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Abstract 

Development of planning system is a complex design problem that requires both a high degree of 

flexibility but also structure. In the context of planning, there are several actors, activities and resources 

that must be considered. Expertise in planning is often concentrated in a few key individuals. It is 

therefore no coincidence that many businesses, organizations and even universities currently conducts its 

planning in proven single-user system like Excel even though there is a strong need for standardized 

multi-user system. Uppsala University is no exception, despite its size, with over 40,000 students, 6,200 

employees, 130 programs and 2000 courses. Course planning is conducted using single-user system and 

which is dependent on a number of key individuals to plan to work. The essay aims to investigate and 

illustrate the problems that are associated with the development of the planning system by developing a 

prototype of a course scheduling system. The research strategy used is Design Science and the 

development methodology that is used is Scrum. The prototype has been evaluated regularly during 

development through formative evaluation. The essays knowledge contribution is methodological 

knowledge that shows both how Scrum and Design Science can be combined and model knowledge, 

which shows the basic structure of a course scheduling system. 
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Sammanfattning 

Utveckling av planeringssystem är ett komplext designproblem som kräver både en hög grad av 

flexibilitet men även struktur. I samband med planering är det ett flertal aktörer, aktiviteter och resurser 

som måste beaktas. Kunnandet när det gäller planering finns ofta koncentrerad till ett fåtal 

nyckelpersoner. Det är därför ingen tillfällighet att många företag, organisationer och även universitet 

idag bedriver sin planering i beprövade enanvändarsystem som Excel fast att det finns starkt behov för 

standardiserat fleranvändarsystem. Uppsala universitet är inget undantag trots dess storlek med över 40 

000 studenter, 6 200 anställda, 130 utbildningsprogram och 2000 fristående kurser. Kursplaneringen 

bedrivs med hjälp av enanvändarsystem där man är beroende av ett antal nyckelpersoner för att 

planeringen skall fungera. Uppsatsens syfte är att undersöka och belysa den problematik som finns i 

samband med utveckling av planeringssystem genom att utveckla en prototyp för ett 

kursplaneringssystem. Den forskningsstrategi som används är Design Science och den 

utvecklingsmetodik som används är Scrum. Prototypen har utvärderats regelbundet under utvecklingen 

genom formativ utvärdering. Uppsatsens kunskapsbidrag utgörs av metodkunskap som visar hur Scrum 

och Design Science kan kombineras samt modellkunskap som visar den grundläggande strukturen för ett 

kursplaneringssystem. 

Nyckelord 

Planeringssystem, Scrum, Agil utveckling, Design Science, Prototyp, Formativ utvärdering 

 

  



 

 

 

Begreps lista  

Intressenter Syftar på den grupp eller de personer som är delaktiga och/eller 

bidragande till utvecklingen av prototypen. 

Användare Användare är ett samlat begrepp för de lärare, studierektorer och 

kursansvariga som ska ha tillgång till prototypen 

Sprint En iterativ fas i utvecklingsprocessen (Sutherland & Schwaber, 

2011). 

Produktbacklog En krav lista baserade på önskad funktionalitet utifrån användare 

(Sutherland & Schwaber, 2011) 

Artefakt Människohand fabricerat föremål, konstprodukt. Termen artefakt 

används bl.a. inom arkeologin som beteckning för redskap, 

verktyg och etc. (Nationalencyklopedin, 2013). 

IT-Artefakt En artefakt av informationsteknologi 

Fleranvändarsystem System som tillåter ett flertal anslutna användare att samtidigt 

arbeta inom systemet (Nationalencyklopedin, 2013). 

Enanvändarsystem System som är avsedda för att endast användas av en användare i 

taget.  

Webscraping Ett program som bearbetar HTML på en webbsida för att 

extrahera data för manipulation, exempelvis konvertera 

webbsida till ett annat format t.ex. HTML till WML.  

Inkrementell utveckling Bygger på att olika delar av utvecklingen utvecklas inom olika 

tidsperioder och integreras i systemet allteftersom de blir klara 

(Cockburn, 2008). 

Iterativ utveckling Bygger på att stegen i utvecklingen sker iterativt där tid sätts 

åsido för att revidera och förbättra stegen (Cockburn, 2008). 

Sekventiell utveckling Bygger på att stegen i utvecklingen sker sekventiellt d.v.s. i tur 

och ordning, nästa steg påbörjas förens förra steget är klart. 

(Cockburn, 2008). 
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1. Inledning 

Kapitlet behandlar forskningsproblem, syfte, kunskapsbidrag, kunskapsintressenter och uppsatsens 

avgränsning. Kapitlet avslutas med en beskrivning av uppsatsens disposition. 

1.1 Problembakgrund 

Uppsala universitet är idag ett av Sveriges främsta universitet med över 40 000 studenter och 6 200 

anställda med över 130 utbildningsprogram och 2000 fristående kurser (Uppsala universitet, 2012). 

Utbildning utgör en av universitets kärnverksamheter och planering och genomförandet av kurser i form 

av kurstillfällen är en kärnprocess som är viktigt och som tar mycket tid och resurser i anspråk.  

Kursplanering bedrivs idag främst med hjälp av Excel-ark. Det finns även exempel på lokala 

planeringssystem som används på olika institutioner men dessa system och Excel-arken fungerar som 

enanvändarsystem vilket gör det svårt att dela planeringsinformationen. Detta gäller både i själva 

planeringsprocessen och i samband med uppföljning av planeringen. Kursplaneringen sker också på 

institutionsnivå vilket leder till att det är svårt att sprida planeringsinformationen mellan olika 

institutioner.  

Det betyder att det inte finns några standardiserade rutiner eller enhetligt planeringssystem som kan 

användas av berörda aktörer (prefekter, studierektorer, kursansvariga lärare och lärare) på institutionerna 

och över institutionsgränser. Det krävs därför onödigt mycket tid och resurser för att koordinera och 

upprätthålla en konsistent kursplanering. Verksamhetskommunikationen mellan berörda aktörer blir 

ineffektiv genom att informationen är otillgänglig i olika Excel-ark och lokala planeringssystem. Det 

betyder att mycket tid läggs på att berörda aktörer måste begära information av varandra via e-mail, och 

att denna information måste sammanställas och återrapporteras manuellt.  

Ett sätt att lösa den rådande problematiken är att utveckla ett gemensamt kursplaneringssystem. Vi har 

därför fått i uppdrag av Uppsala universitet att utveckla en prototyp för ett kursplaneringssystem. För att 

kunna utveckla ett sådant kursplaneringssystem krävs det att verksamhetskommunikation standardiseras 

vilket är ett komplicerat designproblem. Ett grundläggande problem är t.ex. att kunna definiera vad som 

egentligen är det grundläggande planeringsobjektet. I ett kursplaneringssystem tycks det intuitiva svaret 

vara kurs. Men begreppet "Kurs" har visat sig vara ett svårfångat begrepp. Det finns t.ex. olika 

kursbegrepp kursplan, fristående kurs, kurspaket, kurstillfälle och kursbudget. Men vad som är skillnaden 

mellan dessa olika kursbegrepp är oklart, och för att förstå skillnaden mellan dessa begrepp är det viktigt 

att förstå hur verksamheten fungerar. 
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1.2 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att på ett konkret sätt visa en bättre datoriserad lösning för 

kursplanering jämfört med nuvarande situationen på Uppsala universitet. Kursplanering är en 

komplicerad del inom verksamheten och det är ingen tillfällighet att det inte finns något riktigt bra system 

i användning idag. Detta gör att både utvecklingen av prototypen och de problem som behöver lösas i 

samband med utvecklingen kommer att vara av intresse. Det betyder att den utvecklade prototypen och 

dokumentation av utvecklingsprocessen är en viktig del av uppsatsen, och uppsatsens kunskapsbidrag. 

Vi kommer också att jämföra vår lösning med den/de lösningar som finns idag i Excel. Det betyder att vi 

kan belysa den problematik som finns i många verksamheter där planeringen sker med hjälp av Excel-ark. 

Excel som i grunden är ett enanvändarsystem gör det svårt att kommunicera information som skapas till 

andra, och att låta andra än den som initialt skapat Excel-arket uppdatera och lägga till information. 

Många planeringssystem startar som Excelbaserad system men när planeringsproblemet växer och när 

behovet att koordinera planeringsarbetet ökar hamnar många företag och organisationer i ett läge där det 

skulle vara mera önskvärt att utveckla ett standardiserat fleranvändarsystem för att öka tillgängligheten 

och att kunna kommunicera planeringresultat. 

1.3 Avgränsningar 

Den utvecklade prototypen är ämnad och reserverad för Uppsala universitet. Den problematik som råder 

vid kursplanering behöver även lösas på andra universitet i Sverige, men det är inte något som vi 

fokuserar på inom uppsatsens ramar. Under studien undersöker och förhåller vi oss enbart till material och 

aktörer som är involverade vid kursplaneringen på Uppsala universitet. 

Uppsatsens primära fokus är att ge förslag på den grundläggande strukturen för ett kursplaneringssystem. 

Kursplaneringssystemet måste även passa in i den struktur av informationssystem som finns vid Uppsala 

universitet. Prototypen är inte ämnad till att fullt integreras med verksamheten och existerande system 

utan endast visa på behovet av integration.  
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1.4 Kunskapsbeskrivning 

Kunskapsprodukten utgörs av en utvecklad IT-artefakt, en prototyp på ett möjligt kursplaneringssystem 

för Uppsala Universitet. Prototypen är inget färdigt planeringssystem som är redo att implementeras utan 

endast ämnad till att bidra med förståelsekunskap och förklaringskunskap genom att den visar på vilka 

problem som måste lösas.  

Prototypen bidrar även med vägledande kunskap (Goldkuhl, 1998) genom att den visar på en möjlig 

lösning, d.v.s. hur de problem som beskrivs ovan kan lösas. Utvecklingsprocessen som beskrivs i 

uppsatsen bidrar också med vägledande kunskap genom att den beskriver av hur den valda 

forskningsstrategin kan kombineras med systemutvecklingsprocess. 

1.4.1 Kunskapsintressenter 

De kunskapsintressenter d.v.s. den målgrupp som är intresserade av kunskapsbidraget är främst 

utbildningsledare, prefekter, studierektorer, kursansvariga och lärare inom Uppsala universitet. Fokusen 

ligger på studierektor och kursansvariga som är de aktörer som ägnar mest tid åt kursplanering. 

Uppsala Universitet är inte ensamma att ha bekymmer med kursplaneringssystem, detta är ett typiskt 

problem som även finns på andra universitet och högskolor i Sverige. Det gäller även andra 

organisationer som använder sig av enanvändarsystem i samband med planering, men har behov av att 

övergå till fleranvändarsystem.  

Övriga intressenter som kan påverkas inom Uppsala universitet är studenterna. Då ett nytt 

kursplaneringssystem gynnar även dessa i form av förbättrade scheman och att mer tid kan läggas på 

undervisning. Studenterna är dock inte av något speciellt intresse i detta arbete, utan fokus ligger på de 

aktörer som är involverade vid skapandet/utformningen av kursplaneringen. 

1.5 Disposition 

Kapitel två behandlar uppsatsens forskningsansats d.v.s. de val av metoder som vi använt för 

datainsamling och dataanalys och hur vi har genomfört vår studie 

Kapitel tre behandlar tillvägagångsättet i syfte att konkret beskriva hur utvecklingen av prototypen har 

gått tillväga. 

Kapitel fyra presenterar resultatet av pregame fasen d.v.s. resultatet av planeringen inför utveckling av 

prototypen. 

Kapitel fem presenteras resultat av game fasen den s.k. utvecklingsfasen av prototypen. 

Kapitel sex presenterar analys över utvecklingsprocessen och de kunskapsbidrag som har identifieras.  

I kapitel sju är en avslutande del där slutsatser över arbete och de kunskapsbidrag som har identifieras 

presenteras.  
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2. Forskningsansats och metodval 

Forskningsstrategin i uppsatsen är en kombination av Design Science och fallstudie. Det är Design 

Science genom att en IT-artefakt, en prototyp för kursplanering utvecklas och det är en fallstudie genom 

att utvecklandet och undersökningar för utvecklingen sker i en verklig kontext.  

2.1 Design Science 

Designen Science är en forskningsstrategi som fokuserar på att utveckla nya IT-artefakter. En IT-artefakt 

kan spela flertal olika roller i Design Science. IT-artefaktens roll kan variera ifrån att vara själva 

ändamålet, ett medel att studera något annat eller så är själva utvecklingsprocessen av IT-artefakten som 

är av intresse (Oates, 2006, pp. 108-110). Processen där IT-artefakten utvecklats inom Design science är 

en sökprocess för att finna effektiv lösning till den problematik som IT-artefakten ska bidra med att lösa. 

Målet med design science inom informationssystem är att uppnå kunskap och förståelse som möjliggör 

utvecklande och genomföring av teknikbaserade lösningar (Hevner, et al., 2004). 

Forskningen kan resultera i fyra olika typer av kunskapsprodukter enligt (March & Smith, 1995): 

Construct – Utveckling av grundläggande begrepp och ontologier, t.ex. vad som menas med objekt, 

identifierare, attribut och vad de representerar. 

Models – Kombinationer av begrepp som representerar en situation i verkligheten som används för att 

underlätta förståelse av designproblemet och utveckling av lösningen. Det kan vara modeller på meta eller 

problemlösningsnivå. 

Methods – Utveckling av metoder eller metodkunskap som visar hur man ska gå tillväga för att kunna 

skapa modellerna. Det involverar formella metoder (t.ex. Normalisering) och kommersiella metoder (t.ex. 

RUP och Soft Systems Methodology). 

Instantiations – Syftet är att utveckla en IT-artefakt som på ett konkret sätt visar hur begrepp, ontologier, 

teorier, modeller och metoder kan implementeras i IT-artefakter som fungerar i praktiken. 

Valet av Design Science som forskningsstrategi bygger på att det ska utvecklas en IT-artefakt 

(instantiation) i form av prototyp för Uppsala universitet. Studien beskriver kursplaneringssituationen 

d.v.s. förutsättningarna och problemsituationen i form av en nulägesbeskrivning(se avsnitt 4.2). Arbetet 

presenterar också en utvecklad prototyp som illustrerar hur en grundläggande struktur för ett 

kursplaneringssystem kan se ut som löser en del av de problem som beskrivs i nulägesbeskrivningen. Det 

innebär att prototypen används för att underlätta förståelsen av designproblemet, samt för att presentera 

en modell för dess lösning (Models). Metodkunskap (Methods) är en del av kunskapsbidraget genom att 

vi beskriver hur designproblemet kan lösas och att vi visar hur Design Science kan kombineras med 

Scrum.  
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2.1.1 Design Science forskningsprocess 

Forskningsprocessen i samband med Design Science är en iterativ process som består av fem olika steg 

(Vaishnavi & Kuechler, 2004): awareness, suggestion, development, evaluation och conclusion. 

1. Awareness: Igenkännandet och beskrivandet av ett problem som ska lösas med IT-artefakten. 

Utgångspunkten kan komma från att studera litteratur där forskare identifiera områden för vidare 

forskning, eller läsa om nya fynd inom ett intressant område och det kan också vara ett praktiskt problem 

med hög relevans. 

2. Suggestion: Ett kreativt språng från nyfikenhet på problemet till att erbjuda och presentera en idé om 

hur problemet kan lösas. 

3. Development: Utvecklingen genomförs och hur det genomförs beror helt på vilken typ av IT-artefakt 

som föreslås. 

4. Evaluation: Undersöker utvecklad artefakt och ser för en bedömning av dess värde och avvikelser 

ifrån förväntningarna. 

5. Conclusion: Resultat från designprocessen konsolideras och skrivs upp, och kunskapsbidraget 

sammanfattas. Eventuella oväntade resultat och/eller oavslutade frågor dokumenteras för ytterligare 

forskning. 

Observera att dessa faser inte följs på ett stegvist sätt, utan genom ett iterativt arbetssätt. 

2.1.2 Utvärdering av IT-artefakt 

Organisationer måste genomföra utvärderingarna för att bedöma och prioritera investeringar i 

informationssystem och fastställa förändringar och kostnader för organisationen (Beynon-Davies, et al., 

2009). Utvärdering bestämmer värdet av systemet och fungerar som ritningar för framtid utveckling och 

förslag på förbättringar och delas normalt in i summativ och formativ utvärdering (Clark, 2010).  

Summativ utvärdering innebär att IT-artefakten utvärderas efter det att IT-artefakten har blivit 

implementerad (Beynon-Davies, et al., 2009, p. 284). 

En formativ bedömning fokuserar på utvecklingsprocessen och inte på det implementerade systemet. 

Utvärderingen bygger på att kontinuerligt bedöma värdet medan utvecklingen pågår genom att övervaka 

utvecklingen av funktioner (Beynon-Davies, et al., 2009, p. 284).  

För att genomföra formativ bedömning bör man se till att man har intressenter involverade i utvecklingen. 

Planeringen för formativ utvärdering bör även se till att det finns utrymme för bedömning av förslag före 

utveckling av önskad funktion innan utvecklingen d.v.s. de bör ha följande struktur: förslag, bedömning 

och utveckling (Nan, 2003). 
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2.2 Fallstudie 

En fallstudie fokuserar på ett objekt eller fall som ska undersökas (Oates, 2006). Det kan vara en 

organisation, en avdelning, en verksamhet eller ett informationssystem och används för att nyansera, 

fördjupa och utveckla begrepp och teorier (Nationalencyklopedin, 2013). 

En fallstudie innebär att undersökningsobjektet studeras på djupet, med hjälp av en mängd olika metoder 

för att skapa data. Det kan vara data som skapas utifrån intervjuer, observationer, dokumentanalys 

och/eller enkäter. Syftet är att få en rik, detaljerad inblick av undersökningsobjektet och dess komplexa 

relationer och processer (Oates, 2006, p. 141).  

