. Eller skulle det vara så att man har tio frågor sen ett par extrafrågor 
som man kan gå igenom. 
 
För ska vi ha det jämförbart så och se en konsults utveckling eller Nethouse utveckling då 
måste man nog ändå hålla sig inom de här områdena så att områdena följer med. Sen får 
den som intervjuar anpassa sitt frågebatteri” 
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Maria: ”Det tror jag är a och o, för hur skulle vi annars… om jag plockar utan helt annorlunda 
frågor än vad Cia Örvill gör, hur ska vi då jämföra en systemutvecklare här med en 
systemutvecklare nere i Örebro? 
 
Eller att jag plockar ihop en typ av frågor i år och sen helt andra nästa år på samma konsult 
hur kan jag då jämföra den konsultens utveckling?” 
Anna: ”Ja, så det kan bli lite svårt. Det är något man ska tänka på, en kritisk sak. Att 
statistiken ska vara användbar över tiden. Hållbar över tiden och geografiskt.” 
Maria: ”Ja, så den inte blir beroende över om jag, Anna eller någon annan gör den. För det är 
ju… kompetensen vi berömmer, till exempel. Vi får betyg på den. Den är ju mer jämförbar än 
om jag skulle fråga hur trevlig han är eller om Cia, till exempel, skulle fråga om 
kompetensen.” 
Anna: ”Sen finns det ju de som svarar på hur trevlig konsulten är.” 
 
Maria: ”Ja, men det blir för mycket osäkerhetsfaktorer om vi helt fritt skulle få plocka ihop 
frågor. De borde vara ett stöd till olika områden. Men att områdena är kvar över tiden som vi 
kan jämföra, tycker jag då.” 
 
Anna: ”Ja områdena tycker jag är bra. Men jag har hört när vi pratat lite workshops som vi 
kört, att det är ett frågetecken om områdena. Men fine, jag har inte reflekterat. Det kanske 
skulle komma till någon eller nån som är svår att klämma ur då. Den som är svårast för oss 
att klämma ur är lönsamheten men den måste ju vara med. Men det kanske finns någon som 
är problematisk eller som inte ger så mycket 
 
Men man får nog hålla det för område och sen frågebatteriet får vara för att man ska kunna 
få betyg på området, att man ska kunna anpassa sig till den man pratar med.” 

 
Vad har du förväntningar på systemets användbarhet? 

 
Maria: ”Att det ska vara användbart(skratt). Ja, men det finns ju inga användbarhetskrav 
idag, höll jag på att säga, användbarhetskrav för till exempel för synskadade, inte som det 
ser ut idag. Men det måste vara lätt att använda, det är inget snack om saken. Men man kan 
inte säga lätt att använda, men vad är lätt att använda?” 

 
Anna: ”Det finns ju vissa kriterier för användbarhet, baskriterier. Det är samma sak som att 
man ska följa god programmeringssed” 

 
Maria: ”Ska det här bli en webbapplikation så ska man ju följa riktlinjer för användarbarhet. 
Och den är väldigt simpel och det handlar egentligen om god programmeringssed.” 

 
Anna: ”Det finns ju olika faser i det här. Och jag ser vissa faser som mycket enklare i det här. 
För jag sitter med ett kryssprogram för att se när jag ska ha uppföljning på de olika 
konsulterna och på deras uppdrag och där. 
Men i det här läget är förberedelse för intervju och intervjun.” 

 
Maria: ”Jag skulle vilja ha en fri penna du kan skriva med, och inte sitta och knappa med och 
absolut inte en dator för då har du dödat samtalet direkt.  
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Man måste ha en fri penna och få klottra med, sen om den tolkar mina tolkningar rätt är inte 
det mest kritiska just då” 

 
Då får den sparas som en bild snarare än en text eller sträng. 
 
Maria: ”Ja, precis. Sen får jag tolka det sen” 

 
Anna: ”Vad ska man säga om användbarhet, jag tror också om det här med platta. Men jag 
tror man måste skriva för hand, man måste få klottra. Det finns säkert de som är 
jätteduktiga att skriva på tangentbord, men jag har svårt att se att det blir samma sak.” 
Maria: ”Det spelar ingen roll hur fort du skriver på en platta, du förlorar fokus i dialogen” 

 
Jag tror det kan bli skillnad då mellan en mobil och en läsplatta, eftersom de är olika stora. 

