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1.	  Indledning	  
	  
Effektiv	  IT-‐udvikling	  er	  en	  væsentlig	  konkurrenceparameter	  for	  de	  fleste	  
virksomheder	  i	  dag.	  Derfor	  er	  det	  interessant	  at	  udforske	  nye	  metoder	  til	  at	  opnå	  
det	  mål.	  	  
	  
I	  mange	  IT-‐projekter	  kæmper	  IT-‐projektlederne	  med	  at	  effektivisere	  
udviklingsprocessen.	  Der	  anvendes	  ofte	  agile	  metoder	  til	  kravstilling	  og	  
udvikling,	  men	  manglende	  integration	  med	  design	  gør,	  at	  udviklingsprocessen	  
ofte	  trækker	  ud	  og	  har	  mange	  tilbageløb.	  Det	  samme	  er	  tilfældet	  med	  projekter,	  
der	  anvender	  vandfaldsmetoden,	  hvor	  manglende	  integration	  af	  krav	  og	  design	  
fra	  starten,	  gør	  at	  der	  i	  designfasen	  kommer	  mange	  tilbageløb	  til	  kravfasen	  med	  
forsinkelser	  og	  øget	  ressourceforbrug	  som	  konsekvens.	  
	  
Derfor	  er	  metoden	  Visuel	  IT-‐specificering	  blevet	  udviklet	  med	  henblik	  på	  at	  
forbedre	  udviklingen	  af	  IT.	  Visuel	  IT-‐specificering	  består	  i	  en	  integration	  af	  
kravspecificeringen	  og	  design.	  Rapid	  prototyping	  bruges	  til	  at	  facilitere	  
kravprocessen	  og	  krav	  og	  design	  udvikles	  i	  iterative	  forløb,	  således	  at	  senere	  
tilbageløb	  søges	  minimeret.	  
	  
Formålet	  med	  denne	  opgave	  er	  at	  undersøge	  hvordan	  man	  kan	  designe,	  evaluere	  
og	  videreudvikle	  Visuel	  IT-‐specificeringsmetoden,	  så	  den	  forbedrer	  udviklingen	  
af	  IT.	  Herunder	  om	  IT-‐specifikations-‐	  og	  IT-‐udviklingsprocessen	  kan	  forbedres	  
ved	  hjælp	  af	  Visuel	  IT-‐specificering,	  og	  i	  givet	  fald	  hvordan?	  	  
	  
Konklusionen	  og	  videreudviklingen	  af	  metoden	  skal	  kunne	  bruges	  af	  
professionelle	  i	  IT-‐branchen	  til	  at	  forbedre	  IT-‐udviklingen,	  samtidig	  med	  at	  
forskere	  får	  ny	  viden	  om	  IT-‐udvikling	  og	  visuel	  IT-‐specificering.	  
	  

Metode	  
	  
Der	  gennemføres	  2	  iterationer	  på	  metoden:	  
	  

• Iteration	  1:	  Fødevarestyrelsen:	  Gennemgang	  af	  udvikling	  af	  metode	  og	  
evaluering	  

• Iteration	  2:	  En	  stor	  skandinavisk	  bank:	  Der	  gennemføres	  4	  eksperimenter	  
til	  videreudvikling	  af	  metoden.	  

	  
Der	  anvendes	  case	  study	  research	  (Yin,	  1994)	  i	  gennemgangen	  af	  Visuel	  IT-‐
specificeringsmetoden	  i	  de	  to	  iterationer	  hos	  Fødevarestyrelsen	  og	  en	  stor	  
skandinavisk	  bank.	  
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2.	  Iteration	  1	  af	  Visuel	  IT-‐specificering:	  Fødevarestyrelsen	  

	  
Iteration	  1	  på	  metoden	  Visuel	  IT-‐specificering	  gennemgås	  ved	  hjælp	  af	  Soft	  
Design	  Science	  Methodology.	  

2.1	  Det	  specifikke	  og	  generelle	  problem	  hos	  Fødevarestyrelsen	  
	  
Figur	  1	  Trin	  i	  SDSM	  

	  

Det	  specifikke	  problem	  hos	  Fødevarestyrelsen	  
	  
Det	  specifikke	  problem,	  som	  søges	  adresseret	  med	  metoden	  Visuel	  IT-‐
specificering	  er,	  at	  udviklingsprocessen	  i	  IT-‐projekter	  ofte	  trækker	  ud	  og	  har	  
mange	  tilbageløb	  –	  uanset	  om	  projekterne	  er	  agile	  eller	  anvender	  
vandfaldsmetoden.	  
	  
Kernen	  i	  Fødevarestyrelsens	  samarbejde	  med	  erhvervsvirksomheder	  er	  arbejdet	  
omkring	  udstedelse	  af	  eksportcertifikater,	  hvilket	  nu	  ønskes	  understøttet	  
digitalt.	  Visionerne	  for	  projektet	  var	  ambitiøse	  og	  ønskerne	  til	  systemet	  mange.	  
Fødevarestyrelsen	  havde	  derfor	  brug	  for	  at	  få	  udarbejdet	  visuelle	  
kravspecifikationer.	  
	  
Visuel	  IT	  benyttede	  metoden	  Visuel	  IT-‐specificering	  til	  at	  omsætte	  de	  mange	  
ønsker,	  behov	  og	  krav	  til	  en	  visuel	  kravspecifikation	  	  til	  brug	  for	  senere	  udbud.	  
Udbuddet	  er	  stadig	  ikke	  gennemført,	  så	  der	  har	  ikke	  kunnet	  konkluderes	  på	  den	  
efterfølgende	  udviklingsproces.	  Projektet	  blev	  gennemført	  over	  6	  måneder	  i	  
2015.	  

Generelle	  problemstillinger	  som	  blev	  adresseret	  
	  
Det	  generelle	  problem,	  som	  søges	  løst	  er	  at	  udarbejde	  
kravspecifikationsmateriale,	  der	  kan	  indgå	  i	  en	  efterfølgende	  IT-‐
udviklingsproces	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  såvel	  kravspecifikations-‐fase	  som	  
efterfølgende	  IT-‐udvikling	  optimeres.	  	  
	  

2.2	  Den	  generelle	  metode	  for	  Visuel	  IT-‐specificering	  
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Figure	  2	  Trin	  i	  SDSM	  

	  
	  
Til	  at	  adressere	  det	  generelle	  problem,	  havde	  partnerne	  i	  Visuel	  IT	  tidligere	  
arbejdet	  med	  forslag	  til	  en	  metode,	  	  som	  kunne	  fungere.	  Til	  projektet	  hos	  
Fødevarestyrelsen	  udviklede	  Visuel	  IT	  på	  baggrund	  af	  dette	  tidligere	  arbejde	  en	  
ny	  og	  forfinet	  metode,	  herefter	  kaldet	  Visuel	  IT-‐specificering.	  
	  
Den	  generelle	  metode	  består	  i	  en	  integration	  af	  kravspecificeringen	  og	  design	  og	  
søger	  at	  adressere	  kravspecificeringsdelen	  af	  udviklingsprocessen.	  
	  
	  

Den	  generelle	  metode	  
	  

Visuel	  IT	  har	  udarbejdet	  metoden	  Visuel	  IT-‐specificering,	  som	  resulterer	  i	  
visuelle	  kravspecifikationer.	  Bl.a.	  beskrevet	  i	  tilbud	  til	  Fødevarestyrelsen	  (Visuel	  
IT,	  2015).	  
	  
Kernen	  i	  metoden	  er	  rapid	  prototyping,	  hvor	  der	  hurtigt	  bygges	  en	  mockup	  af	  
systemet,	  som	  kan	  præsenteres	  for	  interessenterne	  i	  en	  klikbar	  prototype,	  hvori	  
skriftlige	  krav	  integreres.	  
	  
Det	  gør	  det	  muligt	  at	  teste	  systemet	  før	  der	  udvikles	  kode.	  Der	  opnås	  endvidere	  
hurtigere	  enighed	  om	  kravene,	  hvilket	  har	  en	  række	  fordele.	  En	  tidlig	  
visualisering	  af	  målet	  muliggør	  større	  kvalitet	  i	  iterative	  feedback-‐forløb	  og	  
dermed	  et	  bedre	  design	  af	  løsningen.	  Et	  mere	  præcist	  løsningsdesign	  giver	  et	  
hurtigere	  projektforløb	  samt	  færre	  misforståelser	  og	  forsinkelser	  under	  
udvikling,	  test	  og	  implementering.	  	  	  
	  

4	  trin	  
	  
Metoden	  baserer	  sig	  på	  fire	  trin:	  
	  

1. Find	  værdien:	  	  
I	  dette	  trin	  følges	  brugerne	  nøje,	  så	  der	  opnås	  forståelse	  for	  de	  
eksisterende	  arbejdsgange.	  Det	  sker	  ved	  at	  gå	  i	  ”praktik”	  hos	  brugerne,	  
også	  kaldet	  Gemba-‐walk	  (se	  Smith	  et	  al.,	  2012).	  Der	  analyseres	  på	  
arbejdsgangene	  i	  forhold	  til,	  hvad	  der	  ønskes	  opnået	  og	  de	  fremtidige	  
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arbejdsprocesser	  fastlægges.	  Brugernes	  behov	  undersøges	  og	  
værdistrømsanalyser	  er	  med	  til	  at	  designe	  de	  optimale	  fremtidige	  
processer.	  	  
	  

2. Visuel	  IT-‐specificering:	  	  
På	  baggrund	  af	  analysearbejdet	  i	  den	  foregående	  fase	  optimeres	  og	  
visualiseres	  de	  fremtidige	  arbejdsprocesser	  i	  en	  klikbar	  prototype	  
integreret	  med	  funktionelle	  krav.	  Se	  endvidere	  nedenfor	  beskrivelsen	  af	  
leverancerne.	  
	  

3. Spil	  handlingen:	  	  
Det	  nye	  løsningsdesign	  gennemgås	  med	  brugerne	  ved	  hjælp	  af	  scenarier	  
med	  realistiske	  arbejdsopgaver.	  Der	  gennemføres	  test	  af	  om	  designet	  
fungerer	  for	  brugerne,	  og	  der	  laves	  skærmoptagelser	  af	  hele	  forløb.	  
	  

4. Afslut	  specificeringen:	  	  
Til	  sidst	  færdiggøres	  specificeringen	  med	  input	  fra	  de	  forskellige	  
interessenter:	  brugere,	  arkitekter	  og	  eventuelt	  interne	  udviklere.	  Der	  
udarbejdes	  endvidere	  non-‐funktionelle	  krav.	  De	  samlede	  krav	  prioriteres	  
og	  estimeres.	  
	  

De	  fire	  trin	  gennemgås	  i	  iterative	  workshops.	  
	  