Motivet för fallstudie inom uppsatsen baseras på att utvecklande av informationssystem som 

planeringssystem är väldigt komplext och omfattande. Det behövs en fallstudie för att få grepp om de 

aktörer, aktiviteter och resurser som ska beaktas och hur de relaterats till varandra i sin verkliga kontext 

vid kursplaneringen inom Uppsala universitet. 

En fallstudie kännetecknas av (Oates, 2006, p. 142):  

● Fokus på djup snarare än på bredd – Det handlar om att få så mycket detaljerad information 

om undersökningsobjektet som möjligt. 

● Naturlig miljö - Undersökningsobjektet, eller fallet undersöks i sin naturliga miljö och inte i ett 

laboratorium eller annan konstgjord situation.  

● Holistisk studie - Forskaren fokuserar på komplexiteten i relationer och processer och hur de är 

sammankopplade med varandra och innebörden av dessa relationer, istället för att försöka isolera 

enskilda faktorer.  

● Flera källor och metoder används - Bra helhetsbild uppnås genom att utvinna information/data 

från flera olika källor med olika metoder. Begränsar man sig enbart till en eller få källor, löper 

man stor risk att den information man utvinner är vinklad. 

Valet att kombinera Design Science med fallstudie baseras på att utvecklingsarbetet kräver detaljerad 

information. Om i vilken verksamhetskontext som IT-artefakten ska används och vilka komplexa 

relationer som funnits mellan olika delar av verksamheten. Detta resulterar i att IT artefakten studeras i 

dess naturliga miljö och inte i ett laboratorium eller i simulerad miljö. 

Studien är holistisk genom att en förståelse skapas för komplexiteten i relationerna mellan olika processer 

och inblandade aktörer inom utbildningsplanering. Det som ämnas att göras är också delvis nytt för det 

existerade inga skräddarsydda kursplaneringssystem för grundutbildningar på universiteteten i Sverige. 

Detta beror på att planeringsprocesser med många olika aktörer att beakta, flera samverkande 

informationssystem och komplicerade regelverk leder till komplicerade situationer som har en tendens att 

uppstå utifrån miljön där resultat och effekter inte kan isoleras till några få orsaker. 
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2.2.1 Planering och genomförande av Fallstudier 

Det finns tre olika kategoriseringar av fallstudier baserat på syfte (Yin, 2003): exploratory, descriptive 

och explanatory. 

● Exploratory case study (Explorativ fallstudie) 

○ Definiera frågor och hypoteser som sedan t.ex. kan användas i en efterföljande studie. 

Tillämpas för att hjälpa forskare att förstå diverse forskningsproblem. 

● Descriptive case study(Beskrivande fallstudie) 

○ Ger en rik detaljerad beskrivning av en företeelse i dess kontext. Analysen berättar en historia 

vilken inkluderar vad som hände och hur olika människor uppfattade vad som hände. 

● Explanatory case study (Förklarande fallstudie) 

○ Går längre fram än en beskrivande fallstudie genom att den försöker förklara och klargöra 

varför vissa händelser inträffade och varför vissa resultat och effekter uppstod. I huvudsak 

fokuserar den på varför frågor. 

Uppsatsens fallstudie är en förklarande fallstudie eftersom det ger en helhetsbild som beskriver nuläget 

och förklarar hur en del av de problem som beskrivits kunnat lösas med hjälp av en IT-artefakt. 

Det är av ytterst vikt att i första hand välja rätt typ av instans och att kunna motivera valet för läsarna av 

sin forskning. Eftersom en fallstudies fokus är begränsad till ett objekt eller fall som ska undersökas. Ett 

val av fall alternativt begrepp kan baseras på följande scenarier (Oates, 2006, p. 142):  

● Typiskt exempel - det valda fallet är typiskt för många andra och kan därför stå som representant 

för hela klassen.  

● Extrem instans - fallet är inte typiskt för andra men ger en kontrast till normen.  

● Testbädd för teorin - fallet innehåller element som gör den lämplig för att testa en befintlig 

teori.  

● Bekvämlighet - företag eller organisation i det valda fallet har kommit överens om att ge dig 

tillgång till dem, och tillhandhåller begränsad tid och resurser för genomförandet av studien.  

● Unik möjlighet - en möjlighet uppstår att studera något som man inte tidigare har planerat för, 

och det kan inte inträffa igen. 
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Valet av instans var en kombination mellan bekvämlighet och typiskt exempel. Motiveringen av valet 

inom studien var följande: 

Bekvämlighet: På uppdrag av institutionen för informatik och media på Uppsala universitet ska en 

prototyp för ett kursplaneringsystem utvecklas. Institutionen bidrar med tillgång till personalresurser och 

insyn för hur verksamheten bedrivs. Utan tillgång till dem kan det endast spekuleras över vilka krav som 

finns och hur prototypen ska se ut. 

Typiskt exempel: Den planeringsproblematik som finns vid Uppsala universitet anses vara ett typiskt 

exempel. Eftersom den planeringssituation som råder på Uppsala universitet liknar den situation som 

många organisationer och företag befinner sig i, där de tillämpar och använder sig av enanvändarsystem 

som Excel för planering. Fördelen med Excel är det är flexibilitet och ger anpassningsbarhet för olika 

ändamål inom planering, budgethantering etc. Den enskilde användaren får dock inte samma frihet i ett 

planeringssystem jämfört med Excel pga. att informationen i planeringssystemet måste standardiseras 

baserat på en gemensam informationsmodell. Om planeringsarbetet involverar många människor och det 

finns behov av mer komplex planeringsinformation behövs ett dedikerat planeringssystem. Det tar dock 

tid, kunskap och resurser att skapa en sådan informationsstruktur. Uppsala universitet är inget undantag, 

de är en av de organisationer som har ett sådant behov men som ändå använt sig av enanvändarsystem 

som Excel. 
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2.3 Systemutvecklingsmetod 

För att ett utvecklingsarbete ska uppfylla kriterierna för Design Science krävs det spårbarhet vilket 

förutsätter en systematisk dokumentation av de fem stegen inom forskningsprocessen i samband med 

Design Science (se avsnitt 2.2). En systematisk dokumentation är också något som utmärker en väl 

genomförd systemutvecklingsprocess. Den noterbara skillnaden mellan Design Science och en vanlig 

systemutvecklingsprocess är att Design Science kan ge kunskapsbidrag. Design Science lägger därmed 

också mer vikt på utvärdering av lösningen, tillskillnad gentemot systemutvecklingsprocessen där 

intresset inte alltid är att utvärdera IT-artefakten utan enbart på utvecklingen. För att kunna skapa 

spårbarhet från krav till slutlig IT-artefakt är det därför viktigt att välja rätt systemutvecklingsmetod i 

arbetet (Oates, 2006).  

En väl använd systemutvecklingsmetod är vattenfallsmodellen som är en typ av sekventiell 

systemutveckling där varje steg i utvecklingsprocessen utförs på ett sekventiellt sätt. Det innebär att 

designfasen påbörjas först när analysfasen är klar och att själva konstruktionsfasen startar först när hela 

designenfasen är klar (Dennis, et al., 2010, p. 47). Problemet med sekventiell systemutveckling är att 

föregående fas måste avslutas innan nästa påbörjas (Cockburn, 2008). Sekventiell systemutveckling som 

vattenfallsmetoden hade kunnat användas om det vore möjligt att ta reda på alla krav och skapa sig en 

klar bild över slutprodukten innan utveckling.  

Genom att det område som prototypen utvecklas inom är komplext måste det finnas möjlighet att pröva 

olika förslag och tillåta förändringar i kraven under utveckling för att kunna uppnå bäst resultat. Detta gör 

att det alternativ som passar bäst är iterativ och inkrementell systemutveckling, vilket i detta fall är agil 

systemutvecklingsmetodik. De funktionella kraven på prototypen kan bäst utvärderas när de kan provas i 

verksamhetskontext. Detta leder till att valet av agil systemutvecklingsmetodik är passande då vi kan 

utvärdera prototypen och förändra kraven löpande under utvecklingen av prototypen (Cockburn, 2008).  



10 

 

2.3.1 Agil systemutveckling 

Agil systemutveckling är ett samlingsnamn för systemutvecklingsmetoder för iterativ och inkrementell 

systemutveckling. För att på ett bättre sätt utveckla programvara värdesätter de agila 

systemutvecklingsmetoderna gemensamt fyra grundutvärderingar (Beck, et al., 2001): 

1. Individer och samarbete framför processer och verktyg. 

2. Fungerande programvara framför omfattande dokumentation. 

3. Kundsamarbete framför kontraktsförhandlingar. 

4. Anpassning till förändring framför att följa en plan 

Förespråkarna för dessa metoder anser att det finns värde i det högra ledet men de i vänsterledet 

värdesätts mer. 

Agil systemutveckling har som fundament tolv principer som definierar ramverket. Dessa principer är 

skalbara vilket innebär att de kan modifieras, tas bort och läggas till nya principer vid behov 

(AgileSweden, 2003).  

1 Högsta prioritet är att tillfredsställa kunden genom tidig och regelbunden leverans av 

värdefull mjukvara. Genom att utveckla de mest kritiska funktionerna först och vänta med icke-

kritiska funktioner tills senare versioner visar man kunden mervärdet av investeringen. 

2 Möjlighet för förändringar av kraven sent i utvecklingen. Att vara mer flexibel och inte helt 

låst i kravspecifikationen är viktigt då förutsättningarna för systemet kan förändras. 

3 Att leverera fungerande system ofta, med några veckors mellanrum. Genom att fokusera på 

snabb färdigställning och driftsättning av nya versioner av systemet kan man få mer feedback från 

användarna och uppdatera kravspecifikationen. 

4 Verksamhetskunniga personer och utvecklare måste arbeta tillsammans dagligen under 

hela projektet. Nära samarbete mellan verksamhetskunniga och utvecklare leder till bättre 

anpassat system för verksamheten. 

5 Bygg upp projektet runt motiverade individer. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och 

lita på dem för att få jobbet gjort, det leder till att ökat engagemang i projektet. 

6 Bästa sättet att förmedla information är ansikte-mot-ansikte. Att förmedla konstruktiv kritik 

dagligen är viktigt och görs bäst mellan två personer och aldrig inför andra. 

7 Fungerande programvara är det huvudsakliga måttet på framsteg. Teorier över 

funktionalitet i system ger aldrig samma möjlighet till relevant återkoppling som att testa 

systemet praktiskt i dess verkliga kontext. 

8 Smidiga processer verkar för långsiktighet. Delaktiga i projektet ska kunna upprätthålla ett 

konstant tempo under obestämd tid utan att fokus eller produktivitet påverkas.  
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9 Fasta krav på hög kvalitet och god design ger ökad dynamik. Hög kvalitet och god design 

upprätthålls genom att man fattar kritiska beslut så sent som möjligt eller att man är beredd på att 

ändra tidigare beslut om det nyttjar projektet.  

10 Enkelhet, konsten att kunna göra rätt saker och inte mer eller mindre, är viktigt. Att 

undvika allt onödigt bidrar till enkelhet. ”En enkel lösning är inte alltid den bästa – men den bästa 

lösningen är alltid enkel!” 

11 Den bästa kravformuleringen, arkitekturen och designen uppstår i självorganiserande 

team. Att get fria tyglar inom en given ram gör möjlighet till att ett team kan organisera sig själva 

och bortse från titlar och roller. 

12 Reflektera regelbundet över hur teamet kan effektiviseras och anpassa därefter handlande 

därefter. Att regelbundet reflektera över hur teamet kan förbättra sig ger möjlighet till egen 

motivation och samhörighet med de andra. 

Valet av Agil systemutveckling som systemutvecklingsmetod baseras på den fokus som sätts på att 

individer, kundsamarbete och kommunikation hamnar i centrum av utvecklingen. Det nära samarbetet 

med verksamhetskunniga personer är av stor vikt eftersom utvecklade av planeringssystem är komplext. I 

synnerhet gällande kursplaneringsystem eftersom kunskapen om hur planering sker och vilka system och 

personal som är involverade inom kursplaneringen är begränsad till vissa nyckelpersoner i verksamheten. 

Baserat på kravet av spårbarhet från Design Science i systemutvecklingen gäller det att finna en väl 

beprövad systemutvecklingsmetod inom agil systemutveckling som erbjuder bra struktur och 

dokumentation. En väl beprövad och populär agil systemutvecklingsmetod är Scrum som uppfyller de 

krav som ställs. 
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2.3.2 Scrum 

Scrum är ett ramverk inom agil systemutveckling för genomförandet av komplexa projekt. Scrum var från 

början skapat för mjukvaruutvecklingsprojekt men fungerar även för andra komplexa och innovativa 

typer av utvecklingsarbeten (Scrum Alliance, 2013). Scrum utvecklades under 1990-talet och är idag en 

av de ledande utvecklingsmetoderna inom agil systemutveckling (Axelsson, 2013).  

Scrum fokuserar på affärsnytta och möjligheten att förändra projektet på ett strukturerat sätt (Axelsson, 

2013). Det är iterativ en och inkrementell ramverk (Janssen, 2013) vars angreppsvinkel är hur främst hur 

projekten organiseras och planläggs (Axelsson, 2013). 

Tillskillnad mot andra utvecklingsmetoder finns det inte en klassisk kravspecifikation, utan istället 

tillämpar man en Produktbacklog (Axelsson, 2013). En produktbacklog är i enkelhet en lista med levande 

och prioriterade önskemål. Detta innebär att Scrum tillskillnad från många andra utvecklingsmetoder 

accepterar att världen är föränderlig, levande och önskemål kan komma att ändras. Önskemål som var 

aktuella vid projektets start kan försvinna eller prioriteras ned under projektets gång och nya önskemål 

kan också läggas till (Sutherland & Schwaber, 2011). 

Rollerna inom Scrum (Scrumteamet) 

Scrumteamet består av tre roller: produktägare, scrummästare och utvecklingsteam. Det viktiga med 

Scrumteamet är att det är självorganiserande och kors-funktionellt. Det innebär att medlemmarna själva 

kan välja att utföra arbetet på bästa sätt utan att vara beroende av utomstående (Sutherland & Schwaber, 

2011): 

Produktägare (Product Owner): Produktägaren är den som är ansvarig för att öka värdet på produkten 

och arbetet utvecklingsteamet gör, hur det går till varierar. Ansvaret för att hantera produktbacklogen 

ligger endast på produktägaren även om det är någon annan som sköter den (Sutherland & Schwaber, 

2011). Produktägaren är oftast en projektledare hos beställaren (Axelsson, 2013) men kan även tillhöra 

den egna organisationen (Softhouse, 2013). 

Utvecklingsteamet (Development Team): Utvecklingsteamet är självorganiserande och bestämmer själva 

internt hur man ska omvandla önskemålen från produktbackloggen till funktioner i produkten. 

Utvecklingsteamet är kors-funktionell och har all kunskap som behövs för att utveckla produkten. De är 

dem som utför det egentliga arbetet som problemlösare och konstruktörer (Sutherland & Schwaber, 

2011). 

Storleken på ett optimalt utvecklingsteam anses vara mellan tre till nio. Färre än tre medlemmar minskar 

utbytet mellan medlemmarna och resulterar i lägre produktivitetsvinster och fler medlemmar än nio 

kräver för mycket samordning. Mindre utvecklingsteam kan även sakna färdigheter som behövs för att 

slutföra utvecklingen under sprinten (Sutherland & Schwaber, 2011). 

Scrummästare (Scrum Master): Scrummästaren är ledaren för Scrumteamet som ansvarar för att 

säkerställa att Scrum förstås och efterlevs genom att se till att Scrumteamet förhåller sig till de ramverk 

Scrum är. Det är även scrummästaren ansvar att stämma av mellan de olika aktörerna inom och utanför 

utveckling och se till att det inte finns några hinder för utvecklingen (Sutherland & Schwaber, 2011). 
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Scrum faserna  

Scrum-processen har i regel tre grupper av faser: pregame, game och postgame (Sutherland, 2012): 

Pregame fasen 

Pregame fasen kan delas in i två delar: planering och arkitektur. 

Planering 

Planering är den första delen i pregame, första steget är att skapa en produktbacklog för produkten (även 

kallad för produktbacklog) (Axelsson, 2013). Produktbacklog är en lista på alla nödvändiga önskemål på 

funktioner och krav ifrån användarna som måste genomföras under utvecklingsprocessen. Utöver 

produktbacklogen ska en definition av produktreleasen skapas och uppskattning av tid, kostnad och risker 

inom projektet ska även göras.  

Arkitektur 

I andra delen av pregame fasen analyseras det om önskemålen i produktbacklogen kan påverka designen 

för den grundläggande tekniska arkitektur som ska föreslås. Övervägning gör om önskemålet från 

produktbackloggen ska implementeras eller inte för att avgöra om man ska förändra arkitekturen eller inte 

(Sutherland, 2012). I huvudsak innebär fasen att utvecklingsteamet analysera produktbacklogen och 

formar den grundläggande tekniken inför utvecklingen i Game fasen. 

Game fasen 

Det är i Game fasen som själva utvecklingen sker i spurter i s.k. sprints, vilket är ett iterativt 

utvecklingsarbete av nya eller förbättrade funktioner. Varje sprint kan ses som ett projekt med bestämd 

tidsram där längden varierar. Sprintarna kan vara allt ifrån tre till trettio dagar lång och varaktigheten bör 

vara konstant i varje cykel (Axelsson, 2013).  

Varje sprint har en definition av vad som ska byggas, en design och en flexibel plan som ger vägledning 

för byggandet, arbetet och den resulterande produkten. Sprintar möjliggör förutsägbarhet genom att se till 

att granskning och anpassning mot ett mål sker minst en gång per sprint (Sutherland & Schwaber, 2011).  

Sprintar omfattar och består av följande aktiviteter: sprintplaneringsmötet, dagliga Scrummöten, 

sprintgranskningen och sprintåterblicken (Sutherland & Schwaber, 2011). 