 
Anna: ”Jag tror det här är för lite [Anna visar upp en mobiltelefon] för du såg hur mycket text 
man skriver ut.” 

 
Maria: ”Skulle den finnas i en mobil… javisst… Det skulle vara om jag skulle göra 20-30 så jag 
skulle kunna lägga in värdena i mobilen, och skriva anteckningarna på papper. 
Men då är det ju bara värdena man är ute efter. Då blir det statistiken, värden och få ut den. 
Sen får ja hantera papper som gör idag.” 

 
Anna: ”Fast jag ser inga problem, alltså jag skannar ju in dem för jag vill inte ha massa 
papper liggandes. Jag skannar dem sen scrimmar jag dem. För jag tycker inte de ska 
liggandes, det är lite integritetskyddande material tycker jag.” 

 
Maria: ”Så det är ju en sak som är kritiskt. Jag håller med om att det är integritet. Alltså, det 
är något som någon sagt i förtroende till mig.” 

 
Anna: ”Det skulle ju vara snyggt om man kunde klottra direkt på plattan och sedan skanna in 
det. Sen gör jag inte något mer, det enda jag gör är att förädlar, ligger in betygen i en 
sammanställning.” 

 
Jag undrar också hur ni ser generellt på ett gränssnitt, skulle ni vilja att man laddar fram 
målkort direkt eller skulle ni vilja att det finns en meny? 

 
Anna: ”Jag tror man måste förbereda sig för varje möte, och då kommer det fram ett 
frågebatteri som man sedan klickar i. Men sen när jag kommer ut till kunden ska jag inte 
sitta där och välja i frågor. Då ska det vara klart och jag ska kunna starta mötet” 

 
Maria: ”Det håller jag med om, då ska det definitivt vara klart. Sen är det ju det här med 
frågorna, de måste vara kopplade till områden, så de inte bara berör kompetens och sen har 
jag ingenting på resten. 
Sen tycker det är svårt att sitta här och säga användbarhet, jag tycker det är och o att vi inte 
bara plockar in kraven utan applikationen jobbas med prototyp. Så man kan vara med och 
tycka till. För det är då du kan få att det verkligen är användbart.” 
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Är det någon skillnad på använda applikationen på en dator, pekplatta eller mobil? 
 
Maria: ”Om det är så att jag kan skriva ut ett papper, så vill jag kunna skriva in det på en 
dator när jag kommer tillbaka. Det är den enda gången jag kan se datorn vara användbar” 

 
Anna:” Var det inte uppe som ett krav(under workshop, intervjuarens anm.) att man måste 
kunna köra pappersvarianten? Så man kan köra pappersvarianten ifall det inte passar med 
platta eller om den havererar. Man kan inte komma till kund och säga: Oj, jag är ingen 
nätkontakt. Eller: Oj, mina batterier är slut.” 

 
Vilka förväntningar har du på systemets prestanda? 

 
Maria: ”Där pratar vi sekunder från man gör saker. Oavsett var man sitter någonstans. Så 
man kan inte sitta hos en kund och så får man vänta 20 sekunder innan man tryckt in siffran” 

 
Anna: ”Men man sitter inte och väntar på någonting egentligen. Eller det är ju de här 5 
siffrorna, men kan man inte klämma fram dem på några sekunder så är det något allvarligt 
fel” 

 
Maria: ”Om jag skriver något, och undrar vad jag skrev så måste jag kunna gå tillbaka till det 
snabbt.” 

 
Anna: ”Men att starta upp applikationen, det kan ta flera sekunder” 

 
Vilka förväntningar har du på systemets tillgänglighet? 

 
Maria: ”Det borde nästan vara så att applikationen opererar offline, så den aldrig behöver 
hämta någonting. Att jag bara startar upp den, hämtar mina frågor från frågebatteriet och 
sen är det klart. Och under tiden så lagrar den allt lokalt, så den inte behöver fundera. Och 
sen kan man synka grejorna. 
Annars kanske man hamnar i något jidder med ingen uppkoppling, så den är kritisk.” 

 
Anna: ”Men kollar man tillgänglighet så är det väl inget 24/7, utan när jag kommer hem så 
kan ladda upp det imorgon, eller när det går.” 

