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1 INLEDNING 

Vi människor går nästan dagligen till affären för att köpa oss livsmedel av olika sorter. 

Det går oftast ut på att handla det som behövs eller eventuellt att skämma bort sig med 

någonting gott. Förpackningarna läses nuförtiden noggrant för att få ut det viktiga nä-

ringsinnehållet. Konsumenten är upplyst gällande vad hen ska äta för att hållas i form. 

Det nästa som granskas på förpackningen är var produkten har tillverkats och vilket ur-

sprungsland den har. 

 

Butikskedjor som säljer produkterna har också ett stort intresse för produktinformation-

en, precis som konsumenten har. Det är viktigt att veta vad som säljs och vilka egen-

skaper olika produkter har. Butiker förlorar en stor summa pengar tack vare inkorrekt 

produktinformation, främst handlar det om att vikt och mått på en produkt inte stämmer. 

Det kan handla om centrallager med begränsad yta som måste optimeras för att alla pro-

dukter ska få plats på ett bra sätt. Även i butiken måste produktinformationen stämma 

för att optimera hyllplaneringen. 

 

Det här examensarbetet handlar om hur ett nytt produktinformationssystem utvecklades 

åt mejeriföretaget Arla Oy. Det uppstod ett behov hos mejeriföretaget Arla Oy att få ett 

system som skulle hantera all den information som tillhör en produkt. Tidigare hade 

man endast haft produktinformationen i separata Word och Excel dokument vilket 

gjorde hanteringen svår och tidskrävande. Projektets främsta mål var att eliminera denna 

dokumentbaserade arbetsmetod för att istället gå mot en mera centraliserad och effekti-

vare lösning.  

 

Vårt huvudsakliga fokus under projektet var att kunna minimera slutanvändarnas arbete 

och kunna söka fram information snabbare gällande produkter. Detta är en väsentlig del 

av en IT-avdelnings arbete, att automatisera diverse processer så att slutanvändarnas 

vardag underlättas och att man har bra koll på företagets master-data. 



10 

 

1.1 Målsättning 

Målsättningen med detta arbete är att redogöra hur ett produktinformationssystem ut-

vecklades åt mejeriföretaget Arla Oy. Redogörelsen ger en allmän uppfattning av hur 

man kan bygga upp en bra databas av produktinformation som samlats in från olika käl-

lor. Den tekniska bitens målsättning är att ge en bild av vad som behövs för att åstad-

komma ett produktinformationssystem, vilka behov som måste uppfyllas och hur vi 

löste dessa problem. Användarhantering spelade en viktig roll gällande upprätthållning 

av produktinformation och kommer att behandlas så man förstår hur systemet autentise-

rar olika användare. Kravhantering, systemmodellering och utvecklingsmetoder kom-

mer också att gås igenom för att ge en bild av hur de olika utvecklingsfaserna går till när 

ett nytt system utvecklas. 

1.2 Avgränsningar 

Arbetets tekniska fokus ligger mera på back-end sidan, inklusive datahantering, men på 

ett sådant sätt att man ändå får en bra helhetsbild av systemet. Det känns naturligt att 

avgränsa arbetet till back-end-sidan eftersom det var där som den största delen av det 

praktiska arbetet gjordes. Användargränssnittet är utvecklat i Microsoft Access och 

kommer att behandlas till en viss del för att ta fram den viktigaste funktionaliteten och 

användarhanteringen. 

2 SYSTEMANALYS 

Behovet av ett produktinformationssystem identifierades under hösten 2013 varefter 

analys samt utveckling av systemet påbörjades relativt snabbt efter det. Tidigare hade så 

kallade produktkort fyllts i för varje produkt som senare delades via e-post eller nät-

verkslagring för att alla avdelningar skulle kunna mata in sin del av informationen. 

Detta innebar att det tog lång tid att både slå in och få fram den information som behöv-

des. Det andra stora problemet med denna dokumentbaserade lösning var att rapporte-

ring av produktinformation var så gott som omöjlig. Förutom den interna behandlingen 

av produktinformation så måste den också upprätthållas i ett tredjeparts system Synkka 

som bl.a. används av butikskedjor för att komma åt information. 
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Med tanke på hur mycket arbetstid man kan spara med ett nytt produktinformationssy-

stem, blev det en motiverande faktor för att genomföra detta projekt. Utgångsläget var 

relativt bra med tanke på den tillgängliga information som fanns i företagets ERP sy-

stem samt den information som fanns i produktkort i form av Excel och Word doku-

ment.  

 

Utvecklingen satte igång med regelbundna möten tillsammans med den interna beställa-

ren. Tillsammans kartläggde vi vilken information som måste finnas tillgänglig i det nya 

systemet. Det praktiska arbetet inleddes med analys av produktinformation, då vi gick 

igenom vilka informationskällor som kunde användas för att ta till godo redan tillgäng-

lig information. Analysfasen gav oss en bättre förståelse för hur mycket samt vilken 

sorts information det finns gällande företagets produkter. Efter en längre tids analys 

identifierade vi flera goda lösningar för hur informationen skulle normaliseras i det nya 

systemet. En intressant aspekt gällande analysen av ERP-systemets databaser var att där 

fanns en hel del redundant information som vi kunde förbättra i det nya systemet.   

 

2.1 Produktinformation 

I arbetets inledning togs det upp vardagliga saker om hur vi handlar livsmedel i butiker. 

Vi tänker ändå sällan på hur mycket information det egentligen finns bakom produkten. 

Det varierar från företag till företag vilken information som måste finnas tillgänglig om 

produkter. Den grundläggande informationen som vi ser i butiker är oftast namnet på 

produkten, pris och streckkoden som också kallas för EAN. Före produkten anlänt till 

butikens hylla har det ändå lagts ner en stor del arbete för att få all produktinformation 

rätt. Gällande livsmedel så blir det en lång arbetsprocess som börjar med att produkten 

får sitt namn varefter produktens livscykel börjar. Med tiden strömmar det fram mera 

information om den nya produkten och till slut samlas allting ihop och produkten får 

grönt ljus och aktiv status. 

 

Arla Oy tillverkar främst olika typer av mejeriprodukter som mjölk, ostar av olika sor-

ter, yoghurt, kvarg, smör och grädde. Det aktiva produktsortimentet för tillfället ligger 
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omkring 600 olika produkter och nya kommer till kontinuerligt. På våren 2014 fick en 

stor del produkter en helt ny image när företagets namn byttes ut från Arla Ingman Oy 

Ab till Arla Oy. Detta medförde helt nya förpackningar med fräscha färger för nästan 

alla produkter i sortimentet. Det primära målet med namnbytet var att göra det klarare 

för konsumenter att företagets namn nuförtiden är Arla Oy som fungerar i Finland. Sam-

tidigt lyftes mjölkens ursprungsland bättre fram för att få bort misstankarna om att all 

mjölk importeras från Sverige. 

 

 

Figur 1 En variation av Arlas produkter i Finland (Arla produktsortiment) 

   

2.1.1 Grundläggande information 

Det finns en del grundläggande information om produkten som kan hittas på förpack-

ningen men också en del som inte är skrivet på förpackningen. Den grundläggande in-

formationen används mest internt på det tillverkande företaget samt av butikskedjorna 

som säljer produkten.  
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Till den grundläggande informationen gällande en produkt hör bl.a. 

 Namn 

 Beskrivning 

 Produktnummer 

 EAN13 kod 

 Storlek (längd*bredd*höjd) 

 Vikt (brutto + netto) 

 Produktgrupp 

 Produktserie 

 Bränd 

 Tillverkande mejeri 

 Ursprungsland 

 Lanseringsdatum och slutdatum 

 

 

2.1.2 Förpackningens information 

Varje förpackning måste inkludera en förteckning på näringsvärden och vilka ingredien-

ser som ingår. Dessutom ska det finnas förvaringsanvisningar och bäst före datum syn-

ligt på förpackningen. Denna information upprätthålls av laboratorie- och innovations-

avdelningen på företaget varefter den skickas vidare till förpackningstillverkarna. 