Sprintplaneringsmötet  

Arbetet som utförs i en sprint planeras på sprintplaneringsmötet och man skapar en sprintbacklog baserat 

på utvalda önskemål från produktbacklogen. Urvalet för sprintbacklogen görs genom bedömning av hur 

mycket önskemålet kommer att tillföra produkten i jämförelse med hur kostsamt det är att utveckla. 
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Dagliga Scrum (Daily Scrum) 

Dagliga möten som tar upp vad som görs, vad som ska göras och de problem som finns i utvecklingen. 

Mötena pågår i cirka 15 min och syftet är att bibehålla flödet i arbetet och undanröja eventuella hinder 

och problem. Inom varje möte förklarar respektive medlem i utvecklingsteamet: 

 Vad har gjorts sedan förra mötet? 

 Vad kommer att bli gjort innan nästa möte? 

 Vilka hinder står i vägen? 

Sprintgranskning 

Sprintgranskning är ett informellt möte där utvecklingsteamet presenterar resultaten av sprinten och 

produktägaren tillsammans med intressenter som får utrymme att bedöma om målet inom sprinten har 

uppnåtts. Mötet är en genomgång av status på det arbete som genomförts i sprinten samt demonstration av 

produkten för produktägare och inbjudna intressenter. Syftet är att alla intressenter ska få bästa möjliga 

förståelse för dagsläget (Axelsson, 2013). 

Sprintgranskning hålls alltid vid slutet av sprinten för att granska utvecklingen och anpassa 

produktbackloggen om det behövs. På sprintgranskningen diskuterar Scrumteamet och intressenterna det 

som gjorts under sprinten och baserat på återkopplingen från mötet görs eventuella ändringar i 

produktbackloggen (Sutherland & Schwaber, 2011). 

I övrigt kan den svenska benämningen av sprintgranskning variera exempelvis i vissa fall är 

översättningen sprintgenomgång (Axelsson, 2013). 

Sprintåterblicken  

Sprintåterblick är ett formellt möte där utvecklingsteamet tillsammans med scrummästaren går igenom 

vad som fungerade och vad som inte fungerade i sprinten, vilket skapar en möjlighet självgranskning och 

skapa en plan för förbättringar att genomföra under kommande sprint (Sutherland & Schwaber, 2011). 
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Postgame 

Utvecklingen avslutas och den slutgiltiga versionen av produkten förbereds för att släppas. Detta 

omfattar: integration, testning, dokumentation, utbildning och marknadsföringsmaterial (Sutherland, 

2012). 

 

Figur 1: Överblick över Scrum (Harrys, 2011) 
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2.4 Förhållandet mellan Design Science och Scrum 

I denna uppsats kombineras Design Science med Scrum genom att Design Science ger en struktur som 

beskrivs i ett antal faser (se 2.1.1 Design Science forskningsprocess) för hur ett sådant forskningsarbete 

ska genomföras och att Scrum är en metod som visar hur faserna i Design Science kan genomföras. 

Designforskning Scrum 

(Forskningsstrategi) (Systemutvecklingsmetod) 

Awareness 

En beskrivning av problemet som ska 

lösas med IT artefakten 

Pregame 

Att planera och välja arkitektur som ska 

leda till lösning av problemet 

Suggestion 

Förslag på hur lösningen skall 

presenteras Game 

Utvecklandet av artefakten sker i iterativa 

sprintar där, i varje sprint utförs analys och 

skapande av förslag som sedan utvecklas 

och utvärderas 

Development 

Utveckling av IT-artefakt 

 

Evaluation 

Utvärdering av IT-artefakten 

Conclusion 

Slutsatser, sammanfattning av 

kunskapsbidrag 

Postgame 

Artefakten förbereds för leverans och 

slutdokumentation skrivs. 

Tabell 1: Förhållandet mellan Design Science och Scrum 

Den första fasen i Design Science (awareness) kan jämföras med hur arbetet i pregame beskrivs. I 

Pregame beskrivs problemet och utifrån det skapas det en produktbacklog baserat på önskemål som ska 

lösa problemet.  

Den tre följande faserna i Design Science (suggestion, development och evaluation) ses som upprepade 

iterativt inom sprintar i Scrums andra fas (game). En sprint i Scrum består av analys av problematik med 

framtagande av lösningsförslag, utveckling och utvärdering vilket kan direkt kopplas till suggestion, 

development och evaluation respektive inom Design Science. 

Den femte och sista fasen i Design Science (conclusion) kan inte kopplas fullt ut till Scrums sista fas 

(postgame) då Scrum har endast fokus på resultatet i form av IT-artefakt, Design Science har fokus på 

resultatet i form både IT-artefakt och kunskapsbidrag. 
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2.5 Datainsamlingsmetoder 

Det finns huvudsakligen två typer av data som är intressanta att samla in i samband med en 

forskningsstudie: kvantitativa och kvalitativa data.  

Kvantitativ data baseras på numerisk data d.v.s. siffror eller tal, tillskillnad från kvalitativ data som består 

av ord, bilder ljud och osv. Syftet med att samla in kvantitativa data är att man vill göra beräkningar och 

visa på statistiska samband. Inom kvantitativa data är det mängden av data som är av intresse och inte 

djupet av data och metoden lämpar sig mot större målgrupper (Oates, 2006). 

Kvalitativa data skiljer sig ifrån kvantitativ data eftersom syftet är istället att gå in på djupet för att få en 

förståelse av ett sammanhang(kontext). Nackdelar med kvalitativ datainsamling är att de är 

resurskrävande och kan vara svårt att genomföra men resultatet är oftast värt det då de kan ge en unik 

blick på t.ex. en organisations verksamhet eller konfidentiella dilemma som sällan diskuteras öppet 

(Iveroth, 2013). 

Fokus är dock enbart på kvalitativ data i syfte att få en djupare förståelse av de verksamhetskontext och 

relationer som finns i den Sammanhang(kontext) som prototypen utvecklats för. Det är få personer idag 

som har tillräcklig kunskap för att kunna lösa den problematik som råder idag vid kursplanering. Detta i 

kombination med komplexiteten vid utvecklandet av informationssystem som planeringssystem, 

resulterade i att kvantitativ data insamling uteslöts i förmån för kvalitativ. 

2.5.1 Dokument 

Följande dokumentation var input till utvecklingsarbetet och denna dokumentation tillhandahölls av 

handledaren: uppdragsbeskrivning, inspelade intervjuer och preliminär skiss på informationsstrukturen.  

Uppdragsbeskrivning 

Uppdragsbeskrivning ger en detaljerad bild över verksamheten i nuläget och den problematik som 

prototypen ska bidra till att lösa. Tillsammans med de verksamhetsprocesserna och de problem som 

beskrivs i uppdragsbeskrivningen fungerar dokumentet som grund för kravspecifikation till prototypen 

Inspelade intervjuer 

De inspelade intervjuerna genomförs med: studierektorn ifrån företagsekonomiska institutionen och 

studierektor för ämnet kommunikationsvetenskap och 1:e forsknings ingenjör vid Institutionen för 

teknikvetenskaper, Administration och service som ansvarar för lokalbokningssystemet Time-Edit.  

Intervjuerna transkriberas och har fungerar som underlag för kravspecifikationen. Skälet till att göra en 

transkribering är att få en djupare förståelse av intervjuerna och ett bra sätt att göra det är att lyssna 

igenom dem på ett detaljerat sätt och att skriva ned dem i dokument. Detta underlättar arbetet med att ta 

fram en produktbacklog. Samtidigt innebär det dokument med transkribering även blir tillgängligt för 

läsare av uppsatsen vilket ökar spårbarheten 

  

http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TT2:1
http://katalog.uu.se/orgInfo/?orgId=TT2:1
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Informationsstruktur 

Preliminär skiss på informationsstruktur i form av Excel dokument som illustrerar nuvarande 

informationsstruktur för kursplanering inom institutionen för informatik och media. Syftet med skissen är 

att få en mer detaljerad bild över informationsobjektens struktur och dess sammanhang inom 

kursplaneringen för grunden till prototypens informationsstruktur. 

Skissen bidrar även med bättre förståelse över den terminologi och begrepp som institutionen använder 

vid kursplanering och utgör grunden för prototypens verksamhetsspråk i informationsstrukturen. 

2.5.2 Observation 

Öppen observation genomförs där studierektor vid företagsekonomiska institutionen har demonstrerat det 

planeringssystem som används inom institutionen. Öppen observation innebär att de människor som 

observeras är medveten om det, till skillnad ifrån dold där observeraren håller sig gömd för att upptäcka 

felaktigheter som vanligtvis inte förekommer när personer är uppmärksamma att de observeras (Oates, 

2006). 

2.5.3 Sprintgranskningar 

Sprintgranskningen dvs. de informella mötet som beskrivs (Se avsnitt 2.3.2 sprintgranskning) är också en 

viktig del av datainsamlingen genom att den återkoppling som ges under dessa möten bidrar till nya 

förslag som bidrar till utvecklingen av prototypen. Mötena under utvecklingen sker tillsammans med två 

representanter av användare i från informatik och media på Uppsala universitet. Respektive möte har 

spelas in och den fortsatta utvecklingen av prototypen har formas av dessa möten. 

2.6 Analys av data 

Vid tolkning av kvalitativ data finns det inga exakta eller klara regler utan enbart riktlinjer hur man bör gå 

tillväga (Iveroth, 2013). De övergripande riktlinjer som tillämpas baseras på kvalitativ data analys, som 

innebär att all rådata samlas in till gemensamt format och kategoriseras, sedan söker man efter 

sammanhang och återupprepande mönster. Gradvis börjar man succesivts sortera ut och sammanfoga 

mönstren tills man når en viss mättnad dvs att det inte finns något mer att sammanfoga (Oates, 2006). 

I nästa avsnitt kommer vi i mer detalj beskriva hur dataanalysen har genomförts. 
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3. Tillvägagångsätt 

Syftet med detta avsnitt är att beskriva hur arbetet gått tillväga för att komma fram till de resultat som 

presenteras i uppsatsen. Det beskrivs genom att resultaten i huvudsak presenterats med utgångspunkt från 

faserna pregame och game i Scrum och de faser som beskrivits i Design Science som har relaterats till 

Scrums faser(se avsnitt 2.4).  

Scrums relation till Design Science har gett oss följande struktur för tillvägagångssättet som beskrivits 

nedan:  

 Pregame relateras till awareness (se avsnitt 3.1).  

 Game relateras till suggestion, evaluation och development (se avsnitt 3.2)  

 Postgame fasen från Scrum är inte relevant genom att vi utvecklar en prototyp som inte skall 

implementeras. Därför utgör conclusion den sista fasen i arbetet och är hämtat från Design 

Science där analysen och presentationen av kunskapsbidraget är det viktiga (se avsnitt 3.3). 

Ordningen av suggestion, evaluation och development i gamefasen förändrades jämfört med hur det 

beskrivits i Design Science (se avsnitt 2.1.1). Sekvensen (suggestion, evaluation, development) som 

beskrivits i Design Science bygger på att man först tar fram förslag på lösning för IT-artefakt utifrån ett 

problem, utvecklar IT-artefakten och sedan gör summativ utvärdering.  

Skälet till att ordningen av faserna inom utvecklingen av prototypen har ändrats var för att kunna tillämpa 

formativ utvärdering i utvecklandet. Det gjorde att vi inom varje sprint kunde göra 

utvärdering(evaluation) innan utveckling(development) för att kunna rätta till fel i ett tidigare stadie.  

Scrum (se avsnitt 2.3.2) är mer lämpligt för projekt där utvecklingsteamet är större i storlek än tre 

personer. Vi anser att även i när man jobbar mindre utvecklingsteam kan man använda Scrum som ett 

vägledande ramverk för att uppnå struktur och organisering för utvecklandet av system. Samtidigt ur ett 

dokumentationsperspektiv anser vi att Scrum är ett bra verktyg för att uppnå bra dokumentation och 

spårbarhet under hela utvecklingen. 

Utifrån vår upplevelse är att ur ett rent utvecklingsperspektiv bidrar Scrum till ineffektivt och onödigt 

extra arbete vid avsaknad av en scrummästare. Tillgång till scrummästare anser vi inte är nödvändigt men 

det möjliggör till bättre reflektion av utvecklingen i sprintåterblickarna(se avsnitt 2.3.2 ). Genom att man 

har en person vars syfte är att vägleda utvecklingsteamet i Scrum och ge förslag på hur utvecklingen kan 

förbättras, vilket kan resulterar i att bättre flöde uppnås i utvecklingen. 

Rollen som Produktägare tillhandhölls av institutionen för informatik och media som representerades av 

två användare: studierektorn ifrån institutionen och projektets handledare. Under utvecklingsprocessen 

har de under respektive sprint varit delaktiga att sammanställa och prioriterat önskemål i 

produktbacklogen som prototypen ska uppfylla. 

Analys av data sker iterativt inom arbetet vilket innebär att vi aldrig når riktigt fullmättad. Eftersom all 

datainsamling inte sker samtidigt vid början av utvecklingen i pregamefasen utan även är en del av 

utvecklingsprocessen i gamefasen i form av sprintgranskningar(se avsnitt 2.5.3). 
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3.1 Pregame 

Pregame fasen utgick från erhållen uppdragsbeskrivning, inspelade intervjuer och Excel-ark med 

informationsstruktur (se Figur 2: Process flöde över pregame).

 

Figur 2: Process flöde över pregame 

Pregamefasen inleddes med planering av arbetet där tidsramar för sprintarna etablerades. Detta 

dokumenterades med grovplanering (se avsnitt 4.1). De inspelade intervjuerna transkriberades innan 

genomförandet av dataanalysen. Med utgångspunkt från detta formulerades produktbacklogen och 

tidsuppskattning gjordes för utveckling av dessa funktioner. Uppdragsbeskrivningen uppdaterades och 

kompletterades med utgångspunkt från de inspelade intervjuerna.  

Dataanalysen innefattade transkribering av intervjuer(För full lista av transkriberade intervjuer se bilaga 

C, D och E) och granskning av uppdragsbeskrivningen som resulterar i en nulägesbeskrivning (se avsnitt 

4.2), en produktbacklog som skrivs i form av user stories (se avsnitt 4.3) samt en första version av 

informationsmodellen. 

User stories är en dokumentationsform för att beskriva vad ett system skall göra utifrån användares 

perspektiv. De beskrivs i vardagliga språk ifrån vad användaren vill göra eller vad för funktioner systemet 

skall ha (Axelsson, 2013). Tanken är att det skall vara enkelt för användaren att följa arbetet och ge 

utrymme för ytterligare diskussioner. Genom user stories kan man få en bra överblick av nödvändiga 

funktioner och dokumentera kraven på systemet. Inom user stories beskrivs de önskade funktionalitet i 

form av (Axelsson, 2013):  

”Som <roll> vill jag <mål/önskan/händelse> för att <syfte>” 

Skälet till att produktbacklogen skrevs i form av user stories var för att snabbt skapa en överblick över 

den önskande funktionaliteten. 

I takt med att den grundläggande kravspecifikationen tog form började tidsuppskattningen gradvis 

utvecklas till en tidsplanering. Tillvägagångsättet för tidsplanering har varit att vi först efter egen 

kompetens grovt uppskattat tiden de tar att utveckla respektive önskad funktion. Efter grundläggande 

kravspecifikation börjat ta form har vi kunnat se de större aktiviteterna som ska genomföras inom Scrum 

faserna och då vägt de gentemot tidsuppskattningen. Resultatet som beskrivs i 4.1 är en övergripande 

tidsplanering för hela arbetet. Syfte med tidsplaneringen är inte att gå i minsta detalj nivå utan snarare 

skapa en översiktlig bild hur vi har lagt upp arbetet i uppsatsen 

Input

•Uppdragsbeskrivning

•Inspelade intervjuer

•Excel-ark med exempeldata

Pregame

•Planering av projekt

•Transkribering av intervjuer
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•Nulägesbeskrivning

•Informationsmodell
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3.2 Game 

Game den s.k. utvecklingsfasen utgår ifrån outputen ifrån pregamefasen för att ta fram förslag på lösning 

av önskad funktionalitet utifrån produktbacklogen. Förslagen utvärderades därefter tillsammans med 

representanterna från produktägaren och utvecklades sedan av utvecklingsteamet. 

Utvecklingen har skett iterativt i sprintar där den nuvarande sprinten utgår ifrån föregående, bortsett ifrån 

den första sprinten som utgår direkt utifrån outputen ifrån pregame. Respektive sprint i utvecklingen är 

baserat på följande tre faser ifrån Design Science: suggestion, evaluation och development. 

 

Figur 3: Process flöde över game 

3.2.1 Sprint 

I en sprint delade vi upp den process som sker i en sprint från Scrum i de tre faser från Design Science 

som är relaterade till gamefasen. 

 

Figur 4: Process flöde över sprint 

Syftet att ha evaluation före utveckling var för att få formativ bedömning huruvida utvecklingsteamet har 

förstått problematiken och lösningen på de önskade funktionerna. Detta resulterar i en viss överlappning 

med suggestion fasen eftersom de sker samtidigt och feedbacken utifrån mötet kan resultera i nya 

förslag(suggestion) på hur utvecklingsteamet ska lösa problematiken för att uppnå önskad funktionalitet. 
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Suggestion 

Varje sprint inleddes med ett Sprintplaneringsmöte där förslag tas fram genom att vi produktbacklogen 

gås igenom och user stories som ska behandlas i sprinten tas fram. Vi upplevde att det krävdes mer än 

user stories för att presentera de tänkta förslagen(suggestion). Det resulterade i att med utgångspunkt från 

utvalda user stories skapades user scenarios som beskriver en eller flera användare som bedriver någon 

meningsfull aktivitet med ett existerande eller tänkt system. Beskrivningen av user scenarios är mycket 

specifik och samtidigt typiska eller representativa för alla interaktioner som använder systemet (Rossom 

& Carrol, 1996). 

User scenarios bör inte förväxlas med user stories eftersom user scenarios tar steget längre och beskriver 

en historia, ett s.k. scenario. För det behövs mer än user stories för att förstå och utveckla rätt system i rätt 

tid. Tillskillnad ifrån user storys som kan vara ganska intetsägande för kunder som inte har varit 

involverad sen start visualisera user scenario helheten, vad man ämnar att göra (Park, 2010).  