 
Vilka förväntningar har du på säkerheten? 

 
Maria: ”Vem som helst ska inte kunna se vad som helst. På individnivå ska bara den med 
personalansvar kunna se, tycker jag. 
Att Anna kan se mina målkort ser jag inte som något problem, det kan jag köpa. Men att 
någon från Örebro, Linköping eller Göteborg ska se mina målkort kan jag absolut inte förstå 
eller vice versa. På individnivå alltså. 
Den som har personval i varje bolag som har någon form av personalansvar borde kunna se. 
Så vi kan täcka för varandra.” 

 
Anna: ”Däremot, medelbetygen.” 
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Maria: ”Att man får medelbetygen för varje område. Men individens, nej, varför då?... 
Att kunna se medelbeygen för varje team och sedan för varje kontor vore bra. Och den skulle 
kunna vara synlig för alla.” 

 
Anna: ”Och varje individ ska bara vara ort kunna se. Och sen skulle jag kunna tänka mig att 
man har de resultat publicerade på webben” 

 
Mara: ”Ja, så att man i interna webben kan se vad Borlänge har i Nöjd Kund Index. Inte på 
varje område utan då är det sammanställningen. För det är det vi har som mål och det vi 
redovisar på alla konferenser.” 

 
Anna: ”Men skulle Örebro bara vilja ha deras Nöjd Kund Index och inte visa ner till teamchef 
så är det väl okej.” 

 
Okej, har ni mer synpunkter om säkerhet? 

 
Anna: ”Ja, om jag har gjort en sån där intervju. Oj jag tappa bort papprena på vägen tillbaka. 
Så om vi backar tillbaka till det här med att man laddar ner och så här. Så ska resultatet 
dubbellagras på något sätt, Men efter en avslutad intervju skulle det vara bra ifall man ladda 
hem intervjun(Ladda upp den till databas, intervjuarens anm.) resultatet. Man skulle vilja 
avsluta intervjun med att ladda hem resultatet. För det kan ju hända att jag är ute hos kund 
och sen är det 3 dagar tills jag är på kontoret. Så finns det ju dubbellagrat, en backup på 
det.” 

 
Maria: ”Det måste ju finnas sparas på pekplattan medan jag fyller i det. För det får absolut 
inte bli så att det: Ops, där försvann det.” 

 
De olika konsulter ni gör målkort på, finns de redan lagrade eller skriver ni i fri text? 

 
Anna: ”Man ska använda den grunddata som finns. Vi har till exempel personalinformation i 
AD” 

 
Maria: ”Ja det är självklart hämta det. Precis som det är självklart att betygsskalan ska vara 
fast.” 

 
Så lite inmatning som går alltså? 

 
Maria: ”Ja, på dem fältet. Sen på mina anteckningar, så måste de vara fria. 
Jag skulle vilja göra en anteckning som kopplad till t.ex. kompetens. Men också en fri 
anteckning förutom den där jag få med det här som inte alltså har med målkortet att göra 
Utan som är de här leadsen. T.ex. så här är det eller att tänka på. Den andra är alltså snarare 
där det blir action points. Jag tror alltså det kan vara flera fria texter för anteckning” 

 
Anna: ”Vi har ju dels det med konsulter som finns i AD, men vi har även målkort på projekt” 
Maria: ”Och då måste vi har milltime för att kunna få projektet. Sen har vi kund också, och 
det beror lite på vad man ska ha. CRM-systemet eller beställaren i Mill-time. Så det är inte 
helt enkelt. Men vi får inte hitta på ett nytt grunddatasystem.” 
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Vad vill du att en administratör ska kunna göra i administrationsdelen av systemet. 
 

Maria: ”Man ska kunna lägga till frågor, inaktivera frågor inom områden. Kanske t.o.m. 
lägga till eller ta bort områden. Men då är det i mallen. 
Sen förväntar jag mig att jag ska kunna gå in och redigera mina målkort. Men det tycker jag 
inte ligger i administratöravdelningen utan jag ska kunna gå in och redigera mina målkort. 
När jag går igenom målkortet med konsulten och tänker: vad fasen är det här, så här var det 
ju inte. Eller så har han en förklaring att så här är det. Och då är vi tillbaka till lätt 
användbarhet. Och det är ju ingen som kommer gå in och putsa siffrorna i efterhand. Det kan 
vara så att jag skriver i en fråga, men jag brukar alltid gå igenom siffrorna. Men om jag inte 
hinner det och råkat skriva en 2a… ops… så därför tror jag det ör viktigt att kan jag justera 
dem.” 