Iterative	  workshops	  
	  
Visuel	  IT-‐specificering	  	  består	  af	  stærk	  involvering	  af	  interessenter/brugere	  og	  
er	  organiseret	  omkring	  en	  række	  iterative	  workshops,	  hvor	  løsningen	  i	  form	  af	  
visuelle	  kravspecifikationer	  bliver	  forfinet	  løbende.	  Arbejdet	  veksler	  gennem	  
hele	  projektperioden	  mellem	  (a)	  workshop	  forberedelse,	  (b)	  afholdelse	  af	  
workshop	  og	  (c)	  workshop	  opsamling.	  Se	  figur	  3.	  	  

Figur	  3	  Forløb	  for	  en	  enkelt	  workshop	  
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Fordele	  ved	  metoden	  
	  
Ved	  brug	  af	  metoden	  søges	  opnået	  bl.a.	  følgende	  fordele:	  

• Høj	  kvalitet	  
Tidlig	  visualisering	  af	  målet	  muliggør	  bedre	  design	  af	  løsningen	  med	  
større	  fokus	  på	  kundeværdi.	  

• Øget	  effektivitet	  
Mere	  præcist	  løsningsdesign	  giver	  et	  hurtigere	  samlet	  projektforløb	  samt	  
færre	  misforståelser	  og	  forsinkelser	  under	  udvikling,	  test	  og	  
implementering.	  

• Omkostningseffektivt	  	  
En	  bedre	  behovsafklaring	  og	  et	  præcist	  designgrundlag	  for	  udvikling	  af	  
løsningen	  gør	  det	  muligt	  for	  leverandører	  at	  tilbyde	  en	  skarp	  pris.	  

Specifikke	  erfaringer	  
	  
Metoden	  bruges	  forskelligt	  alt	  efter	  om	  det	  er	  et	  agilt	  projekt	  eller	  
vandfaldsprojekt	  og	  om	  det	  er	  et	  projekt	  med	  nyudvikling	  eller	  det	  baseres	  på	  	  
standardsystemer.	  Den	  har	  været	  brugt	  i	  alle	  disse	  tilfælde	  og	  har	  forskellige	  
fordele	  og	  ulemper	  alt	  efter	  hvilken	  type	  projekt	  der	  er	  tale	  om.	  	  Metoden	  
tilpasses	  desuden	  alt	  efter	  projekttypen.	  Dette	  søges	  også	  afklaret	  i	  forbindelse	  
med	  de	  efterfølgende	  case	  studies.	  
	  
Visuel	  IT-‐specificering	  er	  blevet	  anvendt	  i	  både	  store	  og	  små	  organisationer	  på	  
tværs	  af	  brancher.	  
	  
Metoden	  egner	  sig	  ikke	  til	  projekter,	  hvor	  der	  ikke	  er	  en	  væsentlig	  del	  af	  det	  nye	  
system,	  der	  består	  af	  nye	  skærmbilleder.	  	  Desuden	  understøtter	  metoden	  
primært	  udviklingen	  af	  de	  funktionelle	  krav	  til	  en	  ny	  løsning,	  mens	  de	  non-‐
funktionelle	  krav	  ikke	  understøttes	  særligt	  af	  metoden.	  De	  udarbejdes	  typisk	  i	  et	  
særskilt	  dokument.	  
	  
	  
I	  følgende	  afsnit	  2.4	  og	  2.5	  redegøres	  for,	  hvordan	  metoden	  er	  designet	  og	  
anvendt	  specifikt	  hos	  Fødevarestyrelsen.	  Derefter	  redegøres	  i	  afsnit	  3	  for	  
anvendelse	  af	  metoden	  hos	  en	  stor	  skandinavisk	  bank.	  
	  

2.3	  Evaluering	  af	  brug	  af	  metoden	  hos	  Fødevarestyrelsen	  	  
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Figure	  4	  Trin	  i	  SDSM	  

	  
	  
Ved	  brug	  af	  semistrukturerede	  interviews	  med	  nøglepersoner	  i	  og	  omkring	  
projektet	  i	  Fødevarestyrelsen	  kortlægges	  det,	  hvilke	  fordele	  og	  ulemper	  der	  er	  
observeret	  med	  metoden.	  Analysen	  er	  baseret	  på	  interviews	  gennemført	  med	  
Camilla	  Brasch	  Andersen,	  Lone	  T.	  Mortensen,	  Marianne	  Myrup	  og	  Lise	  Louv	  fra	  
Fødevarestyrelsen	  og	  Niels	  Banche	  Petersen	  fra	  Arla	  i	  perioden	  6.	  til	  22.	  juni	  
2016.	  
	  
De	  overvejende	  positive	  tilbagemeldinger	  er	  repræsentative	  for	  de	  5	  interviews,	  
som	  er	  blevet	  gennemført.	  
	  

2.3.1	  Fordele	  ved	  brug	  af	  Visuel	  IT-‐specificering	  
	  
Der	  var	  	  hos	  de	  interviewede	  enighed	  om	  at	  Visuel	  IT-‐specificering	  er	  en	  god	  
metode	  til	  at	  specificere	  krav.	  Spurgt	  direkte	  om	  hvor	  tæt	  de	  havde	  oplevet	  
processen	  på	  at	  ramme	  den	  helt	  ideelle	  proces	  for	  kravspecificering,	  svarede	  de	  
interviewede	  7-‐8	  ud	  af	  10.	  Det	  på	  trods	  af,	  at	  også	  andre	  faktorer	  end	  selve	  
metoden	  kunne	  spille	  ind	  på,	  hvordan	  processen	  oplevedes.	  
	  
De	  fordele,	  der	  særligt	  blev	  fremhævet	  var:	  
	  

• Høj	  brugerinvolvering	  	  
• Fælles	  forståelse	  for	  krav	  
• Fyldestgørende	  kravspecifikation	  
• Godt	  grundlag	  for	  business	  case-‐arbejde	  
• Godt	  grundlag	  for	  den	  videre	  IT-‐udvikling	  

	  
	  

Høj	  brugerinvolvering	  
	  
”Vi	  synes,	  at	  vi	  har	  fået	  et	  supergodt	  produkt	  ud	  af	  det.	  Det	  skabte	  meget	  
brugerinvolvering	  og	  meget	  engagement”,	  Lone	  T.	  Mortensen,	  projektleder,	  
Fødevarestyrelsen.	  
	  
Der	  var	  generel	  enighed	  om	  at	  metoden	  er	  rigtig	  god	  til	  at	  skabe	  engagement	  hos	  
projektdeltagerne.	  Alle	  niveauer	  i	  organisationen	  involveres,	  både	  
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fagmedarbejdere,	  it-‐medarbejdere,	  projektledere	  og	  eksterne	  samarbejdspartner	  
har	  følelsen	  af	  at	  blive	  bedre	  involveret	  i	  processen.	  Det	  er	  lettere	  at	  forstå,	  hvad	  
målet	  er	  med	  projektet,	  og	  den	  visuelle	  tilgang	  giver	  projektdeltagerne	  mulighed	  
for	  at	  kommentere	  på	  et	  mere	  kvalificeret	  niveau.	  Projektdeltagerne	  kan	  
nemmere	  danne	  sig	  en	  mental	  model	  over	  løsningen,	  når	  den	  visualiseres	  end	  
hvis	  de	  skulle	  gøre	  det	  ved	  at	  læse	  skriftlige	  krav.	  
	  
Den	  høje	  brugerinvolvering	  blev	  fremhævet	  flere	  gange	  som	  en	  afgørende	  faktor	  
for	  den	  kortsigtede	  succes	  med	  kravspecifikation	  og	  den	  mere	  langsigtede	  succes	  
med	  at	  få	  et	  slutprodukt,	  som	  brugerne	  vil	  mene	  opfylder	  behovene.	  
	  

Fælles	  forståelse	  for	  krav	  
	  
”Det	  beskriver	  bedre	  end	  user	  stories	  og	  use	  cases,	  hvad	  brugerne	  forventer	  sig	  af	  
løsningen”,	  Lise	  Louv,	  IT-‐projektleder,	  Fødevarestyrelsen.	  
	  
Kernen	  i	  den	  større	  brugerinvolvering	  er	  en	  bedre	  fælles	  forståelse	  for	  kravene	  
og	  afstemning	  af	  forventningerne	  til	  løsningen.	  Enighed	  om	  hvad	  kravene	  
betyder	  og	  konkretisering	  af	  disse	  i	  klikbare	  prototyper,	  gør	  at	  alle	  involverede	  
får	  samme	  opfattelse	  af	  kravene.	  	  
	  
Det	  øger	  også	  muligheden	  for,	  at	  de	  kommende	  leverandører,	  der	  skal	  give	  tilbud	  
på	  opgaven	  får	  samme	  forståelse	  for	  kravene,	  som	  Fødevarestyrelsen.	  Det	  har	  
også	  været	  erfaringen	  fra	  tidligere	  projekter,	  hvor	  Fødevarestyrelsen	  har	  gjort	  
brug	  af	  lignende	  metoder.	  
	  
De	  skærmoptagelser	  der	  laves	  ifm.	  visuel	  IT-‐specificering	  er	  desuden	  gode	  til	  at	  
kommunikere	  til	  styregruppen	  og	  øvrige	  interessenter,	  hvad	  den	  kommende	  
løsning	  går	  ud	  på.	  
	  

Fyldestgørende	  kravspecifikation	  
	  
“På	  denne	  måde	  ser	  man	  med	  det	  samme,	  om	  man	  har	  glemt	  noget”,	  Niels	  Banche	  
Petersen,	  projektdeltager	  fra	  Arla.	  
	  
Den	  visuelle	  tilgang	  med	  klikbare	  prototyper	  som	  eksemplificering	  af	  kravene,	  er	  
også	  medvirkende	  til,	  at	  man	  kommer	  hele	  vejen	  rundt	  om	  kravene.	  Det	  er	  
lettere	  at	  sikre,	  at	  man	  ikke	  har	  overset	  noget	  i	  forløbet	  med	  dannelse	  af	  de	  
funktionelle	  krav.	  
	  

Godt	  grundlag	  for	  business	  case-‐arbejde	  
	  
“Vi	  har	  mere	  korrekt	  kunnet	  kalkulere	  besparelser	  og	  estimere	  anskaffelses-‐
omkostninger”,	  Camilla	  Brasch	  Andersen,	  sous-‐chef,	  Fødevarestyrelsen.	  
	  



	   10	  

Den	  fyldestgørende	  kravspecifikation	  og	  enighed	  om	  forståelse	  af	  kravene,	  gør	  
det	  også	  nemmere	  at	  estimere	  anskaffelsesomkostningerne,	  da	  flere	  af	  
elementerne	  bliver	  tydelige	  for	  dem,	  der	  skal	  lave	  estimaterne.	  
	  