Exempel på user scenario utan bilder: 

Starttillstånd: <Start> 

Måltillstånd: <Vad vill jag uppnå/göra?> 

Förutsättning: <Vad är det för krav för användaren ska kunna genomföra scenariot?> 

Kort beskrivning: <Följande User-scenariot går ut på att> 

Sekvensbeskrivning: <Följande steg navigerar användaren från starttillstånd till måltillstånd > 

1 . 

2 . 

3 . 

De tänkta lösningarna i form av user scenario presenterades sedan av utvecklingsteamet vid nästa 

anordnade sprintgranskning.  

Evaluation 

Sprintgranskningen inleddes med att utvecklingsteamet presenterade sitt förslag i form av en 

demonstration av de funktioner som har uppnåtts inom utvecklingen i sprinten. I samband med 

demonstrationen har representanterna av produktägaren utrymme att komma på med egna förslag och 

utvärdera funktionaliteten i de förslag som har demonstreras. Därefter diskuteras det hur väl förslagen har 

löst de problematik som tidigare har beskrivits och om det är något som behöver korrigeras för att 

uppfylla de krav som har ställts. Förslagen korrigeras därefter av utvecklingsteamet baserat på den 

diskussion som har hafts.   
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Development 

Baserat på den feedback utvecklingsteamet har fått från sprintgranskingen påbörjas utvecklingen av de 

funktioner som följande sprint ska behandla. Under utvecklingen har utvecklingsteamet regelbundna 

möten i form av dagliga Scrum möten för att diskutera hur utvecklandet går och hur det kan påverka den 

tänkta tidsplanen. När sprintens tidsram är över uppdateras produktbacklogen baserat på hur utvecklandet 

har gått. De user stories som inte blev helt klara markerades som icke klara och sköts upp inför nästa 

sprint eller exkluderades om de ansågs vara olämpliga att fullfölja. 

3.3 Conclusion 

Utvecklingen av prototypen avslutats eftersom den ämnade tiden för utveckling har passerat. 

Sammanfattning sker av de resultat som har uppkommit utifrån designprocessen och identifiering över 

kunskapsbidrag görs. Syftet var att se hur det kan tas lärdom utifrån valda forskningsstrategi och 

systemutvecklingsmetod som använts för utveckling av prototypen. 

Tillvägagångsättet för identifiering av kunskapsbidrag har skett på det vis att kunskapsbidrag ses som de 

problematik som har uppstått och hur väll de har löst vid utvecklandet av prototypen. Vikten av 

kunskapsbidrag har definierats av dess storlek av problemet, förhållande till problembakgrunden(se 

avsnitt 1.1) och hur väll problemet har löst inom utvecklingen. 

Inom uppsatsen har conclusion delas in i två delar i form av: analys och slutsats. Skälet till uppdelningen 

baseras på att vi upplever Oates förklaring av conclusion alltför vagt beskrivet (se avsnitt 2.2.2). 

Beskrivning av conclusion i alla enkelhet är att det är en slutsats som dras, men för att kunna dra en 

slutsats krävs det ett avsnitt för analysering av resultaten som har förekommit inom arbetet. Det innebär 

att inom uppsatsen kommer identifiering kunskapsbidrag beskrivas mer detaljerat och analyserat i analys 

avsnittet nedan (se avsnitt 6). Analysen utgör grunden för slutsatsen(se avsnitt 7) där det konkret beskrivs 

vad för ny kunskap som har uppnåtts inom arbetet. 

 

Figur 5: Process flöde conclusion 
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4. Pregame 

Arbetet inleddes med ett möte med produktägaren där vi fick en beskrivning av uppdraget och erhöll 

dokumentation. Denna dokumentation användes för att ta fram en övergripande tidsplan, 

nulägesbeskrivning, produktbacklog och informationsmodell. Tillsammans utgjorde de 

kravspecifikationen och tidplanen för utvecklingen av prototypen. 

4.1 Planering 

Utifrån en grov sammanfattning av de större aktiviteter och faser av Scrum delades arbetet med 

prototypen upp och en tidplan togs fram (se Tabell 2 Tidsplan). 

Fas Längd Mål Projektfas 

Planering Ospecificerad 

Dataanalys och 
skapandet av 

produktbacklog och 
informationsmodell 

Pre-game 

Sprint 1: Uppstart 14 dagar 
Uppbyggnad av teknisk 

grund 
Game 

Sprint 2: 
Grundstruktur 

7 dagar 
Implementation av 

grundfunktioner 
Game 

Sprint 3: Struktur 2 dagar 
Finputsning av 

grundfunktioner inför 
visning av produkt 

Game 

Sprint 4: 
Funktionalitet 

5 dagar 
Implementation av mer 
funktioner inför visning 

av produkt 
Game 

Slutsats 7 dagar Utvärdering av prototyp Conclusion 

Tabell 2 Tidsplan 

4.2 Nulägesbeskrivning 

Nulägesbeskrivning syftade till att ge en generell beskrivning av de processer och aktiviteter som sker vid 

kursplaneringen på Uppsala universitet. Eftersom det saknades en enhetlig struktur mellan de ca 120 

(Uppsala universitet, 2013) olika institutionerna ämnade inte nulägesbeskrivningen vara korrekt i minsta 

detaljnivå. Utan syfte var att ge en generell beskrivning över verksamheten och utifrån beskrivningen 

identifiera de huvudsakliga problemen. 

4.2.1 Organisation 

Uppsala universitet är organiserade i olika fakulteter som tillhör ett vetenskapsområde och varje fakultet 

består av ett antal institutioner. Undervisningsverksamheten bedrivs på institutionsnivå och varje 

institution leds av en prefekt och en institutionsstyrelse. 
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4.2.2 Skapandet av utbildningsutbud 

På Uppsala universitets bedrivs utbildning i form av kurstillfällen. Innan en utbildning kan erbjudas för 

studenterna måste först en kursplan för kurser eller utbildningsplan för program skapas. Kursplanerna och 

utbildningsplanerna utformas av lärare och skickas till fakultetsnämnd eller institutionsnämnd som fattar 

beslut om kursplanen skall godkännas.  

När kursplaner och utbildningsplaner är godkända läggs dessa in i kursdatabasen Selma som är Uppsala 

universitets utbildningsdatabas för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Systemet hanterar 

kursplaner och kurslitteraturlistor, utbildningsplaner samt kurs- och programtillfällen. 

En kursplan innehåller förutom en unik kurskod på sex tecken följande information: utbildningsnivå, 

huvudområde(n) och successiv fördjupning, betygsskala, inrättad, giltig från, behörighet, syfte mål och 

examen. Inför varje termin bestämmer studierektor tillsammans med berörda lärare utbildningsutbudet 

dvs. vilka utbildningserbjudanden som ska ges till de som vill studera vid Uppsala universitet. Detta sker i 

form av utbildningserbjudanden i form av program, fristående kurser och kurspaket. Det är viktigt att 

skilja på kursplaner och utbildningsplaner på ena sidan och utbildningserbjudanden på den andra. En 

kursplan, eller utbildningsplan, är ett juridiskt bindande dokument och för att man ska få skapa ett 

utbildningserbjudande måste detta vara kopplat till en kursplan eller en utbildningsplan.  Det är också 

viktigt att skilja mellan utbildningserbjudanden och kurstillfällen. Studenter antas till olika 

utbildningserbjudanden och undervisningen genomförs i form av kurstillfällen. 

 

Figur 6- Utdrag ifrån kursplan för Information Systems B/E-services and Web Programming (Uppsala universitet, 2013) 
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4.2.3 Aktörer inom kursplanering 

Kursplanering som sker terminsvis utgår från utbildningsutbudet och pågående kurstillfällen 

viktiga aktörer i samband med kursplaneringen är: studierektor, kursansvarig och lärare.  

Studierektor 

Studierektorer representerar sin avdelning, koordineras av avdelningschef och stödjer lärare. Det är 

studierektorn som ansvarar över undervisningsbudgeten som läggs per ämne.  

Kursansvarig 

Kursansvariga har det övergripandet ansvaret för schemaläggning i samråd med lärarna inom kursen. Det 

är även kursansvarige ansvar att färdigställa scheman och när väll kursen har genomförts så summerar 

han/hon antalet timmar och skickar de till studierektorn. 

Lärare 

Lärare är personal som undervisar på kurstillfällen. Det kan vara anställda som professorer, lektorer, 

adjunkter, doktorander och assistenter. En lärare behöver inte vara anställd vid universitetet utan kan vara 

inhyrd. 
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4.2.4 Processflöde över kursplanering 

Kursplanering på Uppsala universitet sker på institutionsnivå med hjälp av Excel-ark eller 

institutionsspecifika planeringssystem detta varierar ifrån institution till institution. Idag sker den 

gemensamma planeringen och budgeteringen av grundutbildningen endast på ämnesnivå.  

Varje ämne har en studierektor som ansvarar över undervisningsbudgeten som läggs per ämne. Eftersom 

antalet helårsplatser är den styrande faktorn för kursplanering eftersom de innehar intäkterna för att 

bedriva ämnet. Studierektorn börjar med att hämta all information gällande antalet tilldelade helårsplatser 

via planeringssystemet. 

Hur kursplaneringen sedan går tillväga varierar från ämne till ämne. Men i samband med att Excel-ark 

används kan det gå till på följande sätt. 

  
Figur 7 Processflöde för nuvarande kursplanering 

Steg 1 innebär att räkna om antalet helårsplatser till antal tilldelade undervisningstimmar. Detta sker 

genom att antalet helårsplatser t.ex. 100 multipliceras med ett pris t.ex. 40 000 kr multipliceras och sedan 

divideras med ett timpris t.ex. 300 kr. 

Steg 2 innebär att räkna ut tillgänglig lärartid. För att räkna ut detta behövs tillgång till varje lärares 

tillgängliga undervisningstid. Varje lärare har angivet i procent hur mycket tid som han/hon är tillgänglig 

för undervisning. Denna procentsats måste multipliceras med antal timmar som läraren har i sin tjänst. 

Om den summerade lärartiden understiger den tilldelade undervisningstiden innebär det att det är 

lärarbrist. Lärarbristen löses med hjälp av nyrekryteringen eller att lärare lånas in för att lösa underskottet 

för tillfället. 

Steg 3 innebära att skapa kurstillfällesbudgetar. Kurstillfällesbudgetar skapas genom att man tilldelar 

varje kurstillfälle ett antal tilldelade timmar. 
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Steg 4 innebär att Studierektor i samråd med lärarna bestämmer vilka som ska undervisa och vara 

kursansvarig för respektive kurstillfälle. 

Steg 5 innebär att lärarnas timmar fördelas ut till varje kurstillfälle och sedan summeras fördelad lärartid 

respektive tilldelad tid per kurstillfälle. Det är viktigt att den summerade tilldelade lärartiden per 

kurstillfälle stämmer överens med lärarens totala lärartid och med den totalt tilldelade tiden per 

kurstillfälle. Innan terminsstart skickar sedan studierektorn ut kursbudgetarna till respektive kursansvarig 

för schemaläggning. 

Steg 6 innebär att kursansvarig lägger ett schema. Utgångspunkten för detta schema är kursbudgetarna 

och redan uppbokade föreläsningslokaler. Innan varje termin startas bokas nämligen alla 

föreläsningslokaler av studieadministratören så dessa finns redan bokade när schemaläggningen av 

kurstillfället startar. 

Steg 7 innebär att kursansvarig skickar schemat till studierektorn som gör en uppdatering av kalkylarket 

och gör en slutgiltig granskning av budgeten. 

4.2.5 Problembeskrivning utifrån processflöde 

De huvudsakliga problemen med hur planeringsarbetet bedrivs idag är att det är ineffektivt och 

tidskrävande, obefintlig datakontroll, bristfällig koordination, bristfällig kommunikation och 

oöverskådligt. 

Ineffektivt och tidskrävande 

Begäran om lokaler mellan kursansvariga och studieadministratörer är en manuell process som lämnar 

mycket att önska. Processen består av att studieadministratören, kursansvariga och lokalbokningsansvarig 

skickar e-post till varandra. Processen fortsätter tills de uppnår överenskommelse med varandra om de 

önskade tid och lokal fungerar eller inte. Det betyder att det inte finns någon bra koppling till 

salsbokningssystemet Time Edit eller standardiserad rutin för hur detta skall utföras. 

Arbetet som sker idag är manuellt och mycket tidskrävande eftersom studierektorerna måste inhämta all 

information som utgör grunden för planeringsarbetet manuellt och registrerar om det på nytt i sina Excel-

ark. Därefter måste studierektorn skapa och underhålla Excel-ark som räknar fram budgeten. Budgeten 

sammanställs sedan och skickas vidare i form av e-post till kursansvariga lärare. 

Obefintlig datakontroll 

Problemet med att all data/information hanteras i Excel är att det inte finns någon felkontroll som kan 

verifiera eller försäkra att den information som finns stämmer. Det är upp till respektive studierektor eller 

kursansvarig att försäkra att den information de anger är korrekt. 

Bristfällig koordination 

För att upprätthålla bra koordination krävs samverkan och insyn i planeringsarbetet. Detta är svårt genom 

att det är problematiskt att dela på planeringsinformationen. 
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Excelarken är idag individuellt utvecklade för varje ämne av respektive studierektor som ansvarar över 

sitt ämne. Vilket innebär att det kan uppstå det problem vid byte av studierektor eller när studierektorn 

inte är tillgänglig. 

Allteftersom vi som individer värdesätter och tänker olika, de som är självklart för en annan behöver inte 

nödvändigtvis vara helt självklart för andra. En av studierektorernas kalkylmatris kan vara oläsligt från en 

annans perspektiv alternativt grovt misstolkas. 

Det är också svårt att sköta planering av kurstillfällen som går över flera ämnen och/ eller institutioner. 

Bristfällig kommunikation 

Det finns inget gemensamt system för samverkan mellan studierektorer, kursansvariga och lärare. 

Svåröverskådligt 

Kalkylmatriser blir lätt svåröverskådliga när det är mycket information i form av kurstillfällen och lärare 

som sträcker sig över flertal Excel ark. 

4.3 Produktbacklog 

Produktbacklog togs fram genom granskning av nulägesbeskrivningen och transkriberade intervjuerna. 

Därefter skrevs önskade funktioner och krav ner i form av user stories. Efter att ha tagit fram alla user 

stories som kunnat identifieras skedde sortering och prioritering av user stories som sedan under ett möte 

presenterades för produktägaren.  

Ett återkommande mönster var önskan om ett enhetligt webbaserat system och respekt för terminologin 

tydlig, då ett flertal olika begrepp som använts vid kursplanering var löst definierade. Intressenter utryckte 

även stort missnöje att den nuvarande planeringen innebar mycket hoppande mellan olika system t.ex. 

UniPlan och selma. Det var även omöjligt att lägga in flera kurstillfällen samtidigt och att man inte unnat 

ser skillnad på vad som är kursplan och kurserbjudande d.v.s. man ser inte skillnad på vad som är en 

beskrivning och ett faktiskt erbjudande.  

Resultatet av den samlade lista av user stories bidrog till att vi fick en översiktlig bild och en 

produktbacklog som blir kravspecifikationen för utvecklingen.  
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Tabell 3: Urklipp från produktbacklogen efter utvecklingens slut. 
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4.4 Informationsmodellering 

En bra informationsstruktur var viktigt då det utgjorde grunden för systemet. För kunna lyckas skapa ett 

bra fleranvändarsystem krävdes det att informationsstrukturen standardiserades och detta genom att skapa 

en gemensam informationsmodell. En informationsmodell togs fram med utgångspunkt från den skiss på 

informationsstruktur som erhållits i form Excel-ark.  

Om informationsmodellen utformats felaktigt kunde det uppstå allvarliga problem i senare skede. Genom 

att skapa en konsistent informationsmodell i ett tidigt stadie minimerades risken för att den typen av 

problem skulle uppkomma. Samtidigt ledde utvecklingen av prototypen till en bättre förståelse för 

informationsstrukturen vilket gjorde att den kan omstruktureras baserat på erhållna erfarenheter. 

Informationsmodellen i helhet blev väldigt komplex (se bilaga B) men med rätt informationsstruktur 

kunde en bättre kärna för kursplaneringssystemet tas fram med hjälp av ett fåtal väl diskuterade begrepp 

(se Figur 8).  
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Figur 8 – Informationsmodell för kärnan av informationsstrukturen 

Kurstillfälle är det som avses som det tillfälle då ”kurs” utförs och är den centrala entiteten i 

informationsstrukturen som direkt eller indirekt kopplar samman resterande entiteter. Till kurstillfällen 

kopplas utbildningserbjudanden som är erbjudanden av undervisning enligt en eller flera kursplaner. 

Kurstillfällen är en samling av planerade aktiviteter inom undervisning. Aktiviteter planeras som enskilda 

event(föreläsningar t ex) kopplade till kurstillfällen. Innan man planerar aktiviteter skapar man 

grovplanering för aktivitetstyper. Till aktivitetstyper inom kurstillfällen tilldelas sedan uppskattade 

tillgångar att planera för. 
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5. Game 

5.1 Sprint 1: Uppstart 

Sprinten bestod huvudsakligen av att ta fram den teknik som skulle utgöra prototypens grund för att sedan 

påbörja utvecklingen. 

5.1.1 Suggestion 

Baserat på de user stories som påverkade prototypens grundarkitektur togs förslag på vilken grundteknik 

som skulle användas. Grundtekniken som föreslagits var att prototypen skulle vara ett webbaserat system, 

vilket också styrde vårt förslag på säkerhetslösning. 

Som första sprint fanns inga färdiga user scenarier att presentera vilket gjorde att endast teoretiska 

teknikförslag kunde ges i första sprint mötet med användarna. 