 
Anna: ”Så det där medelvärdet är ju ett nuvärde, om man säger så. Och nu gör vi målkorten 
på verksamhetsår. Så just nu har vi noll i Nöjd Kund Index. Vi antar att de andra också gör så. 
Att de kör på verksamhetsår” 
 
Maria: ”En administratör ska bara kunna administrera grunderna till målkortet, och 
rättigheter förstås. Fast egentligen borde det hämtas direkt från ADet. För där står vilka som 
är teamchef, och vilka jag har under mig.” 

 
Anna: ”Men så finns det ju säljare, och de är inte med i AD… Så var ju den där säljarrollen 
också” 

 
Maria: ”Så administratören måste kunna lägga till roller som ska ha rättigheter” 

 
Anna: ”För som vi jobbar har vi en huvudansvarig för sälj, den borde ha samma behörighet 
som teamchefer egentligen” 
Hur skall frågor för målkortet väljas, ska en mall med frågor genereras specifikt för det 
utvärderingsobjekt(Nethouse eller Konsult etc.) du har valt för just det målkortet eller ska 
frågor genereras specifikt för det utvärderingsobjekt som du har valt och sedan kan du 
själv plocka de frågor du vill använda dig av för just det målkortet? 

 
Maria: ”Så som det sista tycker jag, men de måste ändå hänga ihop. Så det finns spårbarhet 
så man kan jämföra. För det är områdena man sätter betygen på. För mig är frågorna ett 
hjälp för att få fram svar och betyg på området. Det är inte varje fråga som ska betygsättas 
utan områdena. Och då ska jag kunna plocka. Exempel så finns det 10 frågor på det här 
området så ska jag kunna plocka ut 3-4 stycken som jag vill ha med mig” 

 
Anna: ”Det finns ju vissa frågor som man inte ställer till om en projektledare, men ställer till 
en systemutvecklare. Så det vi kalla för uppdragsroll, det är ju också en sak man kan 
gruppera frågorna efter” 

 
Maria:”Men sen vid frågebatterierna, när man matar i frågorna, så ska man dels tala upp 
vilket område de hör till och sen får man fråga om den här frågan är applicerbar på 
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utvärderingsobjektet Nethouse, projektet eller konsulten. Eller så är det applicerbart på alla. 
Det är liksom det man talar om. Och när jag gör utvärderingen på Konsult, så får jag fram 
alla frågor som är kopplade till konsult och frågor som är kopplade till allt. Sen ska jag kunna 
välja de frågor som jag vill ha med, för dem känns relevanta för just det sättet. Och frågorna 
ska sen mynna ut till att jag kan sätta ett betyg på ett område. Frågorna är mitt stöd för att 
komma fram till ett betyg.” 

 

Intervju vid Linköping 
 
Vad är syftet med målkortet? 
”Syftet just nu, som det används för mest, är ju att följa vår leverans, konsult - hur vi jobbar i 
princip. (Hur vår resurskonsult jobbar hos oss (13.:10).) 
Och vi använder det i våra medarbetarsamtal.” 
 
Och hur ofta använder ni det? 
”Ungefär, nu har vi haft så mycket att göra, för vi är inte annat skede än vad Örebro är. Så vi 
är ute och debiterar på ett annat sätt, vi har liksom inte den overheaden här eftersom så 
många jobbar hemma vid här då. Så vi har haft lite svårt att hinna med att göra så målkort i 
den utsträckning vi skulle vilja göra. Däremot har vi som mål åtminstone 1-2 målkort per 
konsult-år ” 
 
Vilka problem upplevs idag med målkortet och hur påverkar det er? 
”Det är statistiken. Nu fyller jag i dem manuellt, nu har dem faktiskt på papper. Jag har fyllt i 
betyg och antal nu, så det är för statistikens skull. Jag har inte fyllt kommentarer och så.” 