 

Denna information ska upplysa konsumenten om vad produkten innehåller samt hur 

produkten ska förvaras. I dagens läge lyfts det tydligare fram vilka näringsämnen en 

produkt är rik på. Detta är en följd av att det finns mera information tillgänglig om re-

kommendationer av olika nyttiga näringsämnen för människan än förut. 

  

Figur 2 Måtten av en produkt 

(Arla produktsortiment) 
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2.1.3 Information gällande transport 

Utöver detta finns det även information gällande transporten av en produkt. När produk-

ten är tillverkad sätts den i en låda som kallas lagerförpackning. Denna lagerförpack-

ning packas i sin tur i en transportförpackning som kan vara i form av en pall eller kärra. 

Denna information är viktig för att räkna ut hur många lagerförpackningar det ryms på 

en pall eller kärra samt alla mått och vikter på det hela paketet. Det är viktigt att central-

lager och butiker har den korrekta informationen inom detta område eftersom det inte 

finns obegränsat utrymme till förfogande. 

2.2 Utgångsläget 

Förut hanterades produktinformationen i enskilda Microsoft Word- och Excel-dokument 

som kallades produktkort och fylldes i för hand av de olika avdelningarna på företaget. 

Denna metod var mycket tidskrävande med tanke på hur mycket information som måste 

matas in varje gång på nytt för identiska produkter. Förpackningsinformationen spara-

des separat från den grundläggande informationen och dessutom i Word-dokument vil-

ket gjorde det svårt att koppla ihop informationen med produkterna.  

 

Det var inte bara svårt och tidskrävande att upprätthålla informationen i dessa dokument 

utan rapportering av informationen var så gott som omöjlig eftersom varje produkt re-

presenterades med ett Excel- samt ett Word-dokument. Om vi tänker oss att vi vill ha 

ingredienserna för en viss mängd produkter så måste vi i detta fall samla ihop alla Word 

dokument och gå igenom informationen dokument för dokument. Ett speciellt krångligt 

moment var när produktinformationen skulle skickas iväg till reklambyråerna för att 

trycka produktbroschyrer.  

 

Utöver produktkorten fanns det en del produktinformation tillgänglig i företagets ERP- 

system. Det att vi kunde integrera dessa båda data källor underlättade utvecklingen av 

det nya systemet.  
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2.3 Data 

Enligt Teorey (2006 s.16) är en data item den grundläggande komponenten i en fil som 

ligger i ett filsystem. En typ av data kan vara t.ex. förnamn, efternamn, ID nummer eller 

liknande. Han påpekar att en grupp av relaterad data kallas för record. En typ av record 

kan vara t.ex. en beställning, kund eller produkt. Teorey tar vidare fram att en fil är en 

samling av records. Han visar hur databassystem är byggt och vidareutvecklat på denna 

struktur: data objektet representeras i databasen av en kolumn eller attribut, en record 

kallas för rad och filen kallas för en tabell. 

 

Det data som fanns tillgängligt var lagrat i Microsoft Excel- och Word-dokument som 

nämndes tidigare i detta kapitel. Den information som fanns tillgänglig i ERP-systemet 

underlättade modelleringen av den nya databasen. Det gällde ändå inte att återanvända 

alla lösningar från detta system eftersom det identifierades att strukturen på vissa tabel-

ler inte var helt optimal. 

2.3.1 Analys 

Vi började med att analysera nuläget samt det tillgängliga data som fanns i ERP-

systemet. Produktkort analyserades och all den relevanta information som fanns till-

gänglig från denna informationskälla antecknades. Den insamlade informationen jäm-

fördes sedan med ERP-systemets produktinformation. Det här gav en bra bild av hur 

mycket av informationen som fanns tillgängligt i ERP-systemet kunde återanvändas i 

det nya systemet. På så sätt kunde vi eliminera den arbetstid som skulle ha gått åt att slå 

in alla aktiva produkter för hand. 

2.3.2 Insamling 

För att samla in data från ERP-systemets databas använde vi oss av Microsoft Access 

2010. Med programmet kunde vi göra grafiska SQL-förfrågningar vilket sparade tid 

från att behöva skriva en massa SQL för hand. Förfrågningar mot ERP-databasen gjor-

des genom att först välja vilka tabeller som skulle länkas till programmet. När tabellerna 

från ERP-databasen var länkade till programmet kopplades dessa ihop genom att välja 
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de rätta nycklarna. Om en förfrågan mot databasen returnerade det resultat som förvän-

tades kunde denna förfrågan sparas och enkelt återanvändas senare i projektet. 

2.3.3 Integritet 

När vi väl hade samlat en del av data på samma ställe så kontrollerade vi att det stämde 

överens. Vid sådana fall att informationen inte stämde överens så måste man vända sig 

till dem som upprätthåller informationen för att säkerställa vilken information som är 

korrekt. Sådana fall var informationen inte stämde överens mellan olika informations-

källor var dock väldigt få och orsakade inte problem för oss under projektets gång. Det 

var intressant att lägga märke till hur detta fenomen hade uppstått mycket oftare i det 

manuella dokumentbaserade produktinformationssystemet än om man hade använt sig 

av en produktinformationsdatabas tidigare. När slutanvändare slår in samma informat-

ion om liknande produkter så finns det en risk för att det blir små skillnader i informat-

ionen som dels kan bero på inmatningsfel eller mätfel. Förutom att det kan ske fel vid 

dessa iterativa processer så kräver det också mycket mera arbetstid. 

 

Databasens fördel är att man kan eliminera dessa iterativa moment effektivt genom att 

spjälka upp informationen på ett sätt så att samma information inte behövs matas in 

flera gånger. I kapitel 3.2 tar jag upp vad normalisering av information betyder och hur 

vi gjorde det för att ytterligare underlätta slutanvändarnas vardag. 
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3 KRAVHANTERING, MODELLERING OCH METODER 

Med kravhantering avses vad beställaren, slutanvändarna, utvecklarna och affärsverk-

samheten vill ha av ett nytt system och vad systemet måste kunna göra föra att leva upp 

till kraven. Det är inte alltid helt lätt för beställaren att kunna förklara sina behov i klar 

text så att de tolkas på rätt sätt av den som ska skapa och leverera det nya systemet. Att 

kunna slå fast kraven i god tid i början av ett projekt spelar en mycket viktig roll i hur 

bra projektet kommer att lyckas. Det går att jämföra ett projekt med oklara krav som att 

vara ute på sjön utan någon destination och utan sjökort. Kraven fungerar i detta fall 

som sjökortet och hjälper dig att hitta fram.  Fastän man kunde tro att det är den tek-

niska delen som leder till att ett IT projekt misslyckas så visar statistiken att de tre 

största problemen är kravhantering, administration av resurser och politiska skäl.  

(Hull 2011 s.21-22) 

 

Enligt Hull (2011 s. 24) är ett system en samling av komponenter – maskin, mjukvara 

och människor – som samarbetar på ett organiserat sätt för att åstadkomma ett önskat 

resultat. Figur 3 visar hur man enkelt kan tänka sig en kaffekopp som ett system, den 

innehåller olika komponenter och gränssnitt för att hela systemet ska fungera. 

 

 

Figur 3 En kaffekopp som fungerar som ett mycket simpelt system (Andreas Lindholm) 
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I detta projekt hade vi en intern beställare på företaget som hade lagt märke till att det 

behövdes ett nytt system för hantering av produktinformationen. Det samlades ihop en 

liten projektorganisation som bestod av två parter från beställarens sida och två parter 

från IT avdelningen på företaget varav skribenten fungerade som den ena parten. 