Grundtekniksförslag: Webbaserat system 

Baserat på produktbacklogen framkom det tydligt att det var ett lättillgängligt och enkelt system 

fleranvändarsystem som efterfrågats, där kommunikation och samarbete med andra personer och 

integrering med andra system stod högt upp på listan, vilket stärker valet av webbaserat system. 

De huvudsakliga tekniker som webbaserade systemet baserar sig på är ASP.NET, ASP.NET MVC 4, 

Entity Framework och MS SQL, samtliga produkter kommer från Microsoft. Som 

databashanteringssystem valdes Microsoft SQL Server då relationsdatabaser kan både; hantera de 

relationer som informationsmodellen illustrerar, kunna dela information mellan flera användare på ett 

effektivt och säkert sätt. Som struktur/ramverk för själva websidan ska MVC ramverket användas då det 

ger en bra uppdelning för logiska operation, datamodeller och presentation av data. 

För att koppla ihop websidan med databasen på ett smidigare sätt ska Entity Framework 5 användas på 

grund av den integrering med MVC som stöds samt den koppling till databasen som kan upprättas. Entity 

Framework är ett ramverk för att på ett automatiserat sätt sammankoppla entiteter i koden, modellen och 

databasen. För implementering av Entity Framework finns det tre olika tillvägagångssätt (Code First, 

Model First och Database First). Det tillvägagångssätt som borde användas är Database First som utgår 

ifrån den databasstruktur vi redan har klar vilket gör det möjligt att snabbt komma igång med 

utvecklingen. Via kopplingen mellan Entity Framework och MVC kan man automatiskt generera 

datamodellerna för koden med EF samt generera grundliga CRUD funktioner för datamodellerna. 

Säkerhetsförslag: Inloggning 

Eftersom systemet är webbaserat kommer det kunna vara mer tillgängligt än lokala enanvändarsystem 

vilket gör att eftersom de uppgifter som ska behandlas är av känslig natur måste därför de skyddas från 

obehörig tillgång. Ända sättet att kontrollera vilka som tillgång vilka som inte får tillgång är att 

implementera ett inloggningssystem med rollhantering. 
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Uppsala universitet har dock redan ett väl fungerande system för hantering av behörighet som heter 

AKKA och som hanterar konton för personal och studenter. I AKKA finns det bra stöd för extern 

inloggning och åtkomst kontroll som kan användas i prototypen. (Förvaltningsorganisation, Uppsala 

universitet, 2013).  

Sammanfattningsvis är det en typ av extern inloggning för AKKA som ska implementera som gör att man 

kan logga in med sitt redan existerande konto på universitetet i webbaserade systemet. 

5.1.2 Evaluation 

Första sprintmötet gick mestadels ut på att granska informationsmodellen för att se om den stämde 

överens med det verksamhetsspråk som skulle användas. Sedan gicks de förslag igenom som tagits fram 

på arkitektur för prototypen och förklaring gavs för varför just de förslagen var de som skulle 

implementeras. Vidare påpekades det hur viktigt det var att grunden för prototypen skulle bli klar och att 

systemets informationsinfrastruktur baserat sig i den informationsmodell som tagits fram.  

5.1.3 Development 

Uppbyggnaden med grundtekniken och utvecklingen av grunden för webbaserade systemet var 

oproblematisk medan implementationen av säkerhets förslaget inte gick att utföra enligt förlaget. 

AKKA’s externa inloggning kunde inte utnyttjas då det krävdes att man ansökt för att få tillgång och 

behandla uppgifterna från systemet, vilket det inte funnits tid för att genomföra inom den tidsram som 

satts. Istället skapades ett inloggningssystem med hjälp av SimpleMemberships i MVC som är inbyggt 

stöd för inloggning och rollhantering. SimpleMemberships har dock stöd för att man i framtiden ska 

kunna koppla prototypen till AKKA utan problem. 
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5.2 Sprint 2: Grundstruktur 

I denna sprint hade den föreslagna tekniska grunden skapats och två user scenarios som utvecklats under 

föregående sprint presenterades och utvärderades. Implementering av fler funktioner och försök till 

integrering med selma gjordes. 

5.2.1 Suggestion 

Inför det andra sprintmötet med användarna hade user scenarios för inloggning av användare och skapa 

kurstillfällen tagits fram för att presenteras och utvärderas. Förslag på funktioner som importering av 

kursplaner och planering av aktivitettypsbudget togs även fram. 

User-scenario: Inloggning av användare 

Starttillstånd: Användaren är inte inloggad 

Måltillstånd: Användaren är inloggad 

Förutsättning: Användaren är registrerad och behörig användare av systemet 

Kort beskrivning: Användaren skriver in sina inloggningsuppgifter för att logga in. 

 

Sekvensbeskrivning: 

1. Användaren fyller i sitt användarnamn och lösenord i inloggningsformuläret 

2. Användaren bekräftar inloggning genom att klicka på ”Logga In”-knappen 

3. Uppgifterna verifieras med databasen 
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4. Vid korrekt inloggning: användaren loggas in och får tillgång till systemet 

Vid felaktig inloggning: användaren blir meddelad att den inte kunde loggas in 

User-scenario: Skapa kurstillfällen 

Starttillstånd: Användaren är inloggad 

Måltillstånd: Användaren har skapat ett eller flera kurstillfällen baserat på kursplaner 

Förutsättning: De önskade kursplanerna för ändamålet är finns i systemet och användaren har behörighet 

att skapa kurstillfällen 

Kort beskrivning: För att kunna planera kurstillfällen måste användaren skapa kurstillfällen baserat på 

kursplaner som finns i systemet. 

 

Sekvensbeskrivning: 

1. Användaren går in på Kurstillfällen 

2. Användaren klickar på skapa kurstillfälle 

3. Under skapande av kurstillfälle väljer användaren Kursplan som kurstillfället följer och Startar i 

period för den period som kurstillfället startar i. 

Förslag: Importera kursplaner från selma 
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För att kunna skapa kurstillfällen behöver användarna av systemet kunna importera kursplaner från selma 

eftersom varje kurstillfälle baserar sig på en kursplan. Selma är Uppsala universitets utbildningsdatabas 

för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Importering från selma kan ske via den WCF som finns, 

WCF är en webservice man kan begära information ifrån (Uppdok-enheten, Uppsala universitet, 2013). 

Förslag: Planera aktivitettypsbudget 

Att kunna grovplanera budget för aktivitetstyper är något som är det första steget vissa gör vid planering, 

det utgör att det bör implementeras. Man ska kunna gå in på ett kurstillfälle man skapa för att sedan välja 

aktivitetstyp och hur mycket man har att tillgå. 

5.2.2 Evaluation 

Inloggningen såg bra ut bortsett från att integrering med AKKA inte kunnat utvecklas(Avsnitt 5.1.3), pga. 

att det inte gick att gå vidare med integrering uteslöts behörighetsnivåer och rollhantering ur denna 

version av prototypen.  

Förståelsen om att kurstillfällen bör skapas med utgångspunkt från en kursplan visade sig vara felaktig. 

Det viktiga är var att koppla kurstillfällen till utbildningserbjudanden vilket vår prototyp i detta läge inte 

klarade av. När ett kurstillfälle ska skapas måste det kunna kopplas till en eller flera erbjudanden som i 

sin tur kan vara kopplade till en eller flera kursplaner.  

Användare skulle inte själva kunna skapa kursplaner och utbildningserbjudanden utan dessa skulle 

importeras från Selma. Att kunna importera kursplaner var dock inte så stor betydelse i detta steg av 

prototypen men kunde ändå kunna bidra till illustrering av integration mot andra system.  

Att skapa sig en aktivitettypsbudget bekräftades vara en av de aktiviteter som sker först efter skapandet av 

kurstillfälle, därför tyckte man att det var viktigt att implementera detta snarast för att kunna testa 

funktionaliteten. 

5.2.3 Development 

Förändring av relationerna mellan kurstillfälle och kursplan samt kurstillfälle och utbildningserbjudande 

krävde inga radikala förändringar eftersom det redan i informationsmodellen tagit hänsyn till detta men 

gränssnittet utgav fel signaler. 

Integreringen med Selmas tjänst för att importera information om kursplaner och utbildningserbjudanden 

kunde inte genomföras fullt ut då prototypen behövde klassas som ett av universitetets interna system, 

vilket krävde att man ansökt tillgång som behövde granskas. Med tanke på den uppsatta tidsramen 

implementerades web scraping som temporär lösning för att på ett mer automatiserat sätt hämta 

information från Selmas publika web.  

Web scraping innebär att man skrapar information från websidor som normalt sätt att gjorda för att läsas 

av människor, inte maskiner. Det finns diskussioner om webscraping är tillåtet eller inte men i testsyfte 

anser vi att det får duga. (Iskold, 2007) 
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Gränssnittet implementerades för att låta användarna grovplanera aktivitettypsbudget för både 

huvudaktiviteter, som t.ex. undervisning och kursadministration, och vanliga aktiviteter, som laboration 

och föreläsning. 
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5.3 Sprint 3: Funktionalitet 

I sprint 3 fokuserade på att färdigställa de funktioner som redan finns för att kunna visa upp 

bearbetade funktioner under mötet i nästa sprint som blev den sista sprinten. 

5.3.1 Suggestion 

Inför mötet i sprint 3 hade två nya user scenarios utvecklats, i och med brist på tid föreslogs inte mer 

funktioner utan feedback granskades för att rätta till felaktigheter inför nästa möte som blev det sista 

mötet 

User-scenario: Importera kursplaner 

Starttillstånd: Inloggad användare. 

Måltillstånd: En eller flera kursplaner har importerats från selma. 

Förutsättning: Användaren är inloggad och har behörighet att importera kursplaner från selma. 

Kort beskrivning: För att säkerställa att kursplanerna stämmer är det viktigt att kunna importera direkt 

från selma. (att kunna importera kursplaner var nödvändigt för att skapa kurstillfällen)  

 

Sekvensbeskrivning: 

1. Navigera in på Kursplaner sedan Selma importering som finns under Admin menyn 

2. Sök efter kursplaner i selma med hjälp av fältet  

3. Importera de kursplaner som ska importeras 
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User-scenario: Planera tillgångar för aktivitettypsbudget 

Starttillstånd: Kurstillfällen 

Måltillstånd: Användaren ska ha planerat aktivitettypsbudget i kurstillfället. 

Förutsättning: Användaren är inloggad och behörig att hantera kurstillfällen och kurstillfällesbudgettar. 

Det måste finnas kurstillfälle skapat annars se user-scenario för att skapa kurstillfälle. 

Kort beskrivning: Användare planerar budget för olika aktivitetstyper för ett kurstillfälle. För att kunna 

budgetera för aktivitetstyper krävs det att det finns aktivitetstyper i systemet att välja på vilket skapas av 

behöriga i administratörs gränssnitt. 

 

Sekvensbeskrivning: 

1. Användare väljer ett kurstillfälle att hantera. 

2. I kurstillfälleshanteringen finns meny för hantering som heter Kurstillfälle där väljer användaren 

till Aktivitetstyper under Tillgångar. 

3. För att planera ny fördelning av tillgångar för aktivitetstyper välj Planera Huvudaktivitetsbudget 

annars välj Ändra planering på den aktivitetstypen att ändra. 

4. I formuläret väljer användaren vilken Huvudaktivitetstyp, hur många Timmar och hur mycket 

Pengar man planerar för aktivitetstypen. 
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5.3.2 Evaluation 

Sättet att skapa kurstillfällen upplevdes krångligt då det var svårt att veta vilka kursplaner som 

behandlades och vilka som inte längre är aktiva. Möjligheten att kunna söka bland aktiva 

utbildningserbjudanden för att sedan koppla till det kurstillfälle användarna skapar bör underlätta 

skapandet av nya kurstillfällen. 

Gränssnittet för planering av aktivitettypsbudget upplevdes väldigt hoppigt då användarna navigerades till 

ny sida för varje åtgärd som utfördes. Detta ledde till att användarna lätt tappade överblicken och 

helhetsgreppet under planeringen. Gränssnittet behövde blir mer interaktivt och överskådligt likt Excel.  

5.3.3 Development 

Implementation av möjligheten att utgå från utbildningserbjudanden istället för kursplaner i samband med 

att kurstillfällen skapas kunde inte genomföras fullt ut pga. att import av utbildningserbjudanden från 

Selma inte gick att göra på rätt sätt som tidigare nämnts (Avsnitt 5.2.3). Detta ledde till att lösningen 

återigen blev att applicera webscraping som temporär lösning och den här gången på antagning.se 

(systemet Nya) genom att det gav bättre stöd för sökning vid användandet webscraping.  

5.4 Sprint 4: Koppla utbildningserbjudanden 

Sprint 4 visar hur kurstillfällen kan skapas från utbildningserbjudanden. I denna sprint beskrivs ingen 

utvecklingsfas genom att detta var den sista sprinten och efter detta fanns ingen mer tid att vidareutveckla 

prototypen. 

5.4.1 Suggestion 

Inför sista mötet med användarna hade ett user scenario uppdaterats dvs. det scenario för att skapa 

kurstillfälle hade uppdaterats för att behandla skapande med hjälp av utbildningserbjudanden. 

User-Scenario: Skapa kurstillfälle baserat på utbildningserbjudanden 

Starttillstånd: Kurstillfällen 

Måltillstånd: Användaren ska ha kunnat skapa kurstillfällen baserat på utbildningserbjudanden 

Förutsättning: Användaren ska vara inloggad och behörig att hantera kurstillfällen. 

Kort beskrivning: Användaren söker i selma och/eller Nya efter utbildningserbjudanden att koppla till 

kurstillfället som ska skapas. Genom att man skapar kurstillfälle baserat på utbildningserbjudanden får 

man tillgång till erbjudna studieplatser för varje utbildningserbjudande vilket är viktigt i samband med 

planeringen. 
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Sekvensbeskrivning:  

1. Navigera in på skapa nytt kurstillfälle 

2. Sök efter utbildningserbjudanden som ska kopplas till detta kurstillfälle 

3. Dra de utbildningserbjudanden som ska kopplas från sökboxen till kopplade boxen 

4. Dra det erbjudande, som kurstillfället ska ärva sitt namn av, längst upp i kopplade boxen. 

5.4.2 Evaluation 

Gränssnittet och funktionaliteten var precis som den borde vara för att hämta och koppla 

utbildningserbjudanden, vilket var det en av intressenterna efterfrågat. I samband med detta framkom 

också nya krav på att kunna koppla kursansvarig till kurstillfället.  

Det framkom även att det var viktigt att skilja på kurstillfälle och kurstillfällesbudget i systemet, även om 

det inte visats rent visuellt var det viktigt att ha det i åtanke längre fram i utvecklingen.  

5.4.3 Development 

Ingen utveckling skedde i denna sprint. 
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6. Analys 

I avsnitt 2.1 beskrivs att resultat av Design Science kan resultera i fyra olika typer av kunskapsprodukter: 

Construct, Models, Methods och Instantiations. 

Inledningsvis i vårt utvecklingsarbete var vi inställda på att det var den utvecklade IT artefakten som 

skulle utgöra det viktigaste forskningsbidraget men Design Science är en sökprocess och när 

forskningsarbetet startar vet man inte riktigt vad slutresultatet blir.  

Den prototyp vi tagit fram har inte alla funktioner som var planerade från början och nödvändig 

integration med andra system har inte kunnat realiseras utan bara demonstreras eftersom vi inte har haft 

tillgång till lämpliga gränssnitt mot dessa system. Utvecklingen av prototypen har ändå varit viktig genom 

att den har varit ett medel för att utveckla modell-och metodkunskap som utgör det viktigaste bidraget 

från vårt arbete.  

I detta avsnitt analyseras de viktigaste bidragen i form av metodkunskap i avsnitt 6.1 och modellkunskap i 

avsnitt 6.2. I avsnitt 6.3. diskuteras problematik som har att göra med flexibilitet och standardisering 

vilket generellt är en intressant problematik i samband med systemutveckling och i synnerhet i samband 

med planeringstillämpningar. 

6.1 Design Science med Scrum 

I samband med att utvecklingsarbetet startades uppstod det en problemställning om hur Design Science 

skulle kunna kombineras med en agil systemutvecklingsmetodik och utvecklingen av en prototyp. Design 

Science förutsätter att man ska implementera en färdig IT-artefakt för att sedan kunna utvärderas. Det var 

aldrig vår avsikt trots att vi uppenbart skulle arbeta med ett designarbete.  

Vi ville även arbeta med en agil utvecklingsmetod på grund av att planeringsproblemet inte kunde 

specificeras i förväg utan krävde ett iterativt arbetssätt för att prova sig fram. Det finns inte heller något 

bra stöd i litteraturen som beskriver hur Design Science kan kombineras med en agil utvecklingsmetod 

som Scrum, vilket ledde till att det var svårare än förväntat att kombinera Scrum med Design Science.  

Ett ytterligare problem som uppstod var att Scrum är en metod som egentligen är iterativ på flera nivåer. 

Den yttersta iterationen är releaser som innefattar hela versioner av det man utvecklar, en release är i sin 

tur uppdelad i sprintar som sker i iterationer, sprintar är sedan uppdelade i dagliga sprintar(Daily Scrum). 

Redan där finns tre olika nivåer man kan utgå ifrån, allt beroende på hur omfattande arbetet är. 

I kopplingen mellan Design Science och Scrum finns problematik med hur man beskriver tillämpningen 

av formativ utvärdering. Stegen i Design Science: Suggestion, Development och Evaluation är anpassade 

för summativ utvärdering och inte för formativ utvärdering d.v.s. att utvärdering sker innan utveckling. Vi 

menar att den beskrivning vi gör inom tillvägagångssättet(se avsnitt 3.) visar hur Design Science kan 

kombineras med Scrum och formativ utvärdering. Kombinationen är av generellt intresse genom att detta 

kan tillämpas av andra som vill kombinera Design Science med Scrum. I synnerhet då kombinationen ska 

bidra till en spårbar utvecklingsprocess där designresultaten utvärderas formativt och iterativt. 
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Kopplingen mellan awareness och pregamefasen resulterar i en mer detaljerad nulägesbeskrivning, 

produktbacklog och informationsmodell som bidrar till att designproblemet blir tydligare. Tydligare 

beskrivning av designproblem leder till att det blir lättare att ta fram förslag på hur problemen ska lösas 

och hur utvecklingen kan struktureras kring dessa. 