 
Vilka delar i det kommande systemet anser du är mest kritiska? 
”Frågor och svar. Betyg. Kunna mata in betyg och svar, och vilken konsult det är. 
Grundfunktionerna är ju att man mata ska mata in, och slippa göra det på papper” 

 
Vad har du förväntningar på systemets användbarhet? 
”Jag faktiskt inte helt ärligt. Om jag sitter ute hos en kund, och skulle dra fram en dator… vi 
hade tidigare och just nu har jag en sån här dator med penna på, så när jag var ute kund satt 
jag med en dator så vek jag ner den och antecknade bara. Jag tar inte upp dator något mer 
nu under möten. Och det är lit så jag har farhågor om… att det vore schysst om man kunde 
ha det på platta och man kan använda en penna och skriva in. 
Jag ser inte hur man ska kunna hinna skriva ner saker på ett tangentbord på en platta, det är 
knappt så jag hinner med det nu. 

 
Jag ser att man antecknar på en pekplatta med en penna. Och det är jag lite skeptisk till, 
kommer det vara användbart för mig om vi har det på en platta? 
För jag menar kommentarer, jag har jättemånga kommentarer till betygen, för betygen är ju 
lätt att sätta, det är ju bara att trycka in dem i en mobil eller platta. Det jag är lite mer 
bekymrad över är kommentarerna omkring, som jag tycker är väsentlig när man följer upp 
både förbättringar och när man ska prata med konsulten på medarbetarsamtal, som de är 
oerhört viktiga. 
 
Så det är väl det då men… vad var frågan nu igen? Vad ska det vara för användarbarhet?” 
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Ja, vad har du för förväntningar på användarbarheten? 
”Ja, jag har väl inte så stora förväntningar egentligen. ” 
Men till exempel att det vara offline-läge... 
”Ja, sen är offline-läge självklart. Det är absolut ett måste” 

 
Hur vill du att användargränssnittet ska se ut? Skulle du vilja, till exempel, att man 
kommer in till en meny i målkort eller att målkortet skapas direkt man startar 
målkortsapplikationen. 
”Det är väl bra om det finns olika funktioner i meny. Det behöver inte vara avancerat. Jag 
kan tänka mig en enkel funktion. Jag tänka mig ett formulär, ett formulär skulle det kunna 
vara. 
 
Jag kan tänka mig en klassisk e-tjänst. Alltså som ett formulär, där man kör olika sidor. Så 
man inte behöva välja och tillbaka till någon huvudmeny utan det ska vara ett vettigt flöde. 
Alltså, när jag startar upp den kommer jag till målkort eller någonting. Och sen ställer jag 
den första frågar: vilken konsult är det och vad är det för någonting? När man blir klar med 
det trycker man på nästa. Sen får man trycka för det som är relevant tror jag. Snarare än 
menyer. 
 
Det jobbigaste med nya applikationer är hur man ska navigera i dem. Då är det bättre att det 
är logiskt och det är i en följd tänker jag mig.” 
Ser du någon på att använda applikationen på mobil, dator eller pekplatta? 
”Jag ser inga skillnader, jag tycker inte man borde göra två olika applikationer. 
 
Jag tycker inte man ska bli lurad för man går in via en webb eller…. 
Det värsta jag vet är dem med sina egna mobilanpassade hemsidor, sen går man in i den och 
ser att man blivit snuvad på allting. Så för mig ska det vara samma sak” 
Vilka förväntningar har du på systemets tillgänglighet? 
”Ja man framförallt komma åt det, i offline-läge, man ska komma åt det” 
 
Du sa tidigare att du kan tänka dig att det finns tillgängligt på intranät. 
”Ja, jag ser det som möjligt att bygga upp det på formulär i SharePoint till exempel. Att det 
räcker liksom. Och sedan aggregera information från AD när det gäller andra medarbetare 
och allt. Och sedan ta den informationen och aggregera upp från sitt ämne när det gäller 
kunden. Så får du ju det ifyllt och sen fyller du på resten med formulär. Så ett enkelt 
SharePoint-formulär tror jag räcker för vad vi har för förväntningar och behov.”  