3.1 Systemutvecklingsmetoder för informationssystem 

Enligt Gulliksen (2002 s.135) används ordet systemutveckling som en mera allmän term 

när man utvecklar bl.a. mjukvara, hårdvara, arbetsorganisation eller liknande. Han på-

pekar att de engelska orden skiljer på de olika typerna av utveckling bättre genom att 

använda system engineering och software engineering. De första utvecklingsmodellerna 

innehöll närmast utveckling av mjukvaran men på senare år har utvecklingsmodellerna 

täckt en mycket större del av hela processen och kallas därför nuförtiden för systemut-

vecklingsmodeller. 

 

De första datorprogrammen i vår historia som såg dagsljuset skrevs enligt en modell 

som kallades koda-och-fixa modellen som innebar att lite kod skrevs varefter problemen 

i koden fixades tills allting fungerade, denna modell saknade krav, design och underhåll. 

  

Senare växte vattenfallsmodellen fram var man utvecklade enligt ett visst mönster krav-

analys-design-kodning-testning-drift, denna modell var känslig för ändringar som upp-

täcktes under utvecklingsprocessen. Dessa olika faser i utvecklingsprocessen utfördes 

efter varandra och man kunde inte mera gå tillbaka till föregående fas från den påbör-

jade. Man kunde t.ex. inte göra ändringar på systemets design mera efter att man påbör-

jat programmeringsfasen. 

(Gulliksen 2002 s.137-141) 

 

För att kunna åtgärda de problem som uppstod i de ovannämnda utvecklingsmodellerna 

krävdes ett mera iterativt tankesätt. Förändringar kan ske och kommer i fortsättningen 

också att ske inom IT projekt vilket kräver att utvecklingsmodellen klarar av att hantera 

dessa. Då togs det fram en modell som kallades för iterativ utveckling. Denna modell 

baserar sig på att man repeterar de olika skeden analys-design-utvärdering-återkoppling 
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för att komma fram till ett fungerande system. Modellen löser problemen som vatten-

fallsmodellen hade genom att iterera igenom de olika faserna flera gånger. 

(Gulliksen 2002 s.145-147) 

 

Figur 4 Illustration som visar grunden för iterativ utveckling (Att jobba enligt en process, 2015) 

 

3.1.1 Iterativ utveckling 

Under projektets gång använde vi oss av en iterativ utvecklingsmodell för det nya pro-

duktinformationssystemet. Eftersom det ofta kom nya ändringar under de veckovisa 

mötena så var det viktigt att inte utveckla för mycket åt gången utan också att fundera 

på helheten. Det handlade oftast om ändringar gällande vilken produktinformation som 

måste finnas med i databasen, men också senare skedde det flera ändringsbehov gäl-

lande applikationen.  

 

Det är dock viktigt att se till att det inte sker några ändringar efter att kravspecifikation-

en har godkänts av alla parter. Om denna punkt inte slås fast så kan det hända att det 

fortsättningsvis kommer in ändringar vilket leder till att projektet växer och blir för stort 

varefter det med stor sannolikhet misslyckas. 

3.2 Kravhantering 

Som det togs upp tidigare i inledningen av detta kapitel är kravhanteringens främsta mål 

att beskriva vad som förväntas av ett nytt system. Enligt Sommerville (2011 s.83) bety-
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der systemets krav en beskrivning på vad ett system ska göra – vilka tjänster som ska 

finnas tillgängliga samt eventuella begränsningar för dess drift. Han påpekar att proces-

sen för att hitta, analysera, dokumentera och kartlägga tjänsterna och deras begräns-

ningar kallas för kravhantering (på engelska requirements engineering). 

 

3.2.1 Olika nivåer av krav 

Sommerville (2011 s.83) förklarar att de vanligaste problemen som kan ske under krav-

hanteringsprocessen är att separering av de olika nivåernas krav misslyckas. Med olika 

nivåers krav anses användarens krav som högre nivå och systemets krav på låg detalj 

nivå. Han tar fram att användarens krav kan vara i form av naturligt språk samt diagram, 

från vilket det ska framgå vilka tjänster som förväntas av systemet och vilka begräns-

ningar som uppstår under drift. Vidare förklarar Sommerville nivån på systemkraven 

som en mera detaljerad beskrivning på systemets funktioner, tjänster och operationella 

begränsningar. Systemkravens uppgift är att exakt definiera vad som ska implementeras 

och kan också vara i form av ett skriftligt kontrakt mellan beställaren och utvecklarna. 

 

Ofta kan ett användarkrav leda till att det behövs flera systemkrav för att uppfylla det 

som användaren kräver av systemet. Nedan finns ett exempel på hur ett användarkrav 

leder till flera systemkrav inom ett system utvecklat åt sjukvårdens patienthanteringssy-

stem. (Sommerville 2011 s.84) 

 

 

Figur 5 Ett användarkrav som leder till flera systemkrav (Andreas Lindholm) 
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3.3 Krav på produktinformationssystemet 

Det nya produktinformationssystemets viktigaste krav var att hantering av produktin-

formationen skulle gå lätt och smidigt utan att behöva slå in samma information på flera 

olika ställen. Rapportering av informationen var också en viktig funktion eftersom det 

inte hade funnits sådan funktionalitet förut, tanken var att man skulle kunna få så dyna-

miska rapporter som möjligt för olika behov. Användarhanteringen var viktig med tanke 

på att de olika avdelningarna endast skulle komma åt att modifiera den information som 

hörde till deras specialitet.  

 

Att skapa en sorts workflow i det nya systemet prioriterades högt på listan bland de 

olika kraven. Detta skulle innebära att avdelningar kan skicka notifieringar när en pro-

dukt uppdaterats. På så sätt skulle varje avdelning veta hur mycket information det finns 

om produkten och eventuellt göra ytterligare uppdateringar. 

3.3.1 Hantering av produktinformation 

Hantering av produktinformationen skulle ske via en applikation som skulle finnas cent-

raliserad. Tanken var i början att skapa en webbaserad applikation men på grund av 

tidsbrist så bestämdes det att applikationen skapas i Microsoft Access 2010 och vidare-

utvecklas vid behov till en mera webbaserad lösning. Fördelarna med att skapa applikat-

ionen i Access var att man enkelt kunde skapa formulär baserade på databasvyerna i 

SQL-Servern. Access var en bekant programvara från tidigare på företaget och hade an-

vänts främst för att köra olika sorters rapporter från företagets ERP-system. Programmet 

fanns som standard installerat på alla datorer i företaget som en produkt i Office 2010. 

3.3.2 Rapportering av produktinformation 

Kraven som ställdes på rapportering av information var främst att man skulle kunna 

rapportera informationen i samma form som man tidigare hade skrivit för hand direkt i 

Excel eller Word. Vi som utvecklade systemet tog också fram ytterligare förslag på dy-

namiska rapporter som kunde skapas via en tilläggsdel till Excel som heter PowerPivot 

for Excel. Med detta verktyg kan man koppla ihop information från olika källor som 

sedan kan representeras i en pivot tabell i Excel. På det här sättet skulle man också 
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kunna använda sig av produktinformationsdatabasen utan att behöva öppna själva appli-

kationen. 

För att skapa de rapporter som krävde en viss struktur så användes SQL-Serverns egna 

verktyg SQL Server Reporting Services. Detta verktyg skulle integreras i applikationen 

på så sätt att man skulle få t.ex. förpackningstexten i samma struktur som man tidigare 

skapat för hand i Microsoft Word automatiskt genom ett knapptryck. 

3.3.3 Workflow 

Det problem som hade uppstått tidigare med produktinformationen var att produktkor-

ten som skapades för hand i Excel och Word kunde vara bristfälliga. Det här kunde 

hända om informationen inte nått fram till avdelningarna om att en ny produkt hade 

öppnats eller uppdaterats. När en ny produkt öppnas så kan det hända att man endast vet 

namnet på den nya produkten men att den inte har fått ett produktnummer ännu. Med 

tiden kommer det mera information om den nya produkten och då borde denna inform-

ation snabbt kunna slås in. 