Den	  klikbare	  prototype	  tydeliggør	  ligeledes,	  hvilke	  nye	  processer,	  der	  vil	  komme	  
i	  spil	  og	  suppleret	  med	  procesanalyserne,	  der	  laves	  som	  en	  del	  af	  projektet,	  giver	  
det	  en	  tydelig	  og	  præcis	  måde	  at	  få	  opgjort	  procesforbedringer	  og	  besparelser,	  
som	  der	  vil	  komme	  ud	  af	  løsningen.	  
	  
Metoden	  har	  gjort	  det	  nemmere	  at	  vise,	  hvor	  gevinsterne	  er	  –	  samt	  udfordret	  
styregruppen	  på	  hvordan	  man	  kan	  organisere	  sig	  anderledes.	  Det	  har	  været	  
muligt	  at	  illustrere	  ved	  hjælp	  af	  prototypen.	  	  	  
	  

Godt	  grundlag	  for	  den	  videre	  IT-‐udvikling	  
	  
“Samarbejdet	  med	  leverandøren	  bliver	  lettere	  i	  IT-‐udviklingen.	  Det	  samlede	  
projekttidsforløb	  er	  kortere,	  da	  der	  er	  færre	  misforståelser”,	  Marianne	  Myrup,	  
akademisk	  medarbejder,	  sagsbehandler,	  Fødevarestyrelsen.	  
	  
Baseret	  på	  erfaringer	  fra	  andre	  projekter,	  hvor	  Fødevarestyrelsen	  har	  brugt	  
lignende	  virkemidler,	  vurderer	  de	  også,	  at	  samarbejdet	  med	  leverandøren	  bliver	  
lettere	  under	  IT-‐udviklingen.	  Dialogen	  med	  leverandøren	  kan	  foregå	  på	  et	  mere	  
kvalificeret	  niveau,	  og	  mulighederne	  for	  misforståelser	  falder.	  
	  
Det	  fører	  til	  forventede	  projektforløb,	  som	  er	  kortere	  end	  ellers.	  Samtidigt	  gør	  
den	  bedre	  mulighed	  for	  leverandøren	  for	  at	  forstå	  brugernes	  behov,	  dem	  i	  stand	  
til	  at	  give	  en	  skarpere	  pris	  på	  en	  løsning.	  Det	  element	  mangler	  i	  dette	  projekt,	  da	  
det	  endnu	  ikke	  har	  været	  i	  udbud,	  men	  tidligere	  erfaringer	  tegner	  i	  den	  retning.	  
	  

2.3.2	  Ulemper	  og	  opmærksomhedspunkter	  ved	  brug	  af	  Visuel	  IT-‐specificering	  
	  
I	  interviews	  med	  Fødevarestyrelsen,	  blev	  en	  række	  ulemper	  ved	  metoden	  samt	  
faldgruber	  ifm.	  brug	  af	  visuel	  IT-‐specificering	  skitseret.	  Der	  redegøres	  herfor	  I	  
dette	  afsnit	  	  
	  

Tilpasning	  af	  tidsforbrug	  
	  
”Det	  kan	  være	  en	  udfordring	  at	  styre	  tidsforbruget	  i	  det.	  Alle	  har	  brugt	  meget	  tid	  
på	  det”,	  Lone	  T.	  Mortensen,	  projektleder,	  Fødevarestyrelsen.	  
	  
Projektdeltagerne	  og	  projektlederne	  gav	  udtryk	  for,	  at	  de	  var	  meget	  glade	  for	  
metoden,	  men	  at	  den	  høje	  brugerinvolvering	  også	  førte	  til	  en	  
kravspecifikationsfase,	  som	  krævede	  flere	  ressourcer	  og	  tid	  end	  ellers.	  Det	  vil	  
ofte	  være	  prisen	  for	  at	  skabe	  den	  større	  fælles	  forståelse,	  da	  metoden	  kræver	  en	  
større	  investering	  i	  ressourceforbrug	  i	  starten	  af	  projektet	  imod	  forventede	  
gevinster	  senere,	  når	  leverandør	  og	  kunde,	  har	  et	  bedre	  grundlag	  for	  IT-‐
udviklingen.	  
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En	  anbefaling	  er,	  at	  der	  fokuseres	  skarpt	  på,	  hvilke	  personer,	  der	  deltager	  i	  
hvilke	  workshops,	  da	  den	  høje	  brugerinvolvering	  nemt	  resulterer	  i,	  at	  for	  mange	  
deltager	  i	  de	  forskellige	  workshops.	  
	  

Mere	  skriftlig	  dokumentation	  
	  
“Jeg	  savner	  noget	  mere	  skriftlig	  dokumentation”,	  Niels	  Banche	  Petersen,	  
projektdeltager	  fra	  Arla.	  
	  
I	  det	  konkrete	  projekt,	  var	  der	  meget	  fokus	  på	  den	  klikbare	  prototype	  –	  en	  anden	  
anbefaling	  var	  at	  nedskrive	  flere	  krav,	  så	  balancen	  mellem	  skriftlige	  krav	  og	  
eksemplificering	  gennem	  prototyping	  blev	  bedre.	  
	  

Mere	  fokus	  på	  behov	  og	  procesanalyse	  
	  
”Det	  at	  metoden	  fokuserer	  på	  features	  og	  funktionelle	  krav,	  gør	  at	  fokus	  måske	  
kommer	  væk	  fra	  behov”,	  Lise	  Louv,	  IT-‐projektleder,	  Fødevarestyrelsen.	  
	  
En	  faldgrube,	  som	  blev	  identificeret	  i	  projektet	  i	  casen	  har	  været	  at	  bruge	  endnu	  
mere	  fokus	  på	  procesanalysen,	  som	  er	  lavet	  i	  starten	  af	  projektet.	  Der	  er	  risiko	  
for	  at	  gå	  for	  hurtigt	  til	  prototyping	  delen,	  førend	  man	  er	  kommet	  længere	  med	  
procesanalysen.	  
	  
Derudover	  skal	  der	  også	  gøres	  mere	  for	  at	  bibeholde	  fokus	  på	  de	  behov,	  som	  
systemet	  skal	  opfyldes	  og	  beskrivelsen	  heraf.	  
	  

Non-‐funktionelle	  krav	  skal	  have	  særligt	  fokus	  
	  
”Det	  er	  ikke	  så	  godt	  til	  non-‐funktionelle	  krav	  som	  f.eks.	  integrationer”,	  Lise	  Louv,	  
IT-‐projektleder,	  Fødevarestyrelsen.	  
	  
Metoden	  lettegør	  ikke	  beskrivelsen	  af	  de	  non-‐funktionelle	  krav	  med	  f.eks.	  
beskrivelser	  af	  integrationer.	  Der	  skal	  typisk	  udarbejdes	  et	  særskilt	  dokument,	  
der	  beskriver	  arkitektur	  og	  de	  non-‐funktionelle	  krav.	  	  
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3.	  Iteration	  2	  af	  Visuel	  IT-‐specificering:	  5	  projekter	  i	  en	  
skandinavisk	  bank	  	  
	  
	  
Efter	  projektet	  hos	  Fødevarestyrelsen	  er	  Visuel	  IT-‐specificering	  blevet	  anvendt	  i	  
en	  række	  projekter	  hos	  en	  stor	  skandinavisk	  bank.	  Metoden	  har	  været	  anvendt	  i	  
5	  forskellige	  projekter.	  	  
	  
Der	  er	  for	  hvert	  projekt	  gennemført	  interviews	  med	  nøglepersoner.	  Her	  er	  en	  
oversigt	  over	  interviews	  gennemført.	  
	  
Projekt	   Interviewet	  
Projekt	  A	   A.H.,	  Chief	  Product	  Owner	  (24/11/2016)	  

M.	  G.	  ,	  Product	  Owner	  (1/12/2016)	  	  
A.,	  Scrum	  Master	  (23/9/2016)	  
S.	  B.,	  udvikler	  (28/11/2016)	  

Projekt	  B	   M.	  O.,	  Area	  Product	  Owner	  (18/11/2016)	  
Projekt	  C	  og	  D	   S.	  G.	  R.,	  Product	  Owner	  proxy/Projektleder	  

(30/11/2016)	  
Projekt	  E	   K.	  S.,	  Product	  Owner/Projektleder	  (28/11/2016)	  
	  
Da	  banken	  ønsker	  at	  være	  anonym	  er	  her	  angivet	  initialer.	  
	  
Der	  er	  identificeret	  og	  beskrevet	  følgende	  4	  læringscykler:	  
	  
Læringscyklus	   Primære	  projekter	   Primære	  problem	  som	  

søgtes	  løst	  
Læringscyklus	  1	   Projekt	  A,	  B,	  C,	  D,	  E	   Få	  prototyping	  til	  at	  fungere	  

i	  agile	  projekter	  

Læringscyklus	  2	   Projekt	  A	  og	  B	   Understøtte	  off	  shore	  
udvikling	  i	  Indien	  bedst	  
muligt	  

Læringscyklus	  3	   Projekt	  A,	  B,	  C,	  D,	  E	   Inkorporering	  brugerven-‐
lighedstests	  i	  prototyping	  og	  
den	  agile	  proces	  

Læringscyklus	  4	   Projekt	  C,	  D	  og	  E	   Understøttelse	  af	  
kravskrivning	  på	  tværs	  af	  
nordiske	  lande	  

	  
	  

3.1	  Læringscyklus	  1	  –	  prototyping	  fungerer	  godt	  i	  agile	  projekter	  
	  

3.1.1	  Det	  specifikke	  og	  generelle	  problem	  i	  projektet	  
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I	  de	  første	  projekter,	  projekt	  A	  og	  B,	  skulle	  der	  i	  et	  projekt	  beskrives	  krav	  til	  et	  
nyt	  internt	  sagsbehandlingssystem	  til	  anvendelse	  i	  Danmark	  og	  et	  kassesystem	  i	  
et	  andet	  nordisk	  land.	  Læringerne	  skulle	  også	  senere	  bruges	  i	  projekt	  C,	  D	  og	  E,	  
som	  også	  var	  agile.	  
	  
Kravspecifikation	  og	  udvikling	  skulle	  foregå	  i	  et	  agile	  projekter,	  hvor	  
udviklingsressourcerne	  var	  en	  del	  af	  selve	  projektet.	  Kravene	  skulle	  således	  
udarbejdes	  og	  udvikles	  løbende	  i	  iterative	  forløb.	  
	  
Metoden	  Visuel	  IT-‐specificering	  var	  hidtil	  kun	  brugt	  hos	  Fødevarestyrelsen,	  som	  
bar	  præg	  af	  at	  køre	  efter	  vandfaldsmodellen.	  
	  