En viktig erfarenhet av att kombinera Design Science med en systemutvecklingsmetod är att man blir mer 

medveten om hur viktig spårbarheten är i utvecklingsarbetet. Detta gäller även om man arbetar med en 

agil utvecklingsmetod, att man som utvecklare kan och bör förhålla sig kritisk till utvecklingsmetoden. 

Exempelvis har user stories använts och upptäckts att de kan bli ganska intetsägande för intressenterna 

involverade vid utvecklingen. Detta resulterade i att användandet av user scenarios bedömdes vara 

viktigare än user stories.  

Påverkan var störst för game fasen i Scrum kopplat med faserna suggestion, evaluation och development 

från Design Science. När man byter ordning på evaluation och development får evaluation en annan 

betydelse, evaluation innebär nu att man ska utvärdera förslag innan de utvecklas. Det bidrar till att man 

kan rätta till problem innan utvecklingen sker, vilket är bra ur det perspektiv att mindre tid läggs på något 

som är felaktigt. Det kan även innebära att man inte får full förståelse för vad förslaget innebär och det 

sedan inte sker tillräcklig uppföljning. 

En annan effekt blir att suggestion(förslag) sker samtidigt med evaluation(utvärdering) att de sker en 

överlappning mellan faserna. Förslagen presenteras under sprintgranskningar d.v.s. de möte man har med 

intressenterna där utvärdering av förslag sker. Detta särskiljer sig ifrån hur stegen beskrivs normalt i 

forskningsprocessen i design science där respektive steg behandlas separat ifrån varandra(se avsnitt 

2.2.1). Utvärdering av förslagen under sprintgranskningen kan även bli grund för nya förslag som tas fram 

och presenteras i nästa sprint. 

Den sista fasen postgame i Scrum blir irrelevant för utvecklingen och ersätts helt av conclusion ifrån 

Design Science. Prototypen var aldrig ämnad för en faktisk implementering i verksamheten därför låg 

fokusen istället på att identifiera och analysera kunskapsbidragen och inte på att integrera, testa och 

marknadsföra prototypen som görs i postgame. Resultatet innebär är en djupare förståelse över de 

problematik som har uppstått vid utveckling och hur utvecklingen har bidragit till att lösa de problemen. 

Utifrån den utveckling vi har bedrivit och kombinerat Design Science med Scrum. Anser vi att vi har 

kommit fram med en metod för att kunna hantera projekt inom Design Science som inte är ämnad för 

faktiskt implementering. 
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6.2 Verksamhetsspråk 

Ett återkommande problem inom kursplaneringen är att man använder sig utav begreppet ”kurs” samt att 

man inte skiljer på begreppen kurstillfälle, kursplan och utbildningserbjudande egentligen. 

Det man tidigare haft som begrepp ”kurs” anser vi som för löst begrepp för att använda i prototypen vilket 

gjort att vi lagt fokus på att skapa kurstillfälle som egen entitet som även utgör kärnan för själva 

planeringen. Till ett kurstillfälle ska man kunna koppla kursplaner och utbildningserbjudanden men 

fortfarande särskilja dem som egna entiteter. 

Vi har även insett att kursplaneringen egentligen inte handlar om planerade av kurser i sig utan 

planerandet av en mängd aktiviteter som vi samlar under kurstillfällen. Prototypen är i sin grund baserad 

på det begrepp att kursplanering sker med aktiviteter som grund. 

När man planerar aktiviteter förekommer det att man har resurser som antagligen kan vara abstrakt eller 

konkreta. Abstrakt i den bemärkelse att man inte alltid vet exakt vilka resurser man har tillgång till. Det är 

inte förens man vet antalet aktiviteter som man börjar fokuserar på exempelvis bokning av lokaler att man 

ser antalet timmar som behövs för en labb sal. 
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6.3 Flexibilitet kontra Standardisering 

Utifrån de data som samlats in kunde det identifieras minst två sätt att planera kurstillfällen. Det ena var 

med hjälp av Excel som är ett flexibelt verktyg som saknar möjlighet för standardiserad struktur. Det 

andra är via egna planeringssystem som är standardiserade men erbjuder inte tillräcklig flexibilitet för att 

tillåta att hela planeringen sker i systemet.  

Det egentliga problemet med Excel är inte att det är flexibelt utan vad flexibiliteten leder till. Genom att 

det är så pass flexibelt finns det inte något standardiserat sätt att strukturera informationen i Excel, vilket 

gör att det blir betydligt svårare att kommunicera informationen.  

Det huvudsakliga målet med prototypen var att kunna planera kurstillfällen på flexibelt sätt samt med rätt 

nivå av standardisering uppnå bra kommunikation. Målet baserar sig både i informationsstrukturen och 

gränssnittet. För att uppnå perfekt balans mellan flexibilitet och standardisering bröts alla entiteter ner till 

minsta beståndsdel för att sedan kopplas ihop igen logiskt med relationer. T.ex. den entitet vi tidigare 

kallat kurstillfälle som haft information som namn och kurskod består nu endast av identifierare och 

referenser till andra entiteter som utbildningserbjudande och kursplan. 

Genom nedbrytning har vi skapat möjligheten att sammansätta den information vi är ute efter med hjälp 

av de logiska relationerna och sedan presentera relevant information för användaren. Att kunna lägga till 

enstaka aktiviteter, behov av lärare, lokal osv till andra entiteter som kurstillfälle är prototypen nu mer 

flexibel än Excel ur det perspektiv att förändringar kan ske löpande under planering. Eftersom allt även är 

baserat på de entiteter som finns innebär det att även strukturen är standardiserad. 
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7. Slutsats 

Inom studien har vi visat att man kan kombinera Design Science med en agil systemutvecklingsmetod 

som Scrum och även använda sig av formativ utvärdering för att uppnå goda resultat inom utveckling av 

en IT-artefakt i form av prototyp som inte är ämnade för faktiskt implementering.  

Det kan även konstateras att en viktig del av utvecklingen är att hitta rätt verksamhetsspråk att använda. 

Det är av stor vikt att man även kan identifiera de verkliga relationerna mellan 

entiteterna(informationsobjekten). 

Genom att bryta ner en tidigare struktur för planering, som inte erhållit önskad balans av flexibilitet och 

standardisering, till dess minsta beståndsdelar för att sedan bygga upp det från grunden med en konsistent 

informationsmodell kan uppnå önskad flexibilitet och standardisering.  

Detta bidrar även till ett bättre verksamhetsspråk genom att tidigare begrepp som har varit löst definierat 

kan omdefinieras så att den återspeglar den verkliga kontexten. Exempelvis kurs som tidigare har varit 

löst definierat har vi kunnat skilja på erbjudande av kurs, instans av kurs och kursplan. Inom vår prototyp 

ses de som egna informationsobjekt tillskillnad från de nuvarande verksamhetspråket vid kursplanering på 

Uppsala universitet.  
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11. Bilagor 

Bilaga A: Backlogen 

ID Titel Status Beskrivning 

1 Webbaserat system Klart Som studierektor/kursansvarig/lärare vill jag ha 

tillgång till systemet som webbgränsnitt för att lättare 

komma åt systemet 

2 Skapa kurstillfälle Klart Som Studierektor vill jag kunna skapa kurstillfällen 

som ska vara baserat kurserbjudande och kursplaner 

för att utföra min planering 

3 Importera 

kurserbjudande 

Klart Som Studierektor vill jag kunna importera 

kurserbjudande ifrån Selma till systemet 

4 Importera kursplan Klart Som Studierektor vill jag kunna importera kursplaner 

ifrån Selma till systemet 

5 Skillnad mellan 

kurserbjudande och 

kurstillfälle  

Klart Som Studierektor/kursansvarig vill jag undvika 

dubbelarbete på grund utav systemet inte ser 

skillnaden mellan kurserbjudande och kurstillfälle som 

informationsobjekt 

6 Visa mina 

kurstillfällen 

Klart Som lärare vill jag kunna se mina kurstillfällen för att 

kunna få bättre koll på planeringen 

7 Inloggning Klart Som användare av systemet vi jag kunna logga in så 

jag kan arbeta 

8 Registrering Klart Som användare av systemet vill jag kunna registrera 

mig så jag kan använda systemet 

9  Behandling av 

budget  

Påbörjad Som användare vill jag kunna behandla budgeten 

genom att jämföra intäkter gentemot kostnader när 

jag planerar vid en vis period för att underlätta 

planeringen 

10 Ingen uppdelning av 

grupper i planeringen 

Påbörjad Som lärare vill jag inte dela in elever i grupper vid 

kursplaneringen. Idag har vi olika studenter som läser 

kurser ifrån olika grupper. I kursplaneringen tilldelar vi 

dem olika kurskoder vilket skapar instabilitet i 

systemet. 

https://cplan.visualstudio.com/web/wi.aspx?pcguid=a8f81926-3e13-41a6-8b9b-12c757ca32f6&id=35
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11 Personnummer lock-

in 

Påbörjad Som användare vill jag inte att systemet skall tillämpas 

sig av svenska person nr som identifierare för att de 

skapar problem för utländska medborgare som saknar 

svenska person nr 

12 Åtkomsthantering Påbörjad Som administratör vill jag att det ska finnas 

användarnivåer för att kunna reglera vem ska kunna 

göra vad i systemet 

13 Trög ändring av 

kurser - bekräfta 

planering 

Påbörjat Som användare vill jag kunna experimentera mig fram 

när jag planera kurstillfällen genom att ingen ska se de 

ändringar jag gör innan jag bekräftar det, för jag vill 

inte skapa missförstånd i planeringen med lärare  

14 Kontointergrering 

med AKKA 

Framskjutet Som registrerad användare i AKKA vill jag kunna logga 

in i systemet med mitt redan existerande konto för att 

inte behöva ha olika inloggningar 

15 Kurs mallar Framskjutet Som användare vill jag ha tillgång till färdiga mallar av 

kurser för jag vill som användare slippa behöva göra 

om kurser ifrån start.  

16 Lokalbokning 

integrering 

Framskjutet Som användare vill jag kunna 

skicka lokalbokingsförfrågan direkt från systemet utan 

att behöva gå via mina kollegor och mellanhänder för 

att boka lokal 

17 Behandling av flertal 

kurstillfällen 

Framskjutet Som användare vill jag kunna lägga in & hantera 

enstaka och flera kurstillfällen samtidigt i systemet 

18 Antal studenter per 

kurs visa 

Framskjutet Som lärare vill jag veta hur många studenter som går 

på min kurs för att veta hur jag ska planera mina 

föreläsningar 

19 Automatiserad 

uppföljning 

Framskjutet Som användare vill jag hantera kursrapporter och 

övrig statistik i automatiserad process i systemet och 

inte utanför i andra format som Excell och Word 

20 Erbjudanden men 

inte tillfällen i selma 

Framskjutet Som användare vill jag kunna skapa kurs erbjudande i 

selma men inte kurstillfällen 

21 Lägga till flera lärare 

samtidigt 

Framskjutet Som administratör vill jag kunna lägga in flera lärare 

samtidigt till kurstillfällen 

https://cplan.visualstudio.com/web/wi.aspx?pcguid=a8f81926-3e13-41a6-8b9b-12c757ca32f6&id=34
https://cplan.visualstudio.com/web/wi.aspx?pcguid=a8f81926-3e13-41a6-8b9b-12c757ca32f6&id=28


55 

 

22 Kontinuerlig 

uppdatering 

Framskjutet Som studierektor vill jag inte manuellt knappa in 

person till person som är behöriga i kurser för att 

minska arbetet 

23 Belastnings nivå per 

lärare 

Framskjutet Som användare när man matchar lärare 

med kurstillfällen vill man se hur pass belastad, hur 

pass upptagen han/hon är under den givna perioden? 

24 Kontohantering Framskjutet Som användare vill jag ha möjlighet att hantera mitt 

konto/inloggning utan att behöva kalla på IT-support 

25 Kontakta 

webbansvarig 

Framskjutet Som användare vill jag kunna kontakta webbansvariga 

vid problem av systemet eller vid annat behov  

26 Samverkan mellan 

universitet 

Framskjutet Idag ser man inte aktiva studenter när de läser 

kurser/program som ges av Uppsala men bedrivs 

delvis på andra universitet bland annat Stockholm 

27 Multi Language Stöd Framskjutet Som användare vill jag att mina engelska kollegor inte 

ska vara utlåsta ifrån systemet på grund utav att de 

inte behärskar de svenska språket till fullo 

 

  

https://cplan.visualstudio.com/web/wi.aspx?pcguid=a8f81926-3e13-41a6-8b9b-12c757ca32f6&id=41
https://cplan.visualstudio.com/web/wi.aspx?pcguid=a8f81926-3e13-41a6-8b9b-12c757ca32f6&id=29
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Bilaga B: Informationsmodell 

 

 

  



57 

 

Bilaga C: Studierektorn kommunikationsvetenskap intervjuer 

Studierektor kommunikationsvetenskap 2013-01-21 

Tid: 00:26:46 

 

Första frågan hur fastställs kurs och vilka kurser skall erbjudas? 

 

En av de svåraste frågorna och det är mycket på grund utav den långa framförhållningen. Det sker på 

höstterminen i mitten eller slutet av oktober varav man låser kurser fram tills vårterminen exempel vis 

hösten från oktober 2012 så låses hela läsåret ända fram till midsommarafton 2013. Då har man bestämt 

vilka kurser som skall finnas. Det finns dock lite spelutrymme inom program man kan läsa nya kurser och 

sköta kompletteringen engång per kurs. 

 

Varför? 

 

Regelverket kring systemet gör det så. Förr så var det ganska flexibelt berodde på forsknings graden för 

lärarna. Är personen upptagen i fråga så kunde man flytta en kurs från period 1 till 2. 

 

Självet till den långa framförhållningen(tiden)? 

Ett skäll är att man vill vara noga och tidig. Samt att systemet är upplagt på det sättet att man planerar 

årsvis. 

 

Men hur ser det ut i systemet? Och varför? 

Ett skäl vi vill vara noga och systemet är upplagda på det vis för planering som sker årsvis. Det beror på 

regelverket kring systemet. 

Målet är att så tidigt som möjligt forma en kurs och ge tydlig information till studenter i form av 

erbjudande. 

I början vid år 1980-1990 hade man en viss flexibilitet att man kunde utgå hur pass upptagen en lärare var 

med sin forskning och helt enkelt flytta en kurs från period 1 till 2 då det skulle vara mer önskvärt. det är 

dock inte möjligt idag 

Har ni fått något skäll till mindre flexibilitet? 

Erbjudande skall vara klar tidigt till studenten. Det ligger rättsliga aspekter bakom det. Vi har teknik och 

organisation att man kan ha brainstorming möte med alla professorer. Mötet pågår under 8 timmar varav 

de tillsammans skapar den bästa möjliga kursplanen vi någonsin kan. Som de kan ta ett kapsyland på ett 

styrelsemöte och sedan kan man lägga upp det på nätet för att sedan börja marknadsföras kursen. I princip 

så kan man alltså skapa en hel kurs på en dag fast det kan kanske anses vara lite extremt. 

Idag så är det dock omöjligt tack vara framförhållning då kurserna är låsta. Dock så har man tillämpat sig 

av skisser under den tiden kurserna är låsta. Att man finslipar kurserna så att de blir bättre nästa året. 
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Man kanske vill ha mer öppenhet, att man kan låsa upp en kurs i detalj varav tillgängliga professorer finns 

till hands för att diva kursen. I dag talar det dock emot hela systemet. 

Idag planerar vill till förbannelsen. Paradoxalt vi strävar efter att information skall finnas tillgängligt här 

och nu och det skall gå att ändra. Men icke när det kommer till kursplaneringen. 

När börjar ni planerar ni kursen mer konkret 

I oktober samarbetar jag med kollegorna och kommer fram till de förändringar som bör göras? Erhåller 

kurserna önskad kvalité? Hur kan vi förbättra dem? Ska vi ändra ordningen?  Ta bort eller lägga till 

kurser. 

Den praktiska biten gällande skapande och kursplacering sköter Tina Kekkonen. Viktigt att nya kurser i 

oktober tilldelas ett lämpligt namn och detaljerad beskrivning. 

Talar vi om helt nya kurser? Vad gör du i perioden? 

Första steget i perioden skapar man inte en färdig kursplan utan flaggar upp nya kurser att respektive kurs 

Detaljerad beskrivning tilldelas till kursen d.v.s. kursbeskrivning, behörighet, högskolepoäng. 

Nästa steg i perioden är att börja med kursplanen. Då jobbar man med kursplanen till utlysning sker på 

nätet man har i princip 3 månader på sig från september till december. Masterskurserna är det lite kortare 

tid på då de skall vara klara den 10 oktober. 

Då är vi klara med utbudet av kurser och nästa steg är antagningsprocessen, när börjar ni 

planera? 

Det är samtidigt i hösten när man gör verksamhetsplanering för nästa år. Man får förslag ifrån fakulteten 

alltså på vilka medel vi behärskar och vill använda för utbildningen. Får de i oktober det är mer eller 

mindre samma period som för kursplaneringen. Nackdel den är årsbaserad vilket leder till att 

Undervisningsplaneringen ligger ett halvår förre. Dock så pågår den samtidigt i samma period som 

kursplan. 

Där samordnar Göran med Anneli och delar upp arbetet efter de olika ämnena och räknar sedan ihop det 

till en klumpsumma och skickar det till eva. Det som de utgår ifrån är vilka registreringar och prestationer 

man har fått under föregående år man erhåller ett kvitto vid nyår för föregående år hur man har presterat. 