 

I detta fall ställdes det ett krav på att det måste finnas en status på produkterna som 

öppnas i det nya systemet. Statusen skulle vara i nummer format men också ha en för-

klaring. De tre statusar som skulle finnas var 10 (preliminär), 20 (aktiv) och 90 (avslu-

tad). På så sätt skulle de vara enkelt att via systemet kunna lista de produkter som var 

preliminära och krävde uppdatering eller att titta vilka som redan var aktiva. Alla dessa 

statusar skulle ha egna krav på vilken information som måste finnas i databasen före 

man kan uppdatera produktens status. Det skulle finnas kontroll av inmatningen i appli-

kationen som upplyste slutanvändaren om det gick att uppdatera produktens status och 

om inte så vilken information som ännu krävdes för att göra statusändringar.  

 

Som ytterligare funktionalitet togs det fram att man skulle implementera automatiska e-

postmeddelanden om när produkternas status ändras. Det här skulle fungera som en åt-

gärd till att ingen produkt skulle bli och hänga med bristfällig information. Funktions-

principen skulle vara att i samband med en informationsuppdatering kunna välja om sy-

stemet ska skicka en notifiering åt andra avdelningar om att informationen har uppdate-
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rats. E-postnotifieringen som skickas iväg av systemet skulle innehålla produktens 

namn, nummer samt ett valfritt meddelande om vilken information som har ändrats.  
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3.4 Kravhantering och systemmodellering 

Hull (2011 s.37) påpekar hur viktigt det är att förstå sambandet mellan kravhantering 

och systemmodellering. Hon tar fram hur det ofta talas om kravmodellering vilket är fel 

benämning för det hela eftersom det är systemet som modelleras och inte kraven. 

Systemmodelleringen är en av de mest kreativa processerna inom systemutveckling, 

modellen hjälper utvecklaren att förstå helheten av systemet samt de olika nivåerna. 

Hull påpekar att man kan tänka sig kraven som en sorts instruktion för vad som krävs på 

varje nivå av systemet.  

 

Systemmodellering handlar precis som ordet säger om att modellera eller skissera upp 

ett system med hjälp av de krav som ställts. När man utvecklar ett nytt system så hjälper 

oftast diagram till för att visualisera specifika aspekter av utvecklingen. Modellering 

stöder detta skede genom att man använder någon typ av diagram för att lättare illustrera 

och kommunicera visionen för systemet bland utvecklarna och beställaren. En god mo-

dell är en sådan som man enkelt kan kommunicera via, så att båda parterna förstår mo-

dellen. De vanligaste modellerna för att representera kraven på ett system är dataflödes-

diagram (Data Flow Diagram), entitet-relationsdiagram (Entity-Relationship Diagram), 

tillståndsdiagram (Statechart) och objektorienterade tillvägagångssätt (Class Diagrams, 

Use Cases). 

(Hull 2011 s.48-58) 

 

3.4.1 Systemmodellering av produktinformationssystemet 

Vi använde oss huvudsakligen av dataflödes- och entitet-relationsdiagram för att model-

lera upp det nya produktinformationssystemet. Det nya systemet innehöll inte så mycket 

dataflöde mellan olika system så vi hade mera fokus på att modellera upp en bra karta 

på entiteter och dess samband. På våra veckovisa möten utvidgade vi våra entiteter och 

definierade dess samband. Denna bild fungerade långt som ett hjälpmedel senare under 

databasutvecklingen.  Modelleringsmodellen passade bra för vår projektorganisation 

eftersom den påminde något om en tankekarta med den skillnaden att entiteterna hade 

vissa relationer.  
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3.5 Från dokument till databas 

Den stora ändringen som skulle ske i arbetsprocessen gällande administrationen av pro-

duktinformation var att slutanvändare skulle flyttas över från dokumenthantering till 

databashantering. Denna processförändring skulle spara arbetstid för slutanvändarna 

och effektivera hanteringen av produktinformation. Det viktigaste effektmålet för oss 

som utvecklade det nya systemet var att slutanvändare skulle behöva mata in så litet 

som möjligt information för hand. Vår tanke var att eliminera det dubbla arbete som 

gjorts förut genom att spjälka upp informationen på ett vettigt sätt för att minska på in-

matningsfel och tiden det tar för att skapa en ny produkt. 

 

3.5.1 Minimering av redundant data 

Connolly (2004 s. 172-175) framhäver att det primära målet gällande den relationella 

databasens design är att gruppera kolumner in i tabeller för att minimera redundant data 

och att spara på lagringsutrymme.  

 

 

Figur 6 Ett exempel på en databastabell med redundant data  

 

Connolly förklarar att det finns redundant data i det ovanstående exemplet, detaljerna 

för varje branch repeteras för varje medlem som hör till en viss branch. Det här ställer 

inte endast till med problem med redundant data utan kan också leda till avvikelser när 

det sker uppdateringar i databastabellen. 

 

Vi hade ett stort fokus på att eliminera dessa problem under databasens designprocess. 

Eftersom vi visste att informationen kommer att upprätthållas huvudsakligen av slutan-
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vändarna så var det viktigt att minimera inmatning av information för hand. Istället ville 

vi ge dem möjligheten att grafiskt välja en stor del av produktinformationen från rull-

gardinsmenyer. Rullgardinsmenyerna fungerade bra för att hantera återkommande in-

formation om produkterna såsom bl.a. transportlådor, produktserier, ursprungsland, till-

verkande mejeri med mera. 

3.5.2 Normalisering av information 

När vi väl hade gått igenom systemmodelleringsprocessen och skapat en bild på hur da-

tabasen i stora drag skulle se ut så gällde det att börja normalisera informationen. Enligt 

Connolly (2004 s.172) betyder ordet normalisering en teknik som används för att skapa 

en mängd tabeller med önskade egenskaper som stöder kraven som ställts av en slutan-

vändare eller ett företag. Normalisering är ursprungligen en teknik utvecklad av Dr E.F. 

Codd år 1972, denna teknik skulle fungera som stöd för att utveckla relationsdatabaser. 

Denna teknik används genom att göra flera tester på en databastabell för att analysera 

om den testade tabellen uppfyller kraven för en given normal form. De vanligaste nor-

mal forms som används är första (1NF), andra (2NF) och tredje (3NF), alla dessa former 

har sina egna regler på hurdana relationerna måste vara mellan kolumnerna i en tabell. 

(Connolly 2004 s.172) 

 

Definition av 1NF, 2NF och 3NF: 

 Första normalformen (1NF): En tabell vars kolumner innehåller endast ett värde 

per tabellrad (Connolly 2004 s.175-176) 

 Andra normalformen (2NF): Tabellen måste redan vara i första normalformen 

och dessutom får inte fullständigt funktionella beroenden finnas mellan olika de-

lar av primärnyckeln och attribut i tabellen.  

(Connolly 2004 s.177-179) 

 Tredje normalformen (3NF): En tabell som redan är i första och andra normal-

formen och vars värden i alla icke-primärnyckelkolumner endast kan utarbetas 

genom att använda primärnyckeln och inga andra kolumner. 

(Connolly 2004 s. 180-185 
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4 TEKNISKA LÖSNINGAR 

Huvudbehoven för detta produktinformationssystem var att sätta upp en server, ett an-

vändargränssnitt samt en databas. Den virtuella servermiljön möjliggjorde en snabb in-

stallation och konfiguration av en ny server för detta ändamål. Operativsystemet och 

programvaran som användes var tillverkad av Microsoft som fungerar som den huvud-

sakliga IT-miljön på företaget. En annan orsak varför dessa produkter användes var den 

övriga IT-avdelningens starka kunnande inom dessa produktfamiljer och detta var en 

viktig sak med tanke på administration i framtiden. 