Metoden	  Visuel	  IT-‐specificering	  skulle	  således	  tilpasses,	  så	  den	  kunne	  bruges	  i	  
forbindelse	  med	  et	  agilt	  projekt.	  Det	  generelle	  problem	  var,	  at	  få	  metoden	  
tilpasset,	  så	  den	  kunne	  virke	  i	  et	  fuldt	  agilt	  projekt,	  baseret	  på	  Scrum-‐
udviklingsmetoden	  (Sutherland	  &	  Schwaber,	  2013).	  Projektet	  byggede	  i	  øvrigt	  
på	  de	  agile	  principper	  (Se	  Fowler	  &	  Highsmith,	  2001).	  
	  
	  
	  

3.1.2	  Den	  generelle	  metode	  for	  Visuel	  IT-‐specificering	  
	  
	  
	  
Den	  generelle	  metode	  skulle	  tilpasses	  til	  projektet,	  så	  den	  kunne	  fungere	  i	  et	  agilt	  
projekt.	  
	  
Generelt	  passer	  visuel	  IT-‐specificering	  fint	  til	  agile	  projekter,	  da	  den	  bygger	  på	  
iterative	  processer,	  der	  gentages	  til	  et	  løsningsdesign	  og	  krav	  er	  klar.	  	  
	  
De	  generelle	  ting,	  der	  blev	  ændret	  på	  til	  dette	  projekt,	  er,	  at	  det	  generelle	  design	  
og	  layout	  af	  løsningen	  blev	  fastlagt	  i	  de	  første	  iterationer.	  
	  
Derefter	  arbejdedes	  med	  fulde	  iterationer,	  der	  førte	  til	  løsningsdesign,	  krav	  og	  
efterfølgende	  udvikling	  af	  kode.	  
	  
De	  iterative	  forløb	  skulle	  planlægges	  for	  afgrænsede	  områder	  af	  funktionalitet	  
efterhånden,	  som	  de	  blev	  prioriteret	  i	  det	  agile	  projektsetup.	  
	  
Brown	  (2013,	  s.	  42-‐48)	  beskriver,	  hvorledes	  UX-‐arbejde	  typisk	  i	  et	  agilt	  projekt	  
udarbejdes	  i	  et	  trin	  0	  før	  sprintet.	  Særligt	  når	  organisationen	  ikke	  er	  så	  moden	  i	  
de	  agile	  arbejdsmetoder.	  Senere	  kan	  UX-‐arbejdes	  laves	  i	  selve	  sprintet.	  	  
	  
Der	  er	  paralleller	  mellem	  Visuel	  IT-‐specificering	  og	  UX-‐arbejde,	  da	  begge	  
arbejder	  med	  en	  prototype	  og	  visuelle	  designs.	  Generelt,	  vil	  arbejdet	  med	  visuel	  
IT-‐specificering	  også	  skulle	  udarbejdes	  i	  et	  trin	  0	  før	  sprintet.	  	  
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Arbejdet	  med	  at	  analysere	  brugernes	  behov,	  omsætte	  dem	  til	  en	  prototype	  og	  
udarbejde	  skriftlige	  krav,	  vil	  således	  skulle	  udarbejdes	  før	  et	  udviklings-‐sprint	  
går	  igang.	  Tidsforbruget	  til	  arbejdet	  vil	  også	  være	  længere	  end	  udviklings-‐sprint,	  
som	  ofte	  er	  2	  eller	  3	  uger.	  
	  
Ferreira	  et	  al.	  (2011)	  beskriver	  ligesom	  Brown	  (2013),	  hvordan	  UX	  kan	  foregå	  i	  
agile	  projekter,	  og	  beskriver	  at	  integrationen	  af	  	  arbejdet	  mellem	  UX-‐designere	  
og	  IT-‐udviklerere	  i	  et	  agilt	  projekt	  fordrer	  (1)	  gensidig	  opmærksomhed,	  (2)	  
afstemning	  af	  forventninger,	  (3)	  forhandling	  om	  fremskridt	  og	  (4)	  engageret	  
samarbejde.	  Et	  succesfuldt	  resultat	  afhænger	  af	  at	  disse	  fire	  aspekter	  
understøttes	  i	  det	  daglige	  samarbejde	  mellem	  udviklere	  og	  designere.	  Sy	  (2007)	  
og	  Chamberlain	  et.	  al.	  (2006)	  godtgør	  at	  brugercentreret	  design	  og	  agile	  
projekter	  kan	  fungere	  sammen	  og	  Sy	  (2007)	  konkluderer,	  at	  et	  agilt	  
brugercentreret	  design	  forbedrer	  det	  færdige	  produkt.	  
	  
Øvad	  og	  Larsen	  (2015)	  skriver	  ligeledes	  om,	  hvordan	  UX-‐arbejde	  kan	  tilpasses	  til	  
agile	  it-‐udviklingsprojekter,	  herunder	  særligt	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  videreudvikle	  
den	  traditionelle	  proces	  for	  UX-‐arbejde,	  så	  den	  bliver	  mere	  fleksibel	  og	  passer	  
ind	  i	  et	  agilt	  setup.	  Visuel	  IT-‐specificering	  skal	  således	  tilpasses,	  så	  fokus	  bliver	  
på	  en	  iterativ	  og	  fleksibel	  proces.	  
	  
	  
	  
	  
	  

3.1.3	  Den	  specifikke	  løsningsmetode	  designet	  til	  
eksperimentet	  	  	  
	  
	  
	  
I	  de	  specifikke	  projekter,	  blev	  kravene	  lavet	  i	  samarbejde	  med	  brugere	  fra	  
forretningen.	  De	  fremtidige	  arbejdsprocesser	  blev	  fastlagt	  i	  forbindelse	  med	  
analysearbejde,	  hvor	  man	  gik	  i	  ‘praktik’	  hos	  brugerne	  og	  fulgte	  dem	  ved	  hjælp	  af	  
Gemba	  walks.	  	  
	  
I	  setuppet	  hos	  den	  skandinaviske	  bank,	  var	  det	  vigtigt	  at	  gennemføre	  projektet	  i	  
mange	  iterationer,	  da	  man	  i	  et	  agilt	  setup	  opererer	  med	  mange	  små	  
delleverancer.	  I	  projekt	  A	  blev	  arbejdet	  med	  leveringscykler	  på	  først	  3	  uger	  og	  
sidenhen	  2	  uger.	  
	  
Prototypen	  blev	  gjort	  tilgængelig	  online	  for	  brugere,	  arkitekter	  og	  udviklere,	  så	  
alle	  kunne	  komme	  med	  kommentarer	  hertil,	  førend	  udviklingen	  blev	  påbegyndt.	  
	  
Kravene	  blev	  skrevet	  ind	  i	  et	  online-‐system	  på	  user	  story	  form,	  hvor	  
skærmbilleder	  fra	  prototypen	  så	  kunne	  vedhæftes.	  
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Prototyping	  blev	  udført	  i	  Axure,	  hvor	  en	  high-‐fidelity	  prototype	  blev	  lavet,	  med	  
en	  høj	  grad	  af	  realisme	  i	  forhold	  til	  det	  man	  kunne	  forvente	  udviklet.	  Dette	  var	  
muligt,	  da	  udviklingen	  skulle	  foregå	  på	  en	  standardiseret	  IT-‐platform.	  
	  
Figure	  5	  Model	  for	  udarbejdelse	  af	  krav	  i	  agilt	  setup	  

	  

	  

	  

3.1.4	  Evaluering	  af	  brug	  af	  metoden	  	  
	  
	  
Den	  tilpassede	  metode	  fungerede	  godt.	  Der	  havde	  i	  lang	  tid	  været	  uklarhed	  om	  
krav	  og	  design,	  førend	  man	  begyndte	  at	  arbejde	  med	  Visuel	  IT-‐specificering.	  
Prototypen	  blev	  således	  hurtigt	  bindeleddet	  mellem	  brugerne,	  der	  stillede	  
kravene	  og	  udviklerne,	  som	  skulle	  udvikle	  koden.	  
	  
Synligheden	  af	  kravene	  sikrede	  desuden	  færre	  misforståelser	  i	  forbindelse	  med	  
udviklingen.	  
	  

Fordele	  ved	  brug	  af	  Visuel	  IT-‐specificering	  i	  en	  agil	  kontekst	  
	  
Der	  var	  hos	  de	  interviewede	  enighed	  om	  at	  Visuel	  IT-‐specificering	  er	  en	  god	  
metode	  til	  at	  specificere	  krav	  i	  en	  agil	  kontekst.	  Spurgt	  direkte	  om	  hvor	  tæt	  de	  
havde	  oplevet	  processen	  på	  at	  ramme	  den	  helt	  ideelle	  proces	  for	  



	   16	  

kravspecificering,	  svarede	  de	  interviewede	  6-‐9	  ud	  af	  10.	  En	  enkelt	  havde	  6-‐7	  ud	  
af	  10,	  mens	  flere	  havde	  8	  eller	  9.	  Gennemsnittet	  for	  de	  7	  interviewede	  var	  8,2.	  
Det	  på	  trods	  af,	  at	  også	  andre	  faktorer	  end	  selve	  metoden	  kunne	  spille	  ind	  på,	  
hvordan	  processen	  oplevedes.	  
	  
De	  fordele,	  der	  særligt	  blev	  fremhævet	  var:	  
	  

• Hurtigere	  kravspecifikationsfase	  
• Fælles	  forståelse	  for	  krav	  –	  også	  hos	  interessenter	  blandt	  forretningen	  
• Godt	  grundlag	  for	  agil	  IT-‐udvikling	  

	  
Hurtigere	  kravspecifikationsfase	  
	  
“På	  krav-‐	  og	  analysedelen	  sparer	  man	  måske	  halvdelen	  af	  tiden”,	  A.	  H.,	  Chief	  
Product	  Owner,	  Projekt	  A	  
	  
Jeg	  tror,	  at	  kravfasen	  går	  hurtigere	  med	  en	  prototype.	  Det	  går	  2/3	  hurtigere	  når	  
jeg	  bruger	  prototyping	  end	  hvad	  jeg	  ellers	  har	  oplevet.”,	  S.	  G.	  R.,	  Product	  Owner	  
proxy/Projektleder,	  Projekt	  C	  og	  D.	  
	  
Kravspecifikationsfasen	  kunne	  gennemføres	  hurtigere	  end	  i	  tilsvarende	  tidligere	  
projekter.	  Erfaringerne	  fra	  tidligere	  var	  dog	  meget	  forskellige,	  da	  nogle	  havde	  
arbejdet	  med	  prototyper	  før,	  mens	  andre	  ikke	  havde	  anvendt	  det	  før.	  Imidlertid	  
var	  prototyping	  ikke	  før	  anvendt	  som	  en	  integreret	  del	  af	  kravspecificeringen,	  
som	  i	  dette	  projekt.	  De	  dårligste	  erfaringer	  havde	  man	  haft	  tidligere	  med	  
projekter,	  hvor	  kravene	  primært	  var	  beskrevet	  i	  use	  cases,	  som	  opfattes	  som	  et	  
tungt	  værktøj,	  som	  ikke	  bidrager	  til	  den	  samme	  fælles	  forståelse	  af	  krav,	  som	  
prototyping	  kan	  bidrage	  til.	  
	  