Sen fick man gå via expeditionen för att se antalet registreringar för terminen. Information finns också i 

GLIS där det går att hämta all data för kurser. Göran gör dock inte det utan går istället via studentportalen 

och ser alla registrering. 

Vad heter det sen då? 

Vi har bestämt klarlagt en plan 

Underlag för lärare vi har de här registreringarna och vi behöver så här många lärargrupper för hantera 

kursen. 

Planera tiden för lärare? 
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Man har i princip ett antal timmar en påse timmar som man fördelar på kurser. Göran har kurspaket på 30 

högskolepoäng som han bryter ner i mindre kurser och fördelar timmarna. 

Timmar per kurs varierar idag har de kurs på 7,5 poäng varav 140 timmar är lagt på. Vid delning av kurs 

när man planerar så utgår man ifrån de resurser man har tillgodo och inte vad kursen kräver. 

Du ger 7,5 poäng kurserna får de samma tilldelning? 

Nja beror på antalet av studenter på kursen, 15 poängare är dubbel så dyra och får dubbel budget. Uppsats 

kurser gentemot läs kurser är dyrare och man spar in pengar på läs kurserna. d.v.s. man tar pengar ifrån 

läs kurser för att uppsatskurserna överstiger budgeten 

Exempel en uppsats termin så var det 40 rapporter som tillsammans blev till delad 800 arbetstimmar 

vilket är väldigt mycket för en kurs. Det är en heltidstjänst. 

Fråga beräknar ni olika timkostnader mellan vanliga högskolelärare, lektorer, assistenter och dylikt? 

Nej, Göran tänker inte så mycket på hur mycket en kurs kostar utan snarare kvalité. Finns det många 

assistenter som tillämpar han sig av dem. 

Problem lärare är alltför stressade och all administration är problematik. Hela det är systemet så får man 

lektors timmar t.ex. 25-30 timmar får man per 7,5 kurs. Och i de timmarna så ingår allt inte bara att man 

skall stå i en sal. 16 timmar d.v.s. två arbetsdagar för utvärdering. 

Göran har utvecklat en ny modell varav man får specifika timmar för utvärdering och möte med studenter 

och några timmar för att jobba med studentportalen. Samt utvärderingsmål, att man rapportera för att göra 

kursen bättre. Man beräknar att man ska lägga en timme per student. 

Finns två övriga kurspaket för lärare som har skapats av Göran. 

En Light modell: Introduktion, 5 föreläsningar, två seminarier och examination i form av hemtentamen 

eller tredje gradens form av examination. 

Hard modell: Introduktion, 5 föreläsningar, två seminarier samt och examination i form av projektarbete i 

grupper och tentamen. 

Det är alltså grupp paket du gör med antal timmar för lärare?  

Jag styr för mycket och Ylva och jag kommer att diskutera att vi lägger ut mallarna för kurser och så får 

lärarna tillsammans bestämma hur de vill göra såvida de inte bryter antal timmar. Vill de ha fler 

seminarier istället för föreläsningar fine men de får inga mer timmar. 
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Studierektor kommunikationsvetenskap 2013-01-28 

Tid: 00:49:18 

Beskriv hur själva planeringen går till i detalj, när sätter du igång? 

Vi sätter igång för sent vilket är ett problem. På hösten i oktober börjar planeringen för nästa år, man går 

in på selma och uppdaterar. När det är klart börjar man med planeringen för nästa termin. Ganska osäkert 

vem som skall göra vad och organisationen är också ganska liten och rörlig. Med personer som kommer 

och går in och ut från organisationen. 

Två och en halv månads framförhållning för nästa år planering. Termin viss lärarplanering när man sätter 

igång i oktober så planerar man hela vårterminen. 

Sen finns det bakomliggande åtagande vilka lärare som skall ha påsk ersättning. Den konkreta 

planeringen är löpande och terminsbaserad. 

När skulle du vilja komma igång? 

Jag skulle vilja komma igång så att jag är klar i mitten av oktober med planeringen. 

Varför kommer du då igång så sent 

Har andra åtaganden, när det gäller andra administrativa uppgifter som ligger parallellt. 

Vad är det för problem som uppkommer då du kommer igång för sent. 

Det är ju lokalbokning som vi först gör som schablon bokning av de större lokalerna. Vet inte alltid vilka 

lärare som kommer arbeta med kurserna. Men det brukar specificeras i november och i början av 

december fattar man beslut och lärarna planerar vårtermins kurser. 

Har ni några krav på lärarna? 

Vårt mål att det skall finnas ett schema för hela terminen vid jul. Men det har vi aldrig nått utan det man 

har nått är schema för första perioden vid våren d.v.s. första kurstillfällen finns det preliminärt schema. 

Dock lyckats man inte alltid med det pga. mänsklig faktor lärare kan komma in sent och är upptagna. 

 

Lokalbokning vad är det för problem med att ni gör den där preliminära bokningen tidigt på 

hösten när ni inte vet vilka lärare ni skall ha på kurser. 

Onödigt arbete blir att man göra flera ombokningar istället för en skarp bokning. Anna lena och den 

ansvariga får mycket extra arbete får göra om tills den har all information. Gäller främst de större 

kurserna. 

Har det att göra med att lärarna är överbelastade eller på grund av dåliga rutiner och stöd? 

Ja, det kan vara en form av kombination. Det är en hög överbelastning och vi har små marginaler. Men 

det kan komma bli en förändring då vi idag får in mer pengar, d.v.s. vi får bättre stöd. 
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Får jag bara säga på våren så görs planeringen i maj och juni så att vi har en plan vid midsommar dock 

kan det hända att jag sitter och pillar på den i efterhand efter midsommar. 

Det som vore bättre är att om man skulle kunna flytta planeringen till början av varje termin så att man 

blir klar tidigare. Dock så kräver det ganska mycket att man har stabil tillgång till lärare och rutiner 

kommer att behövas göras om. 

Hur ska ni då göra om rutinerna? Har ni någon idéer? 

Nja inte direkt. Det vi har är möjligtvis en diskussion gällande uppdelning. Vi har två studierektorer och 

varav man kan dela upp uppgifter. 

Hur har ni gjort uppdelningen? 

Den administrativa har hand om dimensionering och bemanning. Samt beslut om kursutbud och ge stöd 

för antagning. 

Pedagogiska studierektorn i stora grader skall ta hand om den löpande genomförande av alla kurser. Samt 

ta hand om kvalité, utvärdering och utvecklings frågor. 

Kort och gott 

Administrativa studierektorn Göran ser till att alla nödvändiga resurser bland annat lärare och pengar som 

krävs för genomförande finns. 

Pedagogiska studierektorn Ylva i samråd med lärarna ser då över genomförande att man utifrån de 

resurser man fått erhåller bra kvalité på kurserna. 

Hur blir det med nya direktiven för lärare om vi utgår ifrån önskad förändring 

Eftersom allt kommer att ske tidigare så kommer det att påverka lärarna i november där vi egentligen 

börjar med kursplaneringen. Nu istället så kommer vi att istället vara klara i november och lärarna måste 

då börja planera. 

Risken är att det kommer bli högre krav på att lärare kommer behöva jobba mer strategiskt med varandra 

och vi försöker uppmuntra och dela in lärare i grupper för att nå bättre samarbete. 

Vi som studierektorer räknar även med att vi måste gå och se över studenternas schema och se att lärarna 

faktiskt bedriver önskad undervisning. Och att examination sker på rätt sätt. 

Sen kommer det att bli viktigt fråga att decentralisera planering? 

Tids planläggning är det första vi skall göra och mer decentralisering mellan kursansvarige och läraren. 

Det skall vara en samverkan mellan lärare de får en extra ersättning(peng) för planering.  Pedagogiskt 

idéer man lägger upp resurser på ett annat sätt, Inte bara att man lägger upp moment i serie ordning. 

Istället för att man har en person som gör en sak så siktar man på att en kan ansvara göra flera saker 

ensam eller tillsammans med andra. Att man går över till en samlad ekonomiskt uppdelning. 
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Hur ser det ut på höstterminen? Idag drar ni igång planering i november och i framtiden vill ni 

vara klara i oktober? 

Ja, och skall jag uppfylla det målet så måste jag börja nu och så blir jag klar vid april. 

Men det du blir klar med nu i mars då är att du har gett en budget för respektive kurstillfälle och 

en ansvarig person (kursansvarig) 

Ja precis. 

Men ni har inte gjort eller gör någon fördelning utan det är upp till kursansvarige att fördela 

resurser och timmar? 

Nja så långt har vi inte tänkt utan tanke är att allokera personer. Det vi ser, det jag ser är antal timmar som 

respektive person måste genomföra och sinns i mellan kan de självklart dela upp arbetet men de måste 

följa sina timmar. 

Deadlines, krav för färdiga scheman för hela terminen? 

När en termin är slut så skall nästa planering ett preliminärt schema som ska vara spikad och klar. 

Är den viktigaste förändringen att allt skall ske tidigt?          

Nja dels det men även bättre fördelning mellan lärare. För det är tufft för lärare att vid slutet av terminen 

för där har även allt annat också. 

Kommer man igång tidigare så bör lärarna få mer tid. Dock så har det visat sig att även vid lugna perioder 

så är lärare skickliga på att fylla ut tiden till fullo. Det finns inte längre några så kalladelugna perioder 

längre, det är alltid saker som skall levereras. 

Kommer man igång tidigare så borde lärare få bättre arbetsmiljö även om lugna perioder är borta. 

När kommer ni att göra en uppföljning på scheman, fördelning av timmar? 

I så fall skulle Ylva och jag gemensamt titta på schemana för då får vi två perspektiv resurs och 

pedagogik. 

Hur skulle ni vilja göra uppföljning? Tar ni in andra lärare från andra institutioner? 

Nej, vi köper inte så mycket lärare från andra institutioner. Vi har dels köpt in en lärare från juridikum(?). 

Sen har vi en del pensionerande lektorer som vi köper handledning av och de är delaktiga vid magister 

och uppsats arbeten. 

Men då har ni ju viktig anledning för uppföljning? 

Ja 

Vad har ni för IT-stöd? 
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Det är främst Excel, Jag sitter i mina egna gjorda Excel ark 

Vad hämtar du grundinformation? 

Det får jag utav min bemanning och allt skrivs in manuellt i Excel. 

vad har du för Grund? 

● Antal poäng 

● Antal studenter 

● Tradition - vissa kurser har i tradition som studieresor 

Här räknar ni väll bara timmar? vad räknar ni på vad en timme kostar i snitt? 

400 kr 

Men hur får då koll på kursutbudet och antal studenter som skall delta på kursen 

Det är annat i dokument och momentet sker i oktober 

Sitter du och tittar i selma? 

Jo det gör jag och jag vet det är en 15 poängare och här är antal studenter 

Men du vet väll ändå inte förens vid antagningen hur många studenter som kommer? 

Vi utgår ifrån föregående plan och ja får vi allt för få studenter to bad men vi får köra planeringen ändå så 

gott som möjligt. 

Har ni något minimum antal för antagna studenter? Vad händer om det understiger i antal? 

Ja under stiger det 8 i antal ställer vi in kursen. 

Får ni problem och frågor utav lärarna gällande uppföljning av timmar? 

Nja inte riktigt men när lärarna är väldigt stressade för det är oftast tufft. Kommer det ibland frågor om 

rättvisa att det kanske inte alltid är jämnt fördelat. 

Kan det inte ge bättre med planeringen om man gör det mer transparent? 

Ja självklart om alla kan se varandras timmar ja men det är väldigt flytande det förändras löpandet och jag 

uppdaterar den idag varje månad. 

Det finns ingen ekonomisk uppföljning bara pedagogiskt. Där är jag free floating varav jag använder 

kvartal rapporter som jag får ifrån Ylva. Vi får en grov signal om vi är i rätt riktning eller inte. 

Vad innehåller kvartalsrapporter? 
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Jag får ett utfall ifrån dem varav vi ser om vi ligger i balans eller inte. Intäkterna ligger i stor klump och 

kostnaderna i delar. 

Jag är inskolad i icke genomskinliga system jag ser både fördelar och nackdelar. 

nackdelar att allt blir så himla detalj styrt, man måste veta allt har du gjort det och det och hur pass bra? 

Har du gjort det på den här nivån 

Nja, inte riktigt i alla fall inte på master nivå 

Vad har du fått för reaktion? 

inte så mycket hittills kan komma ändras 

Hur mycket tid tar det att göra en detalj planering? 

Nja inte så lång tid, kan dock härligt talat inte säga exakt hur pass många timmar jag lägger ner. 

Men har du kollat om modellerna är rätt i Excel? många gånger jag tittar i Excel hittar jag alltid 

något fel. 

Ja för det är ju inte så klokt att köra med Excel 

 

Sammanfatta de största problemen som finns med kursplaneringen idag 

·         Startar för sen, bidrar med överbelastning för lärare 

·       Det tar tid, mycket onödigt arbete vid planering 

·       Skulle behöva vara mer genomskinligt 

·       Prissättning, man kan inte sätta pengar på det. 

·   Ökad centralisering 

·       Kanske det viktigaste, lätt att göra förändringar i synnerhet om man siktar på att börja tidigt då man 

inte vet utfallet. 

 

Finns det problem gentemot Studentportalen 

kurs PM ett skriftligt dokument med alla information gällande kurser allt ifrån uppgifter, övningar  

Och tentamen för kurstillfällen finns på den. 

 

Tittar ni på kritik som ni har fått tidigare på kurser när ni planerar för terminen? 

Inte tillräckligt noga. Vi skulle kunna bygga in en automatisk funktion för att värdera kurser och 

implementera till nästa gång 
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Bilaga D: Studierektor företagsekonomiska institutionen interjuver 

Studierektor företagsekonomiska institutionen: 2011-09-22 

Tid: 01:06:27 

 

Ett system som steg för steg för lärare och kursrammar det är en databaser men är inte uppkopplad till 

Uppdok eller något annat system. Vill hämta in kurser ifrån selma och andra system vilket inte går. 

 

Systemet Linda använder heter UniPlan från början en lektor på Uppsala universitet som har byggt den, 

består av gamla access databaser i botten. 

 

Kan du visa hela kedjan? intäkter, grund data och lärare d.v.s. hela kedjan? 

 

Börjar beräkna antal helårsplatser får förslag/information ifrån utbildningsledaren. Utifrån antal 

helårsplatser får de ersättning. 

 

Helårsstudenter = helårsplatser hette årsstudieplatser förut. 

 

Styrelsen fördelar den samlade summan pengar från ersättning per nivå. Det vill så säga de kurser som  

bedrivs på master eller c-nivå får en betydligt större budget. 

 

Mycket bestäms internt för att ge mer budget till högre nivåer, de får ingen extra ersättning för det. 

Små kurser får en fast tilldelning pga. praktiska skäll. Man måste ha några timmar fast man har små 

studenter. 

 

Ni har alltså ingen uppkoppling och möjlighet att få in kurser ifrån selma? 

 

Som sagt så är det inte uppkopplat till andra databaser, allt sker internt och data hämtas manuellt, vilket 

har sina fördelar och nackdelar. 

 

Basdata skulle vara skönt att få in ifrån selma, jag (linda) sitter även i selma. För kommer det en ny kurs 

så måste man först lägga in den i selma och sedan i den i Ladok. D.v.s. dubbel arbete sker. Problem med 

enstaka kurser och de som ingår i paket. 

 

Hur skiljs det med kurskoder? 

Vad som anses vara en och samma kurs kan ha flera olika kurser id. T.ex. databasteknik som ingår i 

systemvetarprogrammet är även fristående och tillgänglig för studenter utanför programmet. Vi har då två 

kurskoder/kurs id för kursen och det kan bli en tredje om t.ex. universitet även har fått i uppdrag att ha 

kursen. För varje skäll det finns för att bedriva kursen så uppkommer det en ny kod/identifierare för 

kursen. 

 

Problemet är i selma och i grunden i Ladok de ser inte skillnaden på kursplanen som ett eget 

informationsobjekt och de som vi kommer överens med antagningen. 
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Skönt med eget system ger flexibilitet, vill bevara den. Dock är det önskvärt att få in data från andra 

system automatiskt men vill inte ha en alltför öppen relation där alla data som kommer in går ut och alla 

kan se allt. 

 

Hur lång tid tar det att göra förändringar? 

 

Göra förändringar tar tid. Är året likadant som det förra så är det mer eller mindre bara att kopiera och 

klistra men skall nya kurser med så kan det bli mycket inmatningar. Lärare resurser samma sak där som 

för kurser. 

 

Upplever ni några kvalitetsproblem? 

 

Jo, i synnerhet när det är mycket inmatningar. Vid felaktig inmatning så kan det orsaka kedjeproblem. 

 

Hur ser det ut med lärarresurserna? 

 

Personal administratör lägger in nya personer och sköter förändringar, fortfarande UniPlan och är inte 

synkat  

med andra system, ingen så kallad samkörning. 

 

Det som ingår är alla typer av olika lärare tjänster samt hur mycket och graden forskning per personer 

som pågår räknas.  

 

Men ni har ju även UU-plus hur kommer den in? 

Jag har aldrig kikat på den, dock har den ena ekonomi ansvariga kollat på den. Dock vad jag har hört så 

har de inte kommit något vart. 

 

Hur hanterar ni personal resurser? har ni personalsystem i UniPlan? 

 

Ja, dock sker det även viss dubbel arbete då vid förändringar måste man även ändra i AKKA som är de  

gemensamma personalsystemet för Uppsala universitet. Fördelen med att de inte är synkande är att de ger  

rum för gästföreläsare och personer utanför Uppsala universitet som saknar identitet i AKKA. Förvisso så 

kan man lägga in gästföreläsare och dylikt i AKKA men det anses vara väldigt krångligt. AKKA är byggt 

för anställda. 

 

Hur ser tjänstgöring hetsgraden ut? 

 

Själva inmatade personuppgifter styr hur mycket forskning. 

Nästa steg matcha ihop allt. Gör antagningen via person(lärare) eller kurstillfälle. 