 

Användargränssnittet utvecklades med Microsoft Access 2010 som också var en bekant 

produkt för de flesta på företaget. Med detta verktyg är det enkelt att skriva komplice-

rade SQL-satser med hjälp av det grafiska användargränssnittet samt koppla ihop olika 

informationskällor. Med programmet kan det skapas formulär som kan fyllas in med 

information från olika tabeller eller databasvyer. 

 

Databashanteringssystemet som användes var Microsoft SQL Server 2008R2. Fördelen 

med att använda detta system för databashantering var att det fanns tidigare erfarenhet 

av systemet både med tanke på pålitlighet och underhåll.  

4.1 Databasen 

Databaser finns bakom nästan varje IT-system i dagens läge. Deras uppgift är att spara 

och hantera all den information som cirkulerar i olika system kopplad till databasen. 

Som några exempel från vardagen kan det nämnas butikinköp, när du köper en vara och 

butiksbiträde registrerar den i kassan med hjälp av streckkoden så ligger det en hel del 

databaskommunikation bakom. Det som sker i praktiken är att kassasystemet antagligen 

söker upp produkten i databasen för att få det aktuella priset och sedan ändras butikens 

aktuella lager enligt så många produkter som köpts. Ett annat exempel kunde vara 

bibliotek och deras stora samling av böcker. Databaser sköter om hantering av informat-

ion om varje bok, genom att slå in bokens ISBN nummer fås det ytterligare information 

om boken som t.ex. författare, utgivningsår och annan relevant information. När en bok 

lånas ut så hämtas information från både bok- och kundtabellen i bibliotekets databas 
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som sedan kopplas ihop i en tabell med utlåningar, det här är ett typiskt scenario för hur 

en relationsdatabas fungerar. (Connolly 2004 s.4-5) 

 

En databas är en samling av information i digital form som används och uppdateras av 

ett eller flera informationssystem. En relationsdatabas är en databas där informationen 

lagras i tabeller och sedan presenteras med hjälp av relationerna mellan tabellerna. 

(Tietotekniikan termitalkoot 2014) 

 

 Databasen kan ses som ett objekt som körs och hanteras av ett databashanteringssy-

stem. Detta objekt har sina egna konfigurationer, inställningar, design, lagring, använ-

darhantering och andra detaljer som hör till det. (Faircloth 2014 s.131-132)   

4.1.1 Databastypen 

Databasen som byggdes upp för detta system var av typen relationsdatabas. Vi hade in-

formation som bäst passade in i en relationsdatabas så därför valde vi den lösningen. 

Relationsdatabaser är relativt enkla att upprätthålla och administrera vilket gör dem ett 

attraktivt alternativ för många företag. 

 

En relationsdatabas består av tabeller som innehåller kolumner och rader. Varje rad re-

presenterar information om en viss entitet (ex. person, fordon, hus) och varje kolumn 

representerar en viss data om denna entitet (ex. namn, adress, modell). (Stephens 2009 

s.27-28)  

4.1.2 Databashanteringssystemet 

För detta projekt användes Microsoft SQL Server 2008R2 som databashanteringssy-

stem. Enligt Teorey (2006 s.2) har databashanteringssystemet många uppgifter, den in-

nehåller ett logiskt schema för databasen samt fysiska metoder för att manipulera data 

som finns i databasen. Han redogör (2006 s.2) också för DBMS andra viktiga uppgifter 

såsom hantering av transaktioner, data integritet och den övriga säkerheten och pålitlig-

heten som är viktigt för en databas.  
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Connolly beskriver (2004 s.8) databashanteringssystemet som ett system som möjliggör 

definition, skapning och upprätthållning av en databas samt en kontrollerad tillgång till 

databasen. Han redogör också att detta system sköter om alla förfrågningar (query) som 

riktas mot databasen, de vanligaste är insert, select och update. Dessa förfrågningar 

sköts genom ett förfrågningsspråk (query language), ett av de vanligaste språken i da-

gens läge är SQL. 

 

Figur 7 En helhetsbild av en databas, databashanteringssystemet och applikationerna (Lecture 1: DBMS Software 

Architecture, 2015) 

 

4.1.3 Structured Query Language (SQL) 

Structured Query Language (SQL) är det mest använda relationsdatabas- språket som 

lämpar sig både för avancerade användare och mindre avancerade. Språket utvecklades i 

samband med IBMs projekt SEQUEL och System-R i deras forskningslaboratorie mel-

lan 1974 och 1977.  Några av de viktigaste egenskaperna hos SQL är: 

 Det är relativt enkelt att lära sig 
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 Det behövs inte specificeras vilka metoder som ska användas för att få ut data, 

utan anger endast vilken information man vill ha ut ur databasen 

 Språket går brett att användas av bl.a. databasadministratörer, applikationsut-

vecklare och andra avancerade slutanvändare 

 Kommandona som används är skrivna på Engelska och de vanligaste är SE-

LECT, INSERT, UPDATE och DELETE 

(Connolly 2004: 38) 

 

Enligt Faircloth (2014 s. 133-134) går SQL språket att jämföras med ett vanligt språk 

bland oss människor som ger dig rätt data bara du ställer frågan tillräckligt tydligt.  

 

Ett exempel på en förfrågan mot vår produktinformationsdatabas kunde vara: 

SELECT Nimi, EAN13 from Tuote WHERE Nro=’1234’; 

Denna SQL-sats skulle returnera namnet och EAN13 koden för produkten 1234. Här 

märks det hur enkelt det egentligen är att få ut information ur en databas som baserar sig 

på SQL-språket. 

 

4.1.4 Databasvyer 

Enligt Connolly (2004 s.8-9) är en databasvy en virtuell tabell som inte nödvändigtvis 

finns i en databas utan som genereras av databashanteringssystemet från de underlig-

gande tabellerna. Han förklarar hur databasvyer kan hjälpa slutanvändare att endast se 

den information de vill ha utan att behöva se en massa irrelevant data. Databasvyn 

skapas egentligen av en vanlig förfrågan mot de underliggande tabellerna som i sin tur 

blir en virtuell tabell. 

 

Figur 8 En databasvy för produkternas näringsinnehåll som består av 4 fysiska tabeller 
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Figur 9 Databasvyns utseende när man gör en förfrågan mot produktinformationsdatabasen 

 

En annan viktig fördel med en databasvy är att den förbättrar säkerheten i databasen ge-

nom att spjälka upp information i olika vyer så att olika avdelningar endast kan se och 

modifiera den information som de behöver. Rättigheterna till databasvyerna ställs in i 

databashanteringssystemet. (Connolly 2004 s.9) 

4.1.5 Användarhantering 

Faircloth går igenom (2014 s.159-163) det viktiga lagret i databashanteringssystemet 

som sköter om säkerheten och rättigheterna gällande slutanvändares åtkomst av databa-

sen. Han påpekar hur kritiska dessa inställningar är eftersom det oftast kan finnas privat 

eller annan sensitiv information i en databas. 

 

De viktigaste säkerhetsobjekten i databashanteringssystemet är Users, Roles och 

Groups. Users-objekten innehåller alla slutanvändare eller grupper som är tillagda i da-

tabasen. Dessa objekt kan vara associerade på två olika sätt, endera som en användare i 

databashanteringssystemet eller som en användare av en viss databas. (Faircloth 2014 

s.160) I detta projekt skapade vi lokala användargrupper på Windows servern och döpte 

dem enligt de olika avdelningarna på företaget. Sedan lade vi till slutanvändarna från 

företagets domän till dessa lokala användargrupper där var de hörde hemma. På data-

bashanteringssystemet Microsoft SQL Server 2008R2 var det sedan enkelt att lägga till 

dessa lokala användargrupper till säkerhetsobjekten Users. 