 
 

 
Vilka roller ska kunna integrera med målkortssystemet? 
”Det ska helt och hållet baseras på  ADs kontrollsystem. Det ska vara det som styr. 
Så AD ska styra vilka som ska kunna hämta viss statistik och kommentarer om konsulter? 
”Ja, jag anser att det finns någon form av, vi håller nu på med dokumenthanteringen, 
anställningsbetyg och målkort i dokumentformat. Och då tror jag det har och göra med om 
du är chef och så vidare, dem rollerna vi har inom Nethouse. Jag tror inte man ska bygga 
något nytt, utan istället helt hållet bygger på AD. Så det får sätta vem kan läsa och vem som 
får skriva. Så vi inte administrerar behörigheter på flera olika håll.” 
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Vad vill du att en administratör ska kunna göra i administrationsdelen av systemet. 
 ”Jag vill kunna ändra frågorna. Sen är det kanske någon mer som vill kunna ändra frågorna. 
Eftersom vi är olika bolag så kanske vi har någon gemensam perspektivstrategi, men vi 
kanske har några egna formulerade frågor ” 

 
 

Hur skall frågor för målkortet väljas, ska en mall med frågor genereras specifikt för det 
utvärderingsobjekt(Nethouse eller Konsult etc.) du har valt för just det målkortet eller ska 
frågor genereras specifikt för det utvärderingsobjekt som du har valt och sedan kan du 
själv plocka de frågor du vill använda dig av för just det målkortet? 
”Det kanske vi finns några frågor som är obligatoriska, säg 10 stycken för leverans, 10st för 
resurs, 10st för tjänsteåtaganden, och utvärderar vi Nethouse kanske det är 10st frågor som 
det handlar om. Som vi alltid kör, som vi tar statistik ifrån. Som är common ungefär. Sen 
måste vi ju själva kunna välja. 
 
Det är viktigt för kunna göra statistik, annars skulle man kunna göra sina egna målkort.” 
 
Finns det några andra frågor som jag borde ställt, som du saknar? 
”Inte vad jag kan komma på nu i alla fall. 
Någonting som jag tycker är superviktigt är att vi använder vår AD och bygger så mycket vi 
kan på det vi redan har. 

 
Sen har jag förhoppningen, i och med att vi har SharePoint på internwebben, att det stödjer 
formulärhanteringen och sånt. Det finns mycket färdiga funktioner som man kan lägga till 
eller ta bort, det är otroligt kraftfullt. 
Och då behöver man inte ha någon administration och administrationsverktyg på det sättet. 
För då bygger man inte en applikation. Man kan se till att den finns tillgänglig via mobil eller 
platta. 
Så man mobil-anpassar den, så vi har allt i en ingång.”   
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BILAGA F – Tidsuppskattnings analys kring kraven gentemot 
Programvaruplattformarna 

 
(Zooma in för att se bilden tydligt) 
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BILAGA G – Analysen kring faktorer mot de två 
programvaruplattformar 

Faktorer .NET Framework med 
ASP.Net 

Sharepoint 

 
 
 
 
 

Ny teknik 
 

Utveckling med ASP.NET så 
kan man använda sig av 
HTML5-funktioner.  En 
webapplikation med 
ASP.NET går att användas via  
smartphone och pekplattor 
då den visas som en mobil 
sida eftersom output är 
HTML5.  

Utvecklingen med 
Sharepoint så kan man 
avända sig av HTML5-
funktioner men redigering 
måste ske i vissa färdiga 
komponenter. Mobil 
utveckling på SharePoint är 
komplext och kräver mycket 
extra arbete eftersom mobil 
utveckling med SharePoint 
innebär ett dubbelt 
utvecklingsarbete. 

 
 

 
 

Förvaltning 
 

I Nethouse kontorer så finns 
det överlag högre 
kompetens inom ASP.NET. 
Vilket möjliggör en enklare 
förvaltning vid de flesta 
kontoren. I framtiden så 
kommer ASP.NET få mer 
stöd för utveckling av mobila 
plattformar och HTML5. 

I Linköping finns det 
SharePoint-kompetens som 
inte finns i samma 
utsträckning vid andra 
Nethouse-kontor. 

 
  

Kompetens 
 
 

Vi har tidigare utvecklat i 
ASP.NET och använt C# då vi 
har studerat kurser inom 
dessa områden. Vilket gör 
att vi har mer erfarenhet i 
ASP.NET. 