Matchar ihop läraren med kurstillfällen och i systemet går det inte att se lärare respektive tid i denna vy. 

Dock så skall det gå senare i systemet att få fram en graf hur det ser ut för personer i fråga, hur pass 

belagda de är. D.v.s. det man gör är en detaljerad planeringsplan för respektive sak en person gör. 

Respektive person läggs in till respektive person. 
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Vid ny kurs brukar man ha möten varav man går igenom vem som är huvudläraren. Det är även möte vid  

Stora kurser som driv an en grupp av lärare. 

 

Väldigt mycket klickande går inte att lägga in flera personer(lärare) på samma kurs samtidigt. 

Funderar på att ha systemet lokalt för att göra förändringar, vet inte i dagsläget hur mycket resurser man 

skall lägga. Vill ha det webbaserat för att få enklare kommunikation, idag sker kommunikationen genom 

att kopiera och klistra in information i e-post eller ringer varandra. 

 

Kommunikation med kursansvarig Hur ser diskussionen med kursansvarige ut? 

 

Diskussionen med kursansvarige handlar mer om att man stämplar av vilka lärare som är implementerade 

och hur tidsmässigt ser ut för dem.  

 

Finns det någon koppling med schemaläggning? 

Utöver det så finns det ingen faktiskt med det man har gjort tidigare för det är kursansvarige som sköter  

schemaläggningen. 

 

Det man har gjort tidigare är att man har fördelat budgeten, tillgängliga lärare och tid och matchat de med  

varandra. Som bäst kan man antagligen kalla det för ett preliminärt schema eller plan. 

 

Arbetet med schemaläggningen sker i Word och i Excel. I praktiken så sker det så att man lär sig av mina 

misstag. Efter varje och ibland även under kursen rapporterar lärare hur pass väll tiden är fördelad mellan 

de. Ibland händer det att en ansvarar över tok för mycket. Rapporten sker manuellt utanför systemet. 

 

Kursansvarige jobbar i samråd med lärarna. 

 

Gällande fördelning kan man bara gå in på aktivitet. 

 

Hur ser uppföljningen på kurserna ut? 

 

Mycket statistiskt som skall tillbaka i form av kurs rapporter. Finns ingen automatiserad process som 

räknar och tar hand om dom. Utan det behandlas främst i Excel mycket kopiera och klistra. 

Prestationsgraden varierar mellan kurserna. 

 

Problem idag hela kurser kan gå och fast problem uppstår så går det inte att ändra och förbättra. 

Bättre helhetssyn och delegation kan uppnå när flera automatisk kan se över det hela. 

Publicerings knapp skulle uppskattas, allt sker i real-tid finns inget utrymme för att testa eller skissa idéer. 

 

Budget per kurs ser man inte, det mest ekonomiska man kan se är helårsstudenter, man ser tid. Följa upp 

bättre på intäkt, pengar sidan. 

 

Grundbegrepp: en kurs måste ägas av en institution och institutionen styr hela kursen, står för kostnader 

och får alla intäkter. 

 



68 

 

Problem man måste ta hänsyn till vad som egentligen händer jämföra kostnader gentemot intäkter. 

 

Studierektor företagsekonomiska institutionen: 2011-10-05 

Tid: 01:26:27 

Jag har undersökt antal år, nu pågås det med Ladok 3. Det viktiga att det börjar med kärnan i 

Ladok och får till datastrukturen. 

Det håller jag med om och jag börjar förstå vad du menade förra gången att vi saknar 

utbildningserbjudande. 

Utbildnings erbjudanden till student finns inte, vi har inte kommit fram med något gemensamt för det. 

Egentligen finns det om man kollar i anmälningskod. Anmälningskoden kan representera 

kurstillfällen eller hela kurspaket eller program. 

Ja precis då kan anmälningskoden både vara kurspaket, hela program eller enstaka kurstillfälle. För man 

tänker att jag sitter i selma och skapar kurstillfällen. Och kurspaketen existerar ju inte direkt, de finns 

något ID. 

Grejen i selma man skapar inte erbjudande. Användningskoderna ligger i NYA/antagningen.se. 

kurs paketen kan typ ha ID men de ser inte alla bara de som jobbar internt. Man ser inte de selma utan 

man skapar enstaka kurstillfällen som jag senare knyter ihop de till kurspaket. De syns inte i nya. 

Du lägger självklar upp kursplanen och skapar sedan erbjudanden och jag anser att man ska ha 

samma procedur för kurspaket och program som för kurstillfällen. 

Det gör jag typ idag deskriptiv fakta i koderna, problemet är att man inte kollar på vad det är för löften 

och kontrakt. Resulterar i brist av förståelse. 

Utbildnings erbjudanden viktigt grunden för kontrakt. Studenters ansvar för kontrakt. Alla jobbar i 

terminer som är uppdelar i kursdelar, statistiker räknar en termin som kurs men är i praktiken uppdelad i 

moduler som lärare kan anse vara kurstillfällen, olika termer, bör bli mer konkret. 

Om vi tittar på prestationer är ju alltid kopplade till provkoderna. Prestationer är kopplade till 

provkoderna, skulle kunna lösa det här man går in i selma så skall man egentligen kunna skapa 

erbjudanden men inte tillfällen i selma. Sen går det här över till Nya och antagningen. när det går 

igenom så skapar man kurstillfällen i Ladok där man har produktionsenheten.  

Blir lite baklänges för jag tänker hela tiden på den där 

För mig när jag planerar tänker jag per kurstillfälle vad de behöver lärare och andra resurser de är 

produktionsenheten. 

Saken är den att produktionsenheten på andra ställen kan vara en hel termin. 
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Problematiken är att idag finns inte möjlighet till att kombinera många till många relationer när 

man gör en registrering så skall det synas vad som skall. 

Problem folk som har läst kurser på andra universitet som ingår och kolliderar med kurser inom program i 

Uppsala registreras sent, de blir mer eller mindre osynlig. Man borde kunna se den i uppdök. 

finna skillnader syns inte, studenter skall känna sig välkomna mycket övertid lägg ner så att de skall synas 

att de är registrerad. 

problem med personnummer lock-in, skulle kunna bygga system så att man inte behöver visa 

personnummer överallt. Gällande personnummer så sorteras allt utifrån datum. 

provnummer funkar bra, bara man bestämmer vad en identitet är. För annars så blir de utan 

personnummer problem. 

Viktigt att man gör en registrering på varje nivå (paket, kurs och program nivå) man vill sortera in 

studenter på olika sätt baserat på deras senaste registrering. Nästintill om inte omöjligt att sortera in i 

Ladok automatiskt då man inte har en identitet på deras senaste registrering. 

Idag jobbar man mest med studentportalen och pingpong som är kopplade till varandra. Ett tag använde 

man sig av egen utvecklad mini web. 

Har ni någon form av koppling med uppdok? 

Gällande koppling när man sitter och ändrar i uppdök så sker det ändringar i pingpong. 

Problem med kurser som samarbetar med andra universitet t.ex. ett tag så fanns det en kurs varav 

studenterna registrerades sig i Uppsala men läste första termin i Stockholm och nästa termin i Uppsala. 

Vilket resulterade i att systemet enbart såg de som aktiva studenter under andra terminen när de läste i 

Uppsala men inte i Stockholm Ett tag la man in de studenterna temporärt på en kurs för att sedan ta bort 

de när de läser i Uppsala då de anses vara aktiva. För annars så är de inte synliga i systemet. 

Regelmässigt så är det lite av ett kontraktsbrott då studenterna är registrerade och skall vara synliga. De 

har registrerat och tackat ja till utbildning. 

Egentligen skulle det inte kunna vara ett problem handlar om kontakt med studenter, bör studenter ha 

kontakt med studentportalen? 

problem uppdok och Ladok skiljer idag inte på antagning, erbjudande och registrering. Vikten analysera 

vad det är för åtagande och skyldigheter. Som studenten gör är att han bokar de här platsen. när studenten 

antar så har han/hon både rättigheter och skyldigheter. Rättigheter att använda verktyg datorer och etc. för 

att fullfölja studier. Måste se skillnader mellan finna skillnader. 

Gruppering per kurspaket för vanliga kurser på studentportalen önskvärt?  

Att ha möjlighet men inte obligatoriskt skulle vara önskvärt. det väsentliga att all nödvändig information 

som är nödvändigt för aktiviteten/kurs. 
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Man bör inte se all data från andra system men det skulle vara skönt med mer öppenhet att kunna se det 

som är nödvändigt automatiskt. Ladok skall ses att ansvaret ligger på högskolan men det måste gå att se 

annan information. 

Tar ganska lång tid för studenter att komma in på studentportalen och göra saker. Webregistrering är 

registrering studenten säger att jag härmed antar rättigheter och skyldigheter att genomföra kursen. 

Möjlighet till sammanställning, idag ser man bara på kurs. Man har inte skiljt mellan personal aktivitet 

och utbildning aktivitet. 

Tänka mer abstrakt, se skillnader. 

Planeringssystem behöver mer abstrakt tänkande 

Saken det är man först gör för person är en form av personal budget som egentligen är en form av 

produktionsresurs budget.  

Jag kan gärna göra planeringen men jag behöver veta vem det är. Man behöver också ha tydliga 

kursaktiviteter behålla tungan i munnen och veta när man skall arbeta abstrakt eller konkret. Gör man inte 

databasen riktigt så blir det problem. 

Något som vi gör när att vi behöver trixa tänka utanför systemet när vi behöver arbeta abstrakt 

Okej Summerat vad behövs göras idag? 

Man gör annat än bara lägga in undervisning och kurser. Måste ta vara på utbildnings aktiviteter. 

Bra språk! lika med bra databas mer flexibilitet mellan institutioner 

budget betalar idag 200 tusen per år ungefär. 
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Bilaga E: 1:e Forskningsingenjör 
Datum: 2013-01-15 Tid: 03:15:51 

 

Kan du börja med hur ni hantera kursplaneringen ser ut? 
Det varierar beroende på vart man läser, här på teknat har vi väldigt små kurser vi talar om 3 till 5 

högskolepoäng varav studenterna läser flera kurser samtidigt parallellt med varandra oftast 3 kurser. 

 

Hur ser anmälningskoden ut? består de av flera kurstillfällen? kan jag göra kurspaket? 
 

Nej, vi har två nivåer: Programnivå och Kursnivå. De som läser program måste ändå söka enstaka kurser 

kurstillfällen i programmet. Anledning de första terminerna i program må bestå av gemensamma kurser 

som alla i programmet läser men senare i och från termin 4 blir det väldigt splittrad. Efter termin 4 

handlar det mer om att läsa antal högskolepoäng. 

 

Men de som läser programmet de måste få någon förtur? 
Jo, de får förtur på något vis och de är inte begränsade inom programmet. Läser jag civilingenjör så får 

jag även förtur på kurser inom andra civilprogram. 

 

Kör ni kurstillfälle för varje program? 
Flera program kan läsa samma kurser det är samma anmälningskod. Systemet kör enstaka kontroller de 

första i april och om man då har elever som har misslyckats på en tentamen t.ex. 10 % av klassen så kan 

de inte komma in på nästa kurs t.ex. från mekanik 1 till mekanik 2. För att fortsätta med kurser så måste 

de bli godkända och framförallt måste systemet registrera godkännandet. 

 

Det skulle vara bättre med ett system som kör kontrollen vart tredje vecka och håller sig uppdaterad. Eller 

åtminstone att efter varje tentamen uppdatera uppdök sig själv. Nu sitter studierektorerna och knappar in 

manuellt per person. Det skapar milt sagt mycket extra arbetet. 

 

Kör ni mycket samläsningar på studentportalen? 
Ja det blir det, men tydligen så kan kurser ha olika namn fast att de är identiska. Vid sådant fall får de 

kursen två kurskoder och de läses samtidigt med varandra. 

 

Det betyder det man egentligen gör det är inte bara så att man istället fokuserar på 1 till många 

relationer. En till många relationer ger utrymme för kombinationer. Vi har ju den och den 

kurserbjudande som tillhör de kursinstans. 
 

Du har kursplan den tar du fram med fakultetsnämnden och bestämmer utbildningserbjudande 

och då bestämmer man vilka anmälningskoder man skall använda. Sedan producerar mer eller 

mindre bara kursen. De är tre separata informationsobjekt som skall ha en till många relationer 

mellan varandra. 
 

Då löser man många av problem och får bättre beskrivning vad man håller på med. 
 

Kurspaket ifrån Uppsala universitet tycker det se bra ut utifrån det man får av selma dock speglar 

det inte riktigt med verkligheten. 
 

Finns idag kurs kluster exempelvis statistik som upplevs olika av lärare och studenter. 

 

studenter upplever att de läser en hel del kurs och lärare att de ger kunskap i en del av kursen(?) 
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Vid kurs kluster så måste studenter läsa hela kursen och läser de bara t.ex. del två så kan det bli problem 

med CSN och de kan inte ta examen. 

 

Vid kurser som är kopplade till varandra blir det problem med att hålla koll på studenter. Första kursen 

vet man antalet studenter men vid andra och tredje har man ingen koll. 

 

Man måste få bättre begrepp, Man måste visa hur man skall arbeta och få tag på institution och 

visa att bokningssystem kan förbättra publicering av utbildningar. 
 

idéer för distansutbildningar: fri start och fri fart. 
 

Fri start visade sig vara smart men inte Fri fart. 
 

Fri start inga starttider eller orter. Allt är internetbaserat och tanken är att möte med elever och 

studenter endast ska vara vid examination.  
 

 

Skapade detaljerade kursplaner och tog fram provkoder för varje idéer. Man måste fatta att hela 

processen börjar med kursplanen. 
 

Idag använder man uppdok på fel sätt, ingen har någon susning. Idag lägger man schema för förmåga 

kurser, vet inte hur många som söker. 

 

Måste ha kurspaket med enstaka kurser. Man ska inte registrera sig på antagningskoden utan på 

kurstillfället. 
 

Skiljer de på kurser och anmälningskoder idag? 
 

Nej de har inte samma koder. Små kurser inom kurser har egna koder. Idag 20 små kurskoder blir en 

kurskod. 

 

Språket är svårast allt eftersom tekniken finns där ute idag. Exempel databaskursen saken är den. 

Den har flera användarkoder. Man Ser ingen skillnad mellan kurstillfälle och kurserbjudande 

 

Man ser inte att flera kurskoder ska vara kopplad till en kurs. Samma kursplan kan heta olika på 

KTH då det är flera olika institutioner som ansvarar över det hela. Råder Ett till Ett sjuka, dålig 

verksamhetspråk. Enas om samma objekt. 
 

Bryter ner information man jobbar med i tabeller. Registrering är inget eget objekt i Ladok 
 

Måste redan vid antagningen ha koll på hur många studenter som kommer vid kurstillfällen. Kostar 

lika för stor lokal och lärare även om studenter är två i antal. 

 

Juridiska frågor vid kursändringar under kurstillfällena t.ex. lärare försvinner och vissa delar i 

kursen kan inte göras. Undvika att göra kurspaket som ger för mycket valbarhet. 

Om jag har en kursplan på 20 högskolepoäng kan jag inte bli registrerad på 5 högskolepoäng på 

paketet 

Det stämmer 
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Om vi sammanfattar jag tycker att man ska genererar kursplaner i selma 

Problem alla som använder ladok använder inte nödvändigtvis selma 

Var planerar man kursbudgeten? 

Tanken var att det skulle ske i UU-plus 

Problem idag med budgeten är att informationsmodeller idag inte kan konkretisera abstrakta 

begrepp men excel kan göra det. Genom att man strukturera upp det men vi kan inte ha excel som 

system det förstår vi alla. 

Jag förstår, du har rätt att systemen inte går ner på nivå. 

För svårt bör det inet vara att exempelvis visa med prototyp hör det bör vara såvida man avaktar 

med lokaler i systemet 

Det är alltså aktivitetsplaneringen och det du får i excel av studierektorn? 

Bokning av lokaler vad är det egentligen? Är det en förfrågan om bokning? 

Gränssnittet ser ut på det sätt att man skapar sig en lista med objekt och detaljer angående typ av sal bör 

inte vara för specifik men förfrågning ja. 

Sen gällande bokning av sal så vill jag ha boknings nr tillbaka efter bokning och inte sal nr. Det är 

alltför typiskt idag att man bokar en sal och så är det redan en annan lärare där. Det viktiga är att 

veta vem som har bokat. 

Det kommer man runt om man låter schemat presentera bokningen för de visar bokning nr via TimeEdit 

Ja men här kommer problemet jag vill inte behöva visa det via TimeEdit. Jag planerar aktiviteter 

inte lokaler. Lokaler behövs för att utföra aktiviteter. 

Jag förstår vad du menar och vi har haft ett likartat sådant system sen tidigare men det tog alltför mycket 

tid. Personligen skulle jag vilja göra det tidigare att man först definiera aktiviteter som blir behov för 

lokal. När man vet antalet aktiviteter fokuserar man på bokning av lokaler att man ser antalet timmar som 

behövs för lässal och labsal. 

Ja, Sen vill jag veta om jag har återkoppling till systemet. Blir det ändring vid bokning så vill jag se 

det. 

Ja det har vi fixat, problem med bokningslistor är att de kan komma ändras 

Vid ändring blir jag meddelad? 

Ja 

Hur gör ni med årskurser 

Vi delar upp den i grupper och vi villa hålla upp klasser för att få enhetlig schemat 
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Jag anser att man inte behöver krångla till för mycket 1 till 1 relation 

Ja eftersom man kan läsa flera ämnen från flera årskurser. 

Man får förtur idag när man söker utbildningar det är de ända avtal vi har idag? 

Ja exakt men sen är det så att det är avtal på att följa upp så hjälper vi dig. 

Kursplanen ger inte exakt beskrivning man måste se skillnaden mellan bindande avtal. 

Kurserbjudande är inte kursplan! 

Exakt man skapar förvillelse bland studenterna, det är olika rättigheter och skillnader man måste beakta. 

Det gäller att utföra avtalen rätt. 

 

 

 