 

Roles är olika roller som kan ställas in för olika slutanvändare i databashanteringssy-

stemet. Det finns en hel del färdiginbyggda roller men det går också att skapa nya roller 
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själv. Lika som hos Users-objekten så går det att ställa in roller både på server och data-

bas nivå. Det underlättar administrationen märkvärdigt genom att använda sig av roller 

för att hantera användarnas rättigheter både i databashanteringssystemet och i olika da-

tabaser. (Faircloth 2014 s.160-161) Vi använde oss av roller för att ge alla slutanvändare 

en basrättighet att kunna läsa all information som fanns i produktinformationsdatabasen. 

Detta gjorde vi med databashanteringssystemets genom att ge db_datareader rollen till 

alla avdelningar. 

 

Groups-objekten skiljer sig från de andra säkerhetsobjekten genom att vara statiskt in-

byggda i databashanteringssystemet. Det finns oftast grupper såsom System Admin, Da-

tabase Admin, Database Maintainer, Operation Admin och Security Admin men dessa 

kan ha lite olika namn beroende på vilket databashanteringssystem som används. Med 

hjälp av dessa grupper går det enkelt skilja på uppgifterna mellan administratörerna. 

(Faircloth 2014 s.161-162) 

 

I produktinformationsdatabasen använde vi oss av databasvyer för att öka säkerheten i 

databasen så att enskilda avdelningar endast kunde uppdatera den information som till-

hörde dem. All information som visas i applikationen är baserad på databasvyer som 

ytterligare stärker säkerheten genom att inte ge någon annan än administratörerna till-

gång till de fysiska tabellerna. Rättigheterna till databasvyerna ställdes in via SQL Ser-

ver Management Studio så att alla fick select rättigheter men de olika avdelningarna 

fick ytterligare insert- och update-rättigheter till sin egen information. 

 (Faircloth 2014) 

4.1.6 Design 

Det viktigaste arbetsmomentet inom databasutveckling är databasens design som är 

grunden för att data ska kunna överföras snabbt och pålitligt. Samtidigt som tillgänglig-

het av data är en viktig faktor så går den hand i hand med att hålla informationen hel 

och korrekt som sparas i databasen. Den avgörande faktorn för att lyckas med dessa två 

ovanstående effektmål är att förstå vad databasen ska användas till, med andra ord vad 

målet med databasen är. (Stephens 2009 s.41) 
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För att förstå målet med databasen så finns det vissa delmoment som måste gå igenom. 

Hernandez tar fram (2000 s.59-69) några viktiga punkter som lönar sig att följa under 

designprocessen. Han påpekar att designprocessen sätter igång med att börja göra upp 

en beskrivning på vad databasens egentliga uppgift är och de andra målen gällande da-

tabasen. Vi gjorde intervjuer med slutanvändare och hade veckovisa möten med bestäl-

laren varefter vi skissade upp en design och dokumenterade behoven. Nästa steg enligt 

Hernandez (2000 s.68) är att analysera den nuvarande databasen. Vi hade inte möjlighet 

att analysera en gammal produktinformationsdatabas utan istället behandlade vi inform-

ationen från Excel och Word dokument. Efter denna process kunde vi börja skapa de 

fysiska tabellerna och ställa in datatyper för informationen samt ge varje fält sin be-

skrivning. Till slut blev det allt som allt 32 tabeller i vår produktinformationsdatabas. 

 

När de fysiska tabellerna är skapade så gäller det att koppla ihop dem. Vi använde oss 

av ID-nycklar för varje tabell vilket möjliggjorde enkel koppling av tabellerna. Som ett 

exempel på en ID-nyckel går det att tänka sig KuljetuspakkausID kolumnen som finns i 

Tuote tabellen. KuljetuspakkausID används för att koppla ihop Tuote tabellen med Kul-

jetuspakkaus som innehåller information om olika transportmaterial. (Hernandez 2000 

s.69) 

 

När tabellerna var kopplade samman så hade vi åstadkommit en relationsdatabas, efter 

detta skapade vi de nödvändiga databasvyerna som behövdes för applikationen och rap-

porter. Till slut gick vi ännu en gång igenom databasens design för att försäkra oss om 

att data hålls hel och att det inte uppstår onödig redundans i databasen.  

4.1.7 Säkerhet 

Säkerhet är också en viktig sak när det gäller databaser, det handlar mest om vem som 

kommer åt databasen och hur autentiseringen av slutanvändare sker. Autentiseringen i 

vår databas sker via företagets domän dvs. det användarkonto som används för att logga 

in på datorn används också för att komma åt databasen.  

 



34 

 

Säkerhetskopiering av själva databasen sker dagligen och backupen sparas lokalt på 

servern. Detta gjordes med hjälp av SQL Serverns egna verktyg som kallas för Main-

tenance plan. 

 

4.2 Rapportering av information 

När det förr utvecklades nya system så blev oftast rapportering av information bort-

glömd. Utvecklarna fick istället göra ad-hoc rapporter i efterhand med komplicerade 

förfrågningar mot databasen som var tunga och tidskrävande. Det är viktigt att i ett ti-

digt skede av utvecklingen ha en klar bild av hur rapportering av information ska skötas 

i det nya systemet. Det går att skapa flera hundratals statiska rapporter som har sin spe-

cifika struktur och information. Det här statiska sättet kan vara bra i vissa sammanhang 

men genom att skapa mera flexibla rapporter kan dessa användas av en större mängd 

slutanvändare. 

(Turley 2004 s.3-4) 

 

Det togs tidigare upp i kravhanteringen om hur vi bestämde oss för att rapportera pro-

duktinformationen både statiskt och dynamiskt. Rapporter som skulle representera de 

tidigare dokumentbaserade produktkorten gjordes på ett statiskt sätt med verktyget SQL 

Server Reporting Services. För att åstadkomma dynamiska rapporter använde vi oss av 

verktyget PowerPivot for Excel, verktyget möjliggjorde att slutanvändare på ett dyna-

miskt sätt kommer åt informationen som finns i databasen och kan filtrera den enligt 

behov. 

4.2.1 SQL Server Reporting Services 

SQL Server Reproting Services som är en modul som kan installeras i samband med 

SQL Server programvaran. Denna modul möjliggör skapande av rapporter i det visuella 

verktyget Business Intelligence Development Studio. SSRS innehåller en egen konfigu-

ration som måste gås igenom för att sätta upp den egna rapporteringsservern. När konfi-

gurationen är klar går det att publicera de rapporter som har skapats tidigare i verktyget 

BIDS. Fördelen med att ha rapporterna på en egen plattform istället för att köra dem di-
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rekt i MS Access är att processering av informationen sker på servern och inte på klien-

ten. SSRS är en webbaserad lösning som visar rapporterna direkt i webbläsaren. Från 

webbläsaren går det enkelt att skriva ut eller exportera rapporten till önskat filformat. 

(Turley 2004 s.12-20) 

 

4.2.2 PowerPivot for Excel 

Den främsta orsaken till att använda PowerPivot for Excel som en lösning till ad-hoc 

rapportering och analys är verktygets unika kapabilitet att kombinera stora mängder re-

lationell data från olika informationskällor. Verktyget utökar den vanliga pivot funkt-

ionaliteten i Excel. Det går enkelt att koppla ihop information från strukturerade källor 

såsom relationella databaser med olika dokumentbaserade källor. (Ralston 2011 s.26-

42) 

 

Med PowerPivot kan vi skapa dynamiska rapporter åt slutanvändare genom att använda 

denormaliserade databasvyer som informationskälla. På det här sättet behövde inte slu-

tanvändare själva koppla ihop informationen från de olika tabellerna utan endast plocka 

ut de intressanta kolumnerna ur databasvyn. Verktyget integrerades enkelt på företaget 

eftersom det endast behövs installeras som en tilläggsdel i Microsoft Excel. 