Vi har ingen tidigare 
erfarenhet av att utveckla i 
SharePoint miljö. 

 
 

 
 

Resurser 
 

I Nethouse Örebro finns det 
flera utvecklare med expertis 
inom ASP.NET. Det finns 
även ett större utbud av 
hjälpmedel på nätet. 

SharePoint har flera färdiga 
funktioner som skall 
möjliggöra enklare 
utveckling. Däremot kan 
vissa funktioner behöva 
redigeras för egen 
anpassning, dessutom finns 
ingen direkt expertis vid 
Nethouse Örebro. 

 
               

Återanvändbarhet 
 

I Nethouse Örebro finns 
liknande projekt som 
möjliggör återanvändning av 
funktioner och kodstycken.  

I SharePoint finns det som 
tidigare nämnt färdiga 
funktioner vilket möjliggör 
återanvändbarhet, men 
troligtvis med redigering. 
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BILAGA H – Risk & Prioriterings analys på kraven 
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BILAGA I – Analys kring för- och nackdelar med 
Programvaruplattformar 

 
för- och nackdelar om egentutveckling med .Net framework 4, ASP.NET applikation över 
SharePoint: 

 Vi har grundkompetens inom C#, ASP.NET och SQL vilket kommer ge nytta under 

utvecklingstiden. 

 Mer anpassningsbar jämnfört med SharePoint och InfoPath inte för att dem inte är 

anpassningsbara men med eget så finns det inga fördefinierade funktioner som det 

exempelvis finns i SharePoint och Infopath. 

 Skapa ASP.net pages blir lättare än att skapa web parts i SharePoint. 

 Mer kontroll på webapplikationen i termer av databas och gränssnitt 

 Mycket resurser exempelvis från nätet och böcker. 

 Med hjälp av C#, ASP.NET och SQL kommer vi att utvecklas mer och få mer kunskap 

inom det eftersom det är centralt. 

 
Nackdelar med egenutveckling med .Net framework 4, ASP.NET applikation gentemot 
SharePoint: 

 Det kommer ta längre tid att få funktionalitet som redans finns i SharePoint. 

 Finns inget ” built-in ”, alla lösningar behöver att börjas från noll. 

 Säkerhet måste utvecklas. 

 Kräver kompetens. 

 
För- och nackdelar om SharePoint över .NET framwork 4, ASP.NET applikation: 

 Många inbyggda funktioner som är tillgängliga med MOSS som kan användas för att 

enkelt utveckla komplexa lösningar. 

 Bra säkerhetsdetaljer som är inbyggt. 

 Mycket mindre insatser krävs för att skapa massor av funktioner 

 
Nackdelar med SharePoint gentemot egenutveckling med .NET framework 4, ASP.NET 
applikation: 

 Svårt att lösa problemen i utvecklingen 

 Sharepoint-XML-konfiguration används ofta för att konfigurera vissa funktioner som 

man inte ens behöver i lösningen. Men man måste konfigurera det ändå bara för att 

det finns där. En hel del uppgifter på SharePoint verkar helt enkelt som ett slöseri 

med tid eftersom man inte arbetar på de egenskaper som krävs utan i stället på att ta 

bort funktioner som inte behövs.  

 Prestanda för ASP.NET applikationer är mycket bättre. 

 Det är svårt att lägga till egen kod i SharePoint. 



73 
 

 Sharepoint 2010 supportar inte IE6. 

 SharePoint kodar man för mesta dels med XML, med XML konfiguration så fastnar 

man i en schema så det blir ingen plats för kreativitet tillskillnad en webapplikation 

med ASP.NET. 

 Man kan hamna i onödiga problem som egentligen inte behöver lösa fast än man 

måste för att det skall funka i SharePoint. 

 SharePoint introducerar en hel del komplexitet som gör att utvecklingen blir långsam, 

Massor av olika typer kod på olika platser, massor av klasser, olika konfigurationer på 

olika nivåer, olika verktyg som STSADM, skriptkommandon att komma ihåg och 

massor av begrepp och funktioner. Försöker man titta in i databasen för att försöka 

lista ut vad SharePoint gör så möts man av en mur av komplexitet där också. Mer 

komplexitet, längre utvecklingstid och huvudvärk. 
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BILAGA J – Projektplanering 
 
 

 
 
 
 