Fordelene,	  som	  gjorde	  at	  kravspecificeringen	  kunne	  gå	  hurtigere,	  var	  bl.a.	  at	  man	  
kunne	  skrive	  mindre	  i	  kravene,	  da	  prototypen	  kunne	  bidrage	  til	  den	  fulde	  
forståelse	  af	  kravene.	  Workflows	  og	  navigation	  kunne	  desuden	  fremgå	  af	  
prototypen,	  og	  krævede	  ikke	  lange	  forklaringer.	  
	  
Fælles	  forståelse	  for	  krav	  
	  
“Får	  man	  sat	  nogle	  billeder	  på,	  så	  kan	  man	  se	  mulighederne”	  og	  “Det	  virker	  som	  et	  
godt	  kommunikationsværktøj	  til	  stakeholderne”,	  M.	  O.,	  Area	  Product	  Owner,	  
Projekt	  B	  
	  
En	  prototype	  er	  kommunikationsmæssigt	  et	  stærkt	  værktøj.	  Det	  er	  en	  iterativ	  og	  
tidskrævende	  proces,	  men	  jeg	  synes	  ikke	  man	  kan	  være	  foruden,	  når	  der	  er	  så	  
mange	  involveret.”,	  K.	  S.,	  Product	  Owner/projektleder,	  Projekt	  E	  
	  
Som	  ved	  Fødevarestyrelsen	  var	  der	  enighed	  om,	  at	  prototypen	  også	  i	  et	  agilt	  
setup	  bidrager	  til	  en	  fælles	  forståelse	  af	  krav.	  
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Den	  gode	  fælles	  forståelse	  af	  krav	  samt	  prototypen	  bidrog	  til	  at	  det	  var	  muligt	  at	  
få	  sign-‐off	  fra	  forretningens	  interessenter	  før	  udviklingen	  kunne	  begyndes.	  Noget	  
der	  ellers	  kan	  være	  meget	  svært.	  
	  
Mange	  af	  fordelene	  opnås	  også	  ved	  de	  synergi-‐effekter,	  der	  opnås,	  når	  man	  kan	  
bringe	  interessenter,	  kravstillere,	  udviklere	  og	  testere	  sammen	  om	  en	  fælles	  
referenceramme.	  Det	  er	  lige	  så	  vigtigt	  i	  et	  agilt	  setup	  som	  i	  projekter	  baseret	  på	  
vandfaldsmodellen.	  
	  
I	  projekt	  E,	  havde	  man	  kørt	  i	  et	  års	  tid	  uden	  brug	  af	  prototype,	  men	  da	  den	  så	  
kom	  på	  banen,	  var	  der	  generel	  enighed	  om,	  at	  man	  burde	  have	  arbejdet	  med	  det	  
før,	  da	  meget	  tid	  havde	  gået	  med	  at	  tale	  forbi	  hinanden	  og	  ikke	  komme	  til	  bunds	  
med	  de	  forretningsmæssige	  krav.	  
	  
I	  alle	  tilfælde	  blev	  prototypen	  lavet	  som	  en	  facilitering	  af	  kravskrivningen,	  og	  
samspillet	  fungerede	  godt,	  fordi	  alle	  kunne	  sammenligne	  prototypen	  med	  
beskrivelsen.	  Det	  visualiseres,	  hvad	  der	  skal	  dækkes	  og	  det	  hjælper	  i	  
kravskrivningen.	  
	  
”Det	  er	  rigtig	  godt	  til	  at	  facilitere	  krav	  med	  forretningen.	  Det	  er	  godt	  til	  at	  
analysere	  krav	  og	  se	  om	  man	  kan	  lave	  smarte	  krav”,	  M.G.,	  Product	  Owner,	  Projekt	  A	  
	  
”Det	  er	  super,	  da	  brugerne	  hurtigt	  kan	  sige	  “Ej,	  nu	  hvor	  jeg	  ser	  det,	  så	  er	  der	  brug	  
for,	  at	  jeg	  kan	  få	  det	  sådan	  her””,	  S.	  G.	  R.,	  Product	  Owner/Projektleder,	  Projekt	  C	  og	  
D	  
	  
Tidligere	  har	  man	  bl.a.	  brugt	  skitser	  og	  powerpoints	  i	  stedet	  for	  en	  klikbar	  
prototype,	  som	  den	  der	  blev	  anvendt	  her.	  Oplevelsen	  var	  meget	  bedre	  med	  en	  
klikbar	  prototype	  og	  skitser	  og	  powerpoints	  anses	  af	  de	  interviewede,	  som	  noget	  
der	  kun	  skal	  bruges	  i	  de	  meget	  tidlige	  stadier	  af	  kravspecificeringen.	  Der	  har	  
tidligere	  været	  projekter,	  hvor	  forretningen	  har	  lavet	  en	  masse	  powerpoint-‐
beskrivelser,	  som	  det	  så	  har	  vist	  sig	  ikke	  kunne	  lade	  sig	  gøre	  IT-‐mæssigt.	  
Desuden	  misser	  man	  ofte	  navigationselementet,	  når	  man	  kun	  anvender	  
powerpoint	  til	  beskrivelse	  af	  kravene.	  
	  
	  
Godt	  grundlag	  for	  agil	  IT-‐udvikling	  
	  
“Udviklingen	  gik	  klart	  hurtigere	  nu,	  hvor	  prototypen	  var	  der.	  Man	  sparer	  sikkert	  
mindst	  30%	  af	  udviklingstiden.	  Du	  kan	  ikke	  beskrive	  dig	  ud	  af	  det	  ellers.”,	  K.	  S.,	  
Product	  Owner/Projektleder,	  Projekt	  E	  
	  
”Man	  kan	  levere	  40-‐50%	  mere	  ved	  at	  arbejde	  agilt.	  På	  den	  anden	  måde	  leverer	  du	  
en	  lille	  smule	  af	  gangen.	  Du	  får	  fanget	  fejlene	  meget	  hurtigere	  og	  kan	  justere	  
tingene	  undervejs.”,	  M.	  G.,	  Product	  Owner,	  Projekt	  A.	  
	  
Generelt	  gav	  alle	  udtryk	  for	  at	  kravspecificeringen	  faciliteret	  med	  og	  kombineret	  
med	  prototyping	  gav	  et	  rigtig	  godt	  grundlag	  for	  udviklingen.	  	  
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Der	  blev	  også	  interviewet	  en	  scrum	  master	  og	  en	  udvikler,	  der	  er	  ansvarlig	  for	  
udviklingen,	  og	  de	  delte	  ligeledes	  synspunktet	  om,	  at	  det	  kravgrundlag,	  der	  var	  
for	  udviklingen	  var	  rigtig	  godt.	  Det	  gav	  mere	  sikkerhed	  hos	  udviklerne	  og	  
testerne	  for,	  hvad	  der	  skulle	  udvikles	  og	  testes.	  
	  

Ulemper	  og	  opmærksomhedspunkter	  ved	  brug	  af	  visuel	  IT-‐specificering	  i	  en	  agil	  
kontekst	  
	  
Alle	  interviewede	  blev	  bedt	  om	  at	  fortælle	  om	  ulemperne	  ved	  brugen	  af	  
prototyping,	  og	  det	  krævede	  en	  del	  at	  få	  dem	  til	  at	  fortælle	  om	  ulemperne,	  da	  de	  
havde	  svært	  ved	  at	  se	  dem,	  men	  de	  væsentligste	  områder,	  hvor	  man	  skal	  være	  
opmærksom	  er:	  
	  

• Rammer	  for	  prototypen	  
• Rette	  niveau	  for	  prototypen	  	  
• Rette	  kompetencer	  

	  
Rammer	  for	  prototyping	  
	  
“Prototyper	  er	  taknemmelige.	  Så	  man	  skal	  være	  meget	  opmærksom	  på	  de	  IT-‐
mæssige	  begrænsninger”,	  A.	  H.,	  Chief	  Product	  Owner,	  Projekt	  A	  
	  
Det	  er	  vigtigt	  at	  IT-‐folkene	  er	  med,	  så	  de	  kan	  kommunikere	  begrænsningerne	  for	  
prototypen.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  have	  IT	  løsnings-‐arkitekt	  og	  IT-‐arkitekt	  med,	  der	  
kan	  sætte	  grænserne	  for	  platformen.	  Arkitekterne	  kan	  også	  give	  noget	  andet	  IT-‐
mæssigt	  feedback.	  
	  
Man	  skal	  gøre	  sig	  klart,	  hvilke	  komponenter,	  man	  har	  med	  at	  gøre,	  så	  det	  bliver	  
genkendeligt.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  hurtigt	  at	  skabe	  fælles	  retningslinjer	  for	  
skærmbillederne,	  så	  man	  får	  et	  ensartet	  system.	  I	  projekt	  A,	  blev	  til	  dette	  formål	  
lavet	  UI	  guidelines	  til	  at	  styre	  designet,	  så	  det	  blev	  ensartet.	  
	  
	  
Rette	  niveau	  for	  prototypen	  
	  
”Pas	  på	  med	  ikke	  at	  komme	  for	  langt	  ned	  i	  detaljerne.	  Man	  skal	  måske	  i	  starten	  
lave	  noget	  mere	  rough	  design,	  hvor	  man	  forholder	  sig	  til	  features	  i	  stedet	  for	  det	  
grafiske	  layout.”,	  M.	  O.,	  Area	  Product	  Owner,	  Projekt	  B	  
	  
Ligesom	  hos	  Fødevarestyrelsen	  blev	  der	  gjort	  opmærksom	  på,	  at	  man	  skal	  have	  
fokus	  på	  at	  ramme	  det	  rette	  niveau	  for	  prototypen,	  så	  den	  ikke	  bliver	  for	  
detaljeret.	  Ikke	  alle	  detaljer	  skal	  med.	  	  Desuden	  skal	  man	  i	  nogle	  tilfælde	  starte	  
med	  skitser,	  til	  man	  har	  bearbejdet	  kravene	  en	  smule.	  Nogle	  ønskede	  at	  modne	  
kravene	  mere,	  førend	  prototypen	  kom	  på	  banen,	  mens	  andre	  foretrak	  at	  bruge	  
prototypen	  så	  hurtigt	  som	  muligt	  for	  at	  spare	  tid.	  	  
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Rette	  kompetencer	  
	  
”Der	  var	  ikke	  nogle	  til	  at	  tage	  over	  på	  prototypen.	  Vi	  har	  så	  hyret	  en	  ny	  usability	  
ekspert	  til	  at	  køre	  det.	  Det	  er	  nærmest	  et	  ”MUST”	  at	  have	  en	  prototype.”,	  K.	  S.,	  
Product	  Owner/projektleder,	  Projekt	  E.	  
.	  
To	  af	  de	  interviewede	  kom	  desuden	  ind	  på,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  have	  de	  rette	  
kompetencer	  i	  projektet,	  hvis	  man	  vil	  arbejde	  med	  prototyping.	  I	  et	  af	  
projekterne,	  projekt	  E,	  var	  man	  begyndt	  med	  prototyping	  til	  understøttelse	  af	  
kravfasen,	  men	  stoppede	  da	  man	  havde	  lavet	  en	  version	  1	  af	  prototypen	  i	  Axure.	  
Derefter	  arbejdede	  man	  med	  powerpoints	  og	  andre	  skitseringsværktøjer,	  men	  
efter	  nogle	  måneder,	  gik	  man	  tilbage	  til	  at	  arbejde	  med	  Axure	  prototyper	  i	  
erkendelse	  af,	  at	  man	  derved	  fik	  den	  bedste	  understøttelse	  af	  kravfasen.	  
	  