 

 

4.3 Miljön 

En databas som hanteras av ett databashanteringssystem behöver också en server som 

allting installeras på. Vi hade en databasserver från tidigare vilket underlättade detta ar-

bete. Servern är virtuell men hårdvaran ligger fysiskt i serverrummet på företaget. När 

en databasserver konfigureras finns det några saker som måste tas i beaktande såsom att 

se till att det finns tillräckligt med hårddiskutrymme för varje komponent tillhörande 

databashanteringssystemet. Minne är en annan sak som används flitigt av databashante-

ringssystemet så därför valde vi att ge servern 16GB RAM-minne. 
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Som operativsystem för servern valdes Microsoft Server 2008R2 som fanns från tidi-

gare installerat på ett par andra servrar på företaget. Det övervägdes att vi skulle ha satt 

upp servern med Windows Server 2012R2 men så beslöt vi oss för att hållas med det 

lite äldre operativsystemet på grund av prövad pålitlighet.  

 

Säkerhetskopieringen av servern sköts med den virtuella miljöns egna verktyg, databa-

sen säkerhetskopieras först med SQL-Serverns egna verktyg varefter ett tredje parts 

verktyg kopierar dessa säkerhetskopior till band. 

4.4 Front-end applikationen 

För att grafiskt kunna hantera informationen i en databas på ett lätt sätt så behövs det 

oftast en applikation för detta ändamål. Applikationen för detta produktinformationssy-

stem utvecklades med Microsoft Access 2010. Fördelen med Access jämfört med web-

baserade lösningar är att utvecklingsprocessen är märkbart snabbare. Detta verktyg var 

känt från tidigare på företaget och hade använts till flera olika ändamål och därför be-

stämdes det att programmet används för att utveckla applikationen till produktinformat-

ionssystemet. Microsoft Access är en del av Office 2010 paketet och finns som stan-

dardinstallation på företagets datorer. 

 

4.4.1 Microsoft Access 2010 

Access är ett databashanteringsverktyg för Microsoft Windows-plattformen med vilket 

det går att bygga små- till medelstora databasapplikationer. Med verktyget kan man de-

signa, skapa, lagra, analysera och utforska data från olika sorters informationskällor. 

Programmet lanserades år 1992 och hade omkring 100 miljoner användare i 80 olika 

länder år 2003.  

 

Access är en lättviktare i databassystem, det går att skapa lokala databaser i programmet 

med en gräns på 2GB eller alternativt koppla programmet till en SQL Server. När data-

mängderna ökar och antalet slutanvändare blir större rekommenderas det att Access 
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endast används som en front-end applikation och SQL Server som back-end för data-

hantering.  

 

I vårt fall beslöt vi oss för denna client-serverarkitektur också med tanke på framtiden 

om front-end applikationen vidareutvecklas till en webb baserad lösning. Användar-

gränssnittet i Access är designat på ett användarvänligt sätt så att utveckling av blanket-

ter, rapporter och förfrågningar ska ske på ett smidigt sätt.  

(Hennig 2010 s.1-4) 

4.4.2 Användargränssnittet 

Användargränssnittet utvecklades med Access genom att skapa flera olika blanketter 

som sedan länkades ihop med varandra. Huvudkriteriet för användargränssnittet – som 

för de flesta användargränssnitt i dagens läge – var att det skulle vara lätt att använda. 

Själva grafiska designen blev på skribentens ansvar och färgtemat tangerar företagets 

logo samt färgerna på hemsidan. Själva byggandet av användargränssnittet gick till gra-

fiskt med hjälp av de olika komponenterna som fanns inbyggda i Microsoft Access. 

 

 

Figur 10 En helhetsbild av användargränssnittets startruta (Produktinformationssystemet) 

 

Applikationens startruta består av sökfunktioner i övre kanten varifrån det går att söka 

produkter med nummer, namn eller EAN13 kod. Under sökfältet finns det snabbval för 
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att lista produkter enligt deras aktuella status (10,20,90) som behandlades tidigare i ar-

betet. Som ytterligare sökfunktion till höger om textfältet går det att söka efter produkter 

enligt deras lanseringsdatum. 

 

Nedan om sökfunktionerna finns det en lista på alla produkter som finns i databasen. 

Tabellen visar produktens nummer, namn, EAN13, lanseringsdatum och status. För att 

titta på produktens detaljer klickar man på knappen ”Lisätiedot” som öppnar ett nytt 

fönster. Nere i vänstra kanten finns det två knappar varifrån det går att stänga program-

met eller att lägga till nya produkter. 

 

Tanken med att designa startrutan på det här viset var att slutanvändarna snabbt och en-

kelt kan söka efter produkter eller alternativt börja bläddra i listan med produkter för en 

generell överblick. Det viktiga är att alla sökfunktioner och resultattabellen finns på 

samma sida för att undvika extra klickningar. 

 

Figur 11 Fönstret som visar den detaljerade informationen om produkten (Produktinformationssystemet) 

 

På bilden ovan syns den detaljerade vyn över produktinformationen. Högst uppe finns 

några rader med information som främst berättar numret, namnet och EAN13 koden för 

produkten. På högra sidan i övre kanten går det att avläsa produktens huvudstatus samt 

status gällande näringsvärden och tilläggsinformation. När avdelningarna uppdaterar 

produktens status så byter också rutorna färg så man snabbt kan se om någon informat-

ion tillsvidare är bristfällig. 
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Den detaljerade vyn har olika flikar som produktinformationen är uppdelad i. Under den 

första fliken hittas den grundläggande informationen, på fliken bredvid hittas närings-

värden samt förpackningstexten och på den tredje fliken hittas tilläggsinformation om 

produkten. Under flikarna finns ett funktionsfält med olika knappar som används för att 

uppdatera informationen, köra rapporter på informationen och att visa produktens bild. 

Det finns också en länk på funktionsbalken med anvisningar på hur produkten ska mätas 

och vägas för att uppfylla kraven för den offentliga produktbanken Synkka som behand-

las senare i arbetet. 

 

 

Figur 12 Applikationens huvudmeny (Produktinformationssystemet) 

 

Bilden ovan visar applikationens huvudmeny, denna meny öppnas när söksidan för pro-

dukter stängs. Huvudmenyn innehåller en hel del knappar varifrån det går att upprätt-

hålla informationen gällande olika transportmaterial, skatter, produktserier och mycket 

annan information som i applikationen finns i rullgardinsmenyer. Det är endast slutan-
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vändare som finns i gruppen Master Data som har rättigheter att ändra denna informat-

ion.  

 

På nästa bild syns det hur hanteringsfönstret gällande transportförpackningarna ser ut. 

Det är viktigt att ha en Master Data-användargrupp som kan hantera all information 

som finns i huvudmenyn. På det här viset är inte slutanvändarna bundna till den lokala 

IT-avdelningen ifall det kommer behov att ändra information.   

 

Figur 13 Hantering av transportförpackningar såsom olika pallar och vagnar (Produktinformationssystemet) 

4.4.3 Funktionalitet 

Microsoft Access stöder programmering med VBA som är ett programmeringsspråk 

utvecklat av Microsoft. Språket fungerar tillsammans med alla program som hör till 

Microsoft Office produktfamiljen såsom Word, Excel och Outlook. VBA är en lättvik-

tare inom programmeringsspråk men det funkar bra för små programmeringsbehov 

inom Microsoft Office-produkter. 

(Groh 2010 s.378-380) 
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Funktionaliteten i applikationen är utförd med VBA kod och olika funktioner som kollar 

användarrättigheter mot SQL-servern. De primära funktionera utvecklade med VBA i 

applikationen är följande: 

 Allmän felhantering och meddelanderutor  

 Test av användarrättigheter mot databasen 

 Automatisering av rapporter som öppnas i webbläsaren med SSRS 

 Kopiering av produkter med hjälp av ADO 

 E-postnotifikationer om produktuppdateringar 

 HTML parsing för att söka upp produktbilder från hemsidan 

 

5 VIDAREUTVECKLING & FEEDBACK 

I detta kapitel behandlas olika vidareutvecklingsmöjligheter gällande produktinformat-

ionssystemet. Vidareutveckling som kommer att tas upp är hur det skulle gå att bygga 

ett automatiserat gränssnitt mot produktbanken Synkka. Förutom detta gränssnitt så be-

handlas också systemets skalbarhet när det gäller främst applikationen och hur denna 

kunde vidareutvecklas med tanke på framtidens behov.   