I	  projekt	  A,	  blev	  værdien	  af	  en	  dygtig	  UX-‐kompetence	  desuden	  fremhævet,	  da	  det	  
betragtedes	  som	  vigtigt,	  at	  kravstillerne	  ikke	  er	  dem,	  der	  arbejder	  med	  
prototypen	  og	  UX,	  men	  i	  stedet	  en,	  som	  har	  erfaring	  med	  at	  lave	  god	  
brugervenlighed.	  

3.2	  Læringscyklus	  2	  –	  Off	  shore	  udvikling	  lettegøres	  af	  prototyping	  
	  

3.2.1	  Det	  specifikke	  og	  generelle	  problem	  i	  projektet	  
	  
	  
I	  både	  projekt	  A	  og	  B	  skulle	  udviklingen	  foregå	  off	  shore	  i	  Indien,	  så	  det	  
specifikke	  problem,	  var	  at	  metoden	  skulle	  tilpasses,	  så	  den	  kunne	  anvendes	  i	  et	  
projekt	  med	  off-‐shore	  udvikling.	  
	  
	  
Metoden	  Visuel	  IT-‐specificering	  skulle	  således	  tilpasses	  generelt,	  så	  den	  kunne	  
bruges	  i	  forbindelse	  med	  off-‐shore-‐udvikling.	  
	  
Den	  generelle	  metode,	  som	  blev	  ændret	  til	  et	  agilt	  setup	  i	  det	  forrige	  projekt,	  
passede	  som	  udgangspunkt	  fint	  til	  off-‐shore	  udvikling.	  	  
	  
Værdien	  af	  en	  prototype	  var	  derfor	  større.	  Med	  en	  prototype	  gøres	  det	  meget	  
tydeligt,	  hvad	  der	  forventes	  udviklet.	  
	  
Den	  generelle	  metode	  blev	  således	  udvidet	  med	  brugen	  af	  en	  High	  fidelity	  
prototype,	  der	  meget	  præcist	  visualiserer,	  hvad	  der	  forventes	  af	  det	  nye	  system.	  	  
	  
Rogers	  et	  al.	  (2011,	  s.	  390-‐400)	  beskriver	  fordele	  og	  ulemper	  ved	  Low	  fidelity	  
protototyper	  vs.	  High	  fidelity	  prototyper.	  	  	  
	  
Fordelen	  ved	  High	  fidelity	  prototyper,	  er	  at	  de	  giver	  en	  meget	  realistisk	  
visualisering	  af	  det	  endelige	  system.	  Imidlertid	  kræver	  det	  flere	  ressourcer	  at	  
lave	  og	  kan	  ved	  brug	  i	  udbud	  skabe	  for	  mange	  bindinger	  for	  leverandørerne.	  
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Fordelen	  ved	  Low	  fidelity	  protoyper,	  er	  at	  de	  kan	  udvikles	  med	  færre	  
omkostninger	  og	  hurtigt	  kan	  beskrive	  konceptet.	  Imidlertid	  giver	  de	  en	  mindre	  
realistisk	  visualisering	  af	  brugervenligheden.	  Beyer	  (2010)	  mener	  bl.a.	  at	  Low	  
fidelity	  protoyper	  er	  at	  foretrække,	  når	  konceptet	  ikke	  ligger	  fast,	  og	  at	  mere	  
detaljeret	  design	  bør	  vente	  til	  umiddelbart	  før	  udviklingen	  påbegyndes.	  
	  
Det	  afhænger	  imidlertid	  af	  projektet,	  hvilken	  type	  prototype	  man	  skal	  bruge.	  
Hvor	  der	  er	  stor	  sikkerhed	  for,	  hvordan	  det	  endelige	  resultat	  kan	  designes	  samt	  
hvor	  der	  er	  tid	  til	  at	  udarbejde	  en	  detaljeret	  prototype	  kan	  man	  bruge	  High	  
fidelity	  prototyper.	  Til	  brug	  for	  udbud,	  hvor	  det	  er	  vigtigt	  ikke	  at	  binde	  
leverandørerne	  i	  et	  fast	  design,	  så	  er	  det	  forfatterens	  erfaring,	  at	  det	  vil	  være	  
bedre	  med	  en	  Low	  fidelity	  prototype,	  som	  f.eks.	  hos	  Fødevarestyrelsen	  i	  den	  
tidligere	  case.	  
	  

3.2.2	  Den	  specifikke	  løsningsmetode	  designet	  til	  eksperimentet	  	  	  
	  
I	  projekt	  A	  og	  B,	  var	  det	  muligt	  at	  bruge	  high-‐fidelity	  prototyping,	  da	  det	  var	  
muligt	  hurtigt	  at	  lave	  nogle	  rammer	  for	  prototypingen,	  så	  man	  vidste,	  hvad	  der	  
kunne	  lade	  sig	  gøre	  i	  udviklingsfasen.	  
	  
High-‐fidelity	  prototyping	  blev	  anvendt	  til	  at	  facilitere	  kravprocessen,	  hvor	  
kravene	  blev	  beskrevet	  i	  user	  stories	  og	  tilknyttet	  billeder	  fra	  prototypen,	  for	  at	  
kommunikere	  krav	  til	  udviklerne.	  	  
	  
Erfaringen	  var	  bl.a.	  at	  udviklerne	  havde	  meget	  svært	  ved	  at	  forstå	  kravene,	  og	  
den	  store	  afstand	  til	  udviklerne	  betød,	  at	  kommunikationen	  i	  høj	  grad	  skulle	  
foregå	  via	  skriftlige	  krav	  og	  prototype	  fremfor	  via	  verbal	  kommunikation.	  Her	  
gjorde	  en	  high	  fidelity	  prototype	  en	  stor	  forskel,	  da	  den	  blev	  brugt	  til	  at	  
eksemplificere	  workflows	  overfor	  udviklerne	  

	  

3.2.3	  Evaluering	  af	  brug	  af	  metoden	  	  
	  
	  
Igennem	  denne	  cyklus	  var	  erfaringen,	  at	  off-‐shore	  udviklerne	  i	  Indien	  satte	  stor	  
pris	  på	  high	  fidelity	  prototyperne,	  og	  dette	  i	  høj	  grad	  førte	  til	  en	  succesfuld	  
udviklingsproces.	  Metoden	  blev	  så	  vel	  modtaget,	  at	  den	  ligeledes	  blev	  anvendt	  i	  
en	  række	  efterfølgende	  projekter.	  	  Der	  var	  ingen	  ulemper,	  men	  derimod	  nogle	  
opmærksomhedspunkter,	  som	  angivet	  nedenfor.	  
	  
	  

Fordele	  ved	  brug	  af	  Visuel	  IT-‐specificering	  til	  understøttelse	  af	  offshore-‐udvikling	  
	  
Forbedring	  af	  tværkulturel	  forståelse	  af	  krav	  
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”It	  makes	  it	  better	  for	  everyone	  to	  understand	  including	  me	  as	  Scrum	  Master.	  	  It	  is	  
easier	  to	  understand	  what	  the	  functionality	  is	  about.”,	  A.	  V.,	  Scrum	  Master,	  Indien,	  
Projekt	  A	  
	  
”The	  developers	  are	  more	  confident	  when	  they	  have	  seen	  the	  pictures	  –	  they	  have	  
better	  questions.	  It	  avoids	  future	  questions.”,	  A.	  V.,	  Scrum	  Master,	  Indien,	  Projekt	  A	  
	  
”Two	  people	  can	  imagine	  two	  different	  things.	  You	  can	  imagine	  a	  dinosaur	  and	  I	  
give	  you	  an	  elephant!	  When	  we	  work	  in	  a	  cross-‐cultural	  environment,	  prototyping	  
helps	  even	  more”,	  S.	  B.,	  Udvikler,	  Indien,	  Projekt	  A	  
	  
	  
De	  indiske	  off-‐shore	  scrum	  masters	  og	  udviklere	  syntes,	  at	  det	  var	  en	  god	  måde	  
at	  arbejde	  på.	  Det	  gav	  dem	  en	  bedre	  forståelse	  for	  kravene	  fra	  brugerne.	  Det	  at	  
prototypen	  desuden	  var	  high-‐fidelity	  og	  klikbar,	  gjorde	  det	  også	  nemmere	  at	  
forstå	  navigation	  og	  procesflow,	  som	  skulle	  understøttes.	  Dette	  blev	  endnu	  
vigtigere,	  hvor	  kravene	  skulle	  kommunikeres	  på	  tværs	  af	  dansk	  og	  indisk	  kultur,	  
hvilket	  ellers	  ofte	  kan	  føre	  til	  misforståelser	  som	  ikke	  opstår	  når	  
kommunikationen	  foregår	  rent	  mellem	  danskere	  og	  indere.	  
	  
En	  anden	  vigtig	  parameter,	  var	  at	  det	  giver	  udviklerne	  større	  selvtillid	  i	  
udviklingen.	  De	  ved	  at	  det	  som	  bliver	  udviklet	  er	  det	  rette	  og	  kan	  bruges	  
bagefter.	  Testerne	  forstår	  også	  bedre	  forretningsflowet,	  og	  stiller	  flere	  relevante	  
spørgsmål	  til	  kravene.	  	  
	  
Hurtigere	  udviklingstid	  –	  også	  ved	  off-‐shore	  udvikling	  
	  
“På	  udviklings-‐	  og	  testdelen	  sparer	  man	  måske	  op	  til	  halvdelen	  af	  tiden	  ved	  at	  
undgå	  rework	  på	  GUI-‐delen”,	  A.	  H.,	  Chief	  Product	  Owner,	  Projekt	  A	  
	  
“I	  think	  we	  save	  about	  25%	  of	  development	  and	  test	  time”,	  S.	  B.,	  Udvikler,	  Indien,	  
Projekt	  A.	  
	  
Udviklingstiden	  ved	  off-‐shore	  udvikling	  blev	  også	  forbedret	  ifølge	  de	  
interviewede.	  Fra	  25-‐50%	  af	  tiden	  kunne	  spares.	  Årsagerne	  hertil	  var	  at	  den	  
visuelle	  repræsentation	  af	  kravene	  gav	  et	  bedre	  grundlag	  for	  udviklere	  og	  
testere.	  Det	  gav	  større	  sikkerhed	  i	  udviklingen	  og	  førte	  til,	  at	  der	  var	  mindre	  
tilbageløb	  på	  krav	  og	  fejl	  i	  det	  udviklede.	  	  
	  
Her	  betød	  det	  meget,	  at	  der	  kunne	  laves	  en	  high-‐fidelity	  interaktiv	  prototype,	  
som	  gav	  et	  meget	  realistisk	  billede	  af	  kravene	  til	  udviklere	  og	  testere.	  
	  
De	  indiske	  udviklere	  beskrev	  andre	  projekter,	  hvor	  de	  var	  blevet	  præsenteret	  for	  
skriftlige	  krav	  i	  punkt-‐form,	  og	  derefter	  bedt	  om	  at	  lave	  en	  løsning.	  Resultatet	  
blev,	  at	  de	  måtte	  gætte	  på,	  hvad	  en	  løsning	  kunne	  være,	  udvikle	  det	  og	  så	  
præsentere	  tilbage	  til	  kunderne.	  Som	  forventeligt	  førte	  en	  sådan	  proces	  til	  
mange	  ændringer	  i	  det	  udviklede	  efterfølgende.	  
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En	  anden	  udvikler	  beskrev	  deltagelse	  i	  projekter	  med	  vandfaldsmodellen,	  hvor	  
der	  godt	  nok	  var	  lavet	  prototyping	  og	  usability	  tests,	  men	  hvor	  man	  når	  man	  
nåede	  til	  udviklingsfasen	  havde	  mange	  misforståelser.	  For	  ham	  var	  
kombinationen	  af	  en	  agil	  udviklingsproces	  og	  prototyping	  optimal.	  

3.3	  Læringscyklus	  3	  –	  Usability	  tests	  fungerer	  godt	  i	  kravfasen	  
	  
	  
Den	  generelle	  metode	  blev	  udbygget	  med	  gennemførelsen	  af	  
brugervenlighedstest	  af	  prototypen	  FØR	  udvikling	  igangsættes,	  som	  også	  
anbefalet	  i	  litteraturen.	  
	  
Den	  klikbare	  prototype	  muliggør	  at	  workflows	  kan	  gennemføres	  og	  med	  brugen	  
af	  high	  fidelity	  prototyping	  kan	  opnås	  en	  meget	  realistisk	  brugervenlighedstest.	  	  
	  
Lauesen	  (2005)	  beskriver	  brugervenlighedstests,	  som	  essentielt	  for	  at	  skabe	  
bedre	  kvalitet	  i	  løsningerne	  og	  skriver	  at:	  
	  

-‐ ”Omkostningen	  ved	  brugervenlighed	  er	  negativ!	  Det	  er	  billigere	  at	  udvikle	  
et	  system	  med	  prototyping	  og	  brugervenlighedstests”	  (Lauesen,	  2005,	  s.	  65)	  

	  
Udfordringen	  er	  så	  at	  indtænke	  brugervenlighedstest	  i	  agile	  projekter.	  
	  
Sy	  (2007)	  og	  Da	  Silva	  et	  al.	  (2015)	  skriver	  om,	  hvordan	  brugervenlighedstests	  
kan	  tænkes	  ind	  i	  agile	  projekter.	  Der	  advares	  her	  om	  at	  traditionelle	  
brugervenlighedstests	  i	  laboratorier	  er	  svære	  at	  introducere	  i	  agile	  projekter,	  da	  
de	  kan	  blive	  for	  tidskrævende.	  I	  stedet	  kan	  man	  foretage	  letvægts	  
brugervenlighedstests	  og	  invitere	  udviklerne	  med	  til	  at	  observer	  testene.	  	  	  
	  
Øvad	  og	  Larsen	  (2015)	  skriver	  ligeledes	  om	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  metoderne	  til	  
brugervenlighedstests	  tilpasses,	  så	  de	  kan	  anvendes	  i	  de	  hurtige	  iterationer,	  der	  
kendetegner	  agile	  projekter.	  

	  
Brugervenlighedstests	  blev	  gennemført	  som	  Tænke-‐højt-‐tests	  i	  projektet	  med	  
brugere	  i	  forskellige	  dele	  af	  landet.	  
	  
High	  fidelity	  prototyping,	  hvor	  det	  færdige	  system	  blev	  simuleret	  i	  prototypen,	  
blev	  anvendt	  som	  grundlag	  for	  brugertesten.	  Typisk	  blev	  prototypen	  vist	  til	  
potentielle	  brugere,	  som	  blev	  bedt	  om	  at	  gennemløbe	  et	  scenarie,	  som	  
prototypen	  understøttede.	  	  
	  
Feedback	  blev	  brugt	  til	  iterativt	  at	  forbedre	  prototypen	  til	  næste	  gennemløb.	  	  
	  
Albert	  &	  Tullis	  (2013)	  beskriver	  en	  række	  metoder	  til	  anvendelse	  for	  at	  måle	  
brugervenligheden,	  og	  anbefaler	  generelt	  at	  man	  bruger	  metrikker	  til	  at	  måle	  
brugervenligheden.	  Målingerne	  kan	  bruges	  til	  kommunikation	  med	  interessenter	  
og	  projektansvarlige.	  	  
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Der	  blev	  til	  brug	  for	  dette	  projekt	  udviklet	  en	  simpel	  scoringsmekanisme,	  hvor	  
brugerne	  skulle	  evaluere	  brugervenligheden	  på	  en	  skala	  fra	  1-‐5.	  Der	  blev	  sat	  et	  
mål	  om	  at	  brugervenlighedsscoren	  skulle	  være	  4	  ud	  af	  5	  i	  gennemsnit.	  Se	  i	  øvrigt	  
bilag	  B	  med	  spørgeskema	  anvendt	  hos	  en	  skandinavisk	  bank.	  

	  

3.3.1	  Evaluering	  af	  brug	  af	  metoden	  	  
	  
Erfaringen	  med	  brugervenlighedstests	  var	  rigtig	  god.	  Nedenfor	  er	  skitseret	  
fordelene	  og	  de	  opmærksomhedspunkter	  der	  er.	  
	  

Fordele	  ved	  brug	  af	  usability	  tests	  sammen	  med	  Visuel	  IT-‐specificering	  	  
	  
De	  største	  fordele	  ved	  brug	  af	  usability	  tests	  i	  kravfasen	  var:	  
	  

• Øget	  brugervenlighed	  i	  løsningen	  
• Mindre	  behov	  for	  tilbageløb	  på	  krav	  

	  
Øget	  brugervenlighed	  i	  løsningen	  
	  
”Man	  har	  fået	  et	  bedre	  produkt,	  fordi	  det	  er	  sværere	  at	  lave	  om	  i	  det	  bagefter.	  Der	  	  
er	  taget	  højde	  for	  brugervenligheden	  fra	  start.	  Usability-‐mæssigt	  får	  man	  en	  bedre	  
løsning”	  A.	  H.,	  Chief	  Product	  Owner,	  Projekt	  A	  
	  
”Vi	  kunne	  få	  hurtigt	  feedback.	  Vi	  har	  taget	  meget	  rework	  ud.	  Vi	  kunne	  ændre	  i	  
værktøjet	  “on-‐the-‐fly”,	  A.	  H.,	  Chief	  Product	  Owner,	  Projekt	  A	  
	  
	  
Det	  viste	  sig	  muligt	  at	  opnå	  en	  brugervenlighed,	  der	  i	  spørgeskemaer	  gav	  4	  ud	  af	  
5	  i	  snit.	  Når	  der	  efterfølgende	  blev	  lavet	  test	  af	  brugervenlighed	  i	  det	  
færdigudviklede	  system	  opnåedes	  en	  tilsvarende	  score,	  hvilket	  validerede	  
kvaliteten	  af	  brugervenlighedstests.	  
	  
	  
Mindre	  behov	  for	  tilbageløb	  på	  krav	  
	  
Validiteten	  af	  brugervenlighedstesten	  allerede	  i	  kravfasen	  var	  således	  høj,	  
hvilket	  førte	  til	  færre	  tilfælde	  af	  tilbageløb	  fra	  testfase	  til	  udviklingsfase.	  
	  
Anvendelsen	  af	  brugervenlighedstests	  havde	  desuden	  den	  fordel,	  at	  det	  skabte	  
større	  sikkerhed	  for	  at	  kravene	  var	  korrekte	  –	  både	  hos	  kravstillere	  og	  udviklere.	  
	  

3.4	  Læringscyklus	  4	  Prototyping	  virker	  godt	  til	  at	  samle	  geografisk	  spredte	  
brugere	  om	  en	  løsning	  
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I	  den	  skandinaviske	  bank	  blev	  Skype	  anvendt	  til	  at	  danne	  virtuelle	  møder,	  hvor	  
prototypen	  blev	  brugt	  som	  omdrejningspunkt	  for	  drøftelsen	  af	  krav.	  	  
	  
Prototypen	  blev	  derefter	  delt	  iblandt	  kravstillerne	  på	  tværs	  af	  landegrænser,	  så	  
input	  kunne	  indskrives	  i	  forbindelse	  med	  prototypen.	  Axure	  har	  en	  online	  
feature,	  som	  understøtter	  dette.	  
	  
Prototypen	  blev	  løbende	  opdateret	  under	  de	  virtuelle	  møder,	  således	  at	  nye	  krav	  
kunne	  fanges	  med	  det	  samme,	  og	  danne	  grundlag	  for	  næste	  iteration	  på	  kravene.	  
	  
Derudover	  blev	  der	  lavet	  brugervenlighedstests	  over	  Skype.	  Det	  kræver	  en	  
meget	  struktureret	  tilgang	  til	  testen,	  og	  feedback	  kan	  ikke	  blive	  lige	  så	  præcist	  
som	  ved	  personlige	  møder.	  Erfaringen	  er	  imidlertid,	  at	  den	  feedback	  man	  kan	  få	  
over	  Skype	  er	  meget	  nyttig,	  så	  man	  kan	  fint	  lave	  brugervenlighedstests	  også	  på	  
denne	  måde.	  	  
	  