 

Förutom vidareutvecklingen så kommer det också att behandlas feedback gällande det 

nya systemet. Skribenten samlade in feedback om det nya systemet genom en webb-

enkät som skapades med hjälp av Google Forms. Enkäten som skickades ut var kort och 

hade endast 8 frågor på en skala mellan 1-10 samt en textruta var det gick att ge fri 

feedback. 

5.1 Produktbanken Synkka 

Synkka-tjänsterna är riktade mot vardagsvaruhandelns bruk. Varuleverantörerna upp-

rätthåller sin produktinformation och till produkterna tillhörande digitalt material i 

Synkka. Butikskedjorna söker sedan upp denna information centraliserat från Synkka 
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och använder denna information i bl.a. nätbutiker, logistik- och kassasystem. Storkök 

använder sig även av denna produktinformation för att planera olika recept. (Synkka 

2015) 

 

Synkka-tjänsterna baserar sig på den globala GDSN standarden som upprätthålls av 

samfundet GS1. Tjänsterna produceras av GS1 Finland Oy och Keskuskauppakamarin 

Palvelu Oy vars verksamhet är icke-vinstdrivande. Produkt- och mediabankens tekniska 

förverkligande sker i samarbete med systemleverantören Saphety som fungerar i Portu-

gal. (Synkka 2015) 

5.1.1 Gränssnitt mot Synkka 

Synkka stöder två olika anslutningssätt som kan användas för dataöverföring. Dataöver-

föringen kan skötas med FTP/SFTP eller AS2 som är en EDIINT-specifikation. 

(Synkka Extranet 2014) 

 

Den rekommenderade dataöverföringsmetoden är AS2 tack vare sin goda datasäkerhet. 

Datasäkerheten i AS2 dataöverföring fungerar med krypterade meddelanden som skick-

as över HTTP, för ytterligare säkerhet går det att använda HTTPS-protokollet. FTP-

protokollet har dålig datasäkerhet med okrypterad förbindelse och saknar bekräftelse-

mekanismer. SFTP fungerar över en krypterad förbindelse men saknar också bekräftel-

semekanismer vilket gör protokollet opålitligt. Själva data som skickas till Synkka ska 

vara i XML-format. Det finns färdiga XML-scheman som kan användas för att struktu-

rera produktinformationen på rätt sätt. (Synkka Extranet 2014) 

 

Det automatiserade gränssnittet mot Synkka skulle gå relativt enkelt att implementera i 

det nuvarande produktinformationssystemet. Dataöverföringen skulle skötas med AS2 

och produktinformationen från SQL-databasen skulle formas om till XML. På det här 

sättet skulle slutanvändare endast behöva upprätthålla produktinformationen i företagets 

eget system som sedan skulle replikera informationen vidare till Synkka. 



43 

 

5.2 Skalbar arkitektur 

Systemets arkitektur spelar en stor roll när det handlar om hur bra det går att skala ut 

med tanke på framtidens behov. Detta produktinformationssystem är för tillfället en cli-

ent-server lösning med Microsoft Access på klientsidan och en SQL-server på serversi-

dan.  Den här lösningen fungerar bra för att uppfylla de krav som ställdes på det nya sy-

stemet under utvecklingsprocessen. 

 

Det skulle gå att skala ut systemet som en mera server centrerad lösning genom att 

skriva om applikationen med Microsoft .NET ramverket. På det här sättet skulle det gå 

att göra en webbaserad lösning med t.ex. ASP.NET som skulle bli en mera lättviktad 

lösning för klienten genom att flytta all processering till serversidan. Denna vidareut-

veckling skulle också kunna ge stöd för mobila klienter i form av smarttelefoner och 

surfplattor att använda systemet.  

 

5.3 Feedback på produktinformationssystemet 

Det är viktigt att lyssna till slutanvändare och förstå deras behov när det gäller system-

utveckling. Ett enkelt sätt att ta reda på om ett system känns bra eller dåligt är att samla 

in feedback från slutanvändare. På det här viset går det att få reda på om något specifikt 

gällande systemet måste vidareutvecklas eller ändras på. 

 

Feedbacken på produktinformationssystemet samlades in genom en webbenkät som 

skapades med hjälp av gratisverktyget Google Forms. Med detta verktyg går det enkelt 

och snabbt att skapa webbenkäter på flera olika sätt och sedan dela enkäten via en 

webblänk. Skribenten skapade en enkät med 8 olika frågor som hade svarsmöjligheter i 

form av vitsord på en skala mellan 1-10. Dessutom fanns det en nionde fråga som var en 

textruta var det gick att ge fritt formulerad feedback i form av text. Tanken var att enkä-

ten inte skulle ta så lång tid att fylla i för att få en högre svarsprocent.  

 

Frågorna som ställdes i webbenkäten var följande: 

1. Hur känns det nya produktinformationssystemet jämfört med det gamla pro-

duktkortbaserade lösningen? 
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2. Har det nya produktinformationssystemet sparat dig arbetstid jämfört med det 

gamla produktkortbaserade systemet? 

3. Hur går det att upprätthålla produktinformationen i det nya systemet? 

4. Hur tycker du att produktsökningen fungerar i det nya systemet? 

5. Hittar du enkelt den produktinformation du behöver från det nya systemet? 

6. Hur tycker du att rapportering (grundinformation, förpackningstext, egna rappor-

ter med Excel PowerPivot) av information fungerar i det nya systemet? 

7. Tycker du att det nya produktinformationssystemet är snabbt att använda? 

8. Vilket helhetsvitsord skulle du ge åt det nya systemet? 

9. Skriv kort din egen åsikt om det nya produktinformationssystemet. 

 

På bilden nedan går det att se resultaten på webbenkäten blev, frågorna representeras på 

y axeln medan vitsorden finns på x axeln. Vitsorden är ett medeltal av alla svar som 

lämnades in. 

 

 

Figur 14 Svaren på webbenkäten visualiserad med ett stapeldiagram (Webbenkät) 
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6 SLUTSATSER 

Examensarbetet visar hur hanteringen av produktinformation förbättrades avsevärt hos 

Arla Oy tack vare det nya produktinformationssystemet. Från att börja med en systema-

nalys och sluta med vidareutvecklingsmöjligheter täcker arbetet alla delmoment för att 

lyckas skapa ett nytt system. Det var intressant att få vara med om en heltäckande 

systemutveckling från början till slut och att förstå utmaningarna under de olika utveckl-

ingsskedena. 

 

Ett lyckat IT-system betyder att slutanvändarnas vardag underlättas både arbets- och 

tidsmässigt. Det känns bra att se hur slutanvändare gärna använder all den funktionalitet 

det nya systemet erbjuder och klassar systemet som ett bra verktyg. Feedbacken som 

samlades in om det nya systemet visar klart att slutanvändare är nöjda. Det här är ett bra 

tecken för systemets framtid, men för att behålla de goda upplevelserna så krävs det 

ständig vidareutveckling av produktinformationssystemet. 

 

Källorna som användes för detta examensarbete stöder också de lösningar som gjordes 

under utvecklingen av produktinformationssystemet. Teorin gav ytterligare idéer på hur 

det skulle gå att vidareutveckla systemet. Genom att ha utfört utvecklingen i praktiken 

och sedan gå tillbaks till teorin var ett bra sätt att jämföra om de olika lösningarna var 

utförda på rätt sätt, vilket oftast stämde. 

 

Projektet och utvecklingen av det nya systemet var en lyckad historia som gav en bättre 

förståelse av datahantering, systemutveckling och kravhantering. Nyckeln till ett lyckat 

systemutvecklingsprojekt är nogrannhet, precision och iterationer. 
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