	  
“Det	  er	  en	  fordel,	  at	  man	  kan	  dele	  det	  på	  tværs	  af	  landegrænser,	  når	  vi	  nu	  arbejder	  
nordisk.”,	  M.	  O.,	  Area	  Product	  Owner,	  Projekt	  B	  
	  
	  
	  

	  

	  

	  

	  
	   	  



	   25	  

4.	  Samlet	  konklusion	  
	  
Indledningsvis	  blev	  gennemgået	  nogle	  af	  de	  problemer,	  der	  er	  i	  gennemførelsen	  
af	  IT-‐projekter,	  hvor	  der	  ses	  mange	  projekter,	  der	  ikke	  lever	  op	  til	  mål	  for	  
budget,	  tid	  eller	  kvalitet.	  Problemstillingerne	  er	  mange,	  som	  f.eks.	  dårlig	  
projektledelse,	  uklare	  mål,	  løbende	  ændringer	  af	  mål,	  urealistiske	  estimater,	  
manglende	  ledelsesopbakning,	  dårlig	  kommunikation	  og	  manglende	  
kompetencer.	  Anbefalingerne	  i	  litteraturen	  går	  bl.a.	  på	  at	  lave	  mindre	  agile	  
projekter,	  skabe	  kompetenceløft,	  fælles	  metodeapparat,	  bedre	  samarbejde	  
mellem	  leverandører	  og	  rådgivere,	  bedre	  involvering	  af	  interessenter	  og	  
forbedret	  projektkommunikation	  
	  
Visuel	  IT-‐specificering	  adresserer	  primært	  behovene	  for:	  1.	  at	  skabe	  
kravspecifikationer,	  der	  fokuserer	  på	  de	  arbejdsopgaver	  IT-‐løsningen	  skal	  
understøtte	  ,	  2.	  en	  kravspecifikationsmetode,	  der	  understøtter	  agil	  udvikling,	  3.	  
at	  forbedre	  samarbejdet	  mellem	  kunder,	  leverandører	  og	  rådgivere.	  	  
	  
Igennem	  opgaven	  er	  det	  vist,	  hvorledes	  Visuel	  IT-‐specificeringsmetoden	  kunne	  
designes,	  evalueres	  og	  videreudvikles	  ved	  hjælp	  af	  Soft	  Design	  Science	  
Methodology	  (SDSM),	  så	  den	  forbedrer	  udvikling	  af	  IT.	  Det	  er	  desuden	  vist,	  
hvordan	  metoden	  konkret	  er	  anvendt	  hos	  Fødevarestyrelsen	  og	  en	  stor	  
skandinavisk	  bank	  og	  læringer	  herfra	  er	  dokumenteret	  igennem	  to	  iterationer,	  
med	  flere	  læringscykler	  hos	  den	  skandinaviske	  bank.	  
	  
Konklusionen	  på	  iterationerne	  er,	  at	  Visuel	  IT-‐specificering	  forbedrer	  både	  IT-‐
specifikationsprocessen	  og	  IT-‐udviklingsprocessen.	  Metoden	  med	  stærk	  
integration	  mellem	  design	  og	  krav-‐fase	  ved	  hjælp	  af	  prototyping	  fungerer	  rigtig	  
godt	  i	  både	  vandfaldsprojekter	  og	  agile	  projekter.	  Den	  iterative	  tilgang	  med	  4	  
trin	  fungerede,	  hvor	  man	  1.	  Finder	  værdien	  ved	  at	  gå	  i	  praktik,	  2.	  Laver	  den	  
visuelle	  it-‐specificering	  med	  prototyping	  integreret	  med	  kravskrivning,	  3.	  Spiller	  
handlingen	  ved	  at	  teste	  designet	  og	  4.	  Afslutter	  specificeringen	  ved	  at	  færdiggøre	  
funktionelle	  krav	  og	  dokumentere	  non-‐funktionelle	  krav.	  
	  
Kvaliteten	  af	  IT-‐specifikationsprocessen	  øges	  og	  samtidigt	  skaber	  processen	  
større	  brugerinvolvering	  og	  en	  bedre	  proces	  for	  alle	  aktører.	  De	  interviewede	  
gav	  i	  snit	  8	  ud	  af	  10	  i	  karakter	  i	  forhold	  til,	  hvad	  de	  opfattede,	  som	  den	  helt	  
optimale	  kravspecificeringsproces.	  
	  
Den	  efterfølgende	  IT-‐udviklingsproces	  forbedres	  på	  flere	  parametre.	  Kvaliteten	  
og	  kommunikationen	  forbedres	  og	  samtidigt	  kan	  tidsforbruget	  reduceres	  med	  
op	  til	  25%.	  	  
	  
Visuel	  IT-‐specificering	  giver	  et	  godt	  grundlag	  for	  brug	  af	  professionelle	  i	  IT-‐
branchen,	  og	  samtidigt	  kan	  forskere	  få	  inspiration	  herfra	  til	  at	  udvikle	  ny	  viden	  
om,	  hvordan	  IT-‐udvikling	  forbedres.	  
	  
Nedenfor	  vises	  den	  specifikke	  læring,	  som	  er	  kommet	  ud	  af	  Iteration	  1	  og	  2.	  
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Tabel	  1	  Oversigt	  over	  læring	  fra	  iteration	  1	  og	  2	  

	  
Læring	  fra	  Iteration	  1:	  
Fødevarestyrelsen	  

Læring	  fra	  Iteration	  2:	  Skandinavisk	  
bank	  

Fordele:	  
	  
• Brug	  af	  prototyping	  skaber	  fælles	  
forståelse	  for	  krav	  og	  høj	  
brugerinvolvering	  

• Den	  klikbare	  prototype	  og	  
integration	  med	  krav	  skaber	  en	  
fyldestgørende	  kravspecifikation	  

• Krav	  og	  prototype	  skaber	  et	  godt	  
grundlag	  for	  business	  case-‐arbejde	  

• Den	  færdige	  kravspecifikation	  
skaber	  et	  godt	  grundlag	  for	  den	  
videre	  IT-‐udvikling	  

	  
Ulemper/	  
opmærksomhedspunkter	  
	  
• Tidsforbruget	  på	  prototyping	  skal	  
doseres	  

• Mere	  skriftlig	  dokumentation	  
kunne	  ønskes	  til	  tider	  

• Der	  skal	  mere	  fokus	  på	  behov	  og	  
procesanalyse	  

• Non-‐funktionelle	  krav	  skal	  have	  
særligt	  fokus	  

• Brug	  af	  skærmoptagelser	  skal	  ske	  
med	  omtanke	  

	  

	  

Fordele:	  
	  
• Prototyping	  fungerer	  godt	  i	  agile	  
projekter	  og	  reducere	  tidsforbrug	  på	  
kravspecificering	  og	  udvikling.	  
Desuden	  skabes	  fælles	  forståelse	  for	  
krav	  

• Offshore	  udvikling	  lettegøres	  af	  high-‐
fidelity	  prototyping,	  der	  skaber	  bedre	  
forståelse	  af	  krav	  

• Brugervenlighedstests	  i	  kravfasen	  
øger	  brugervenlighed	  og	  mindsker	  
tilbageløb	  på	  krav	  –	  også	  i	  agile	  
projekter	  

• Online	  tilgængelighed	  til	  prototype	  og	  
kommentering	  bidrager	  til	  at	  
geografisk	  adskilte	  kravstillere	  kan	  
skabe	  fælles	  forståelse	  og	  
kommentering	  af	  løsningen	  

	  
Ulemper/	  
opmærksomhedspunkter:	  
	  
• Vigtigt	  at	  IT-‐rammer	  for	  prototypen	  
afdækkes	  

• Vigtigt	  at	  man	  rammer	  rette	  niveau	  
for	  prototypen	  

• Rette	  kompetencer	  skal	  være	  til	  
stede	  for	  at	  prototyping	  virker	  

• Det	  er	  optimalt,	  hvis	  ressourcer	  kan	  
samles	  på	  samme	  lokation	  

• Brugervenlighedstests	  kræver	  god	  
planlægning,	  når	  anvendt	  i	  en	  agil	  
kontekst	  

• Brug	  af	  online	  prototypeværktøjer	  til	  
review	  af	  krav	  kræver	  en	  
struktureret	  tilgang	  
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Anerkendelser	  
	  
En	  stor	  tak	  rettes	  til	  pionererne	  indenfor	  arbejdet	  med	  visuelle	  
kravspecifikationer,	  som	  metoden	  visuel	  IT-‐specificering	  bl.a.	  bygger	  på.	  
Pionererne	  var	  Ole	  Luntang	  Christensen	  og	  Ole	  Buch	  –	  dengang	  arbejdende	  for	  
PA	  Consulting	  Group.	  Desuden	  en	  tak	  til	  det	  team	  hos	  PA	  Consulting	  Group,	  der	  
sammen	  med	  opgaveskriver	  arbejdede	  med	  visuelle	  kravspecifikationer	  fra	  2010	  
til	  2012	  og	  som	  dermed	  bidrog	  til	  viden	  inden	  for	  feltet.	  
	  
En	  meget	  stor	  tak	  rettes	  også	  til	  de	  personer	  hos	  Fødevarestyrelsen	  og	  den	  
skandinaviske	  bank,	  der	  har	  ladet	  sig	  interviewe	  til	  opgaven.	  Desuden	  også	  en	  
tak	  til	  de	  mange	  projektmedarbejdere,	  der	  har	  indgået	  i	  projekterne	  hos	  begge	  
organisationer,	  som	  har	  bidraget	  til	  udvikling	  af	  metoden.	  
	  
Endelig	  en	  tak	  til	  teamet	  i	  Visuel	  IT,	  der	  har	  arbejdet	  med	  visuel	  IT-‐specificering	  
sammen	  med	  opgaveskriveren:	  Ole	  Buch,	  Maiken	  Ann	  Kjærulff	  og	  Morten	  
Balstrup.	  
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Bilag	  A	  Spørgeskema	  til	  bedømmelse	  af	  bl.a.	  brugervenlighed	  
anvendt	  hos	  en	  skandinavisk	  bank	  
	  
                Besvar venligst 4 korte spørgsmål til bedømmelse af systemet 
	  

Nr Spørgsmål Score 
1-5 

1 Hvor brugervenligt synes du at systemet virker?  
(effektivt/let at anvende/selvforklarende m.v.) 
 
1 = Ikke brugervenligt  
2 = Jeg kan leve med det  
3 = Rimeligt brugervenligt  
4 = God brugervenlighed 
5 = Meget brugervenligt 
 
 

 

2 Hvad synes du om layoutet/designet? 
 
1 = Dårligt layout 
2 = Jeg kan leve med layoutet  
3 = Rimelig godt layout 
4 = Godt layout  
5 = Meget godt layout 
 
 

 

3 Forbedrer systemet/funktionaliteten din 
arbejdsproces? 
 
1 = Nej, den forværres meget 
2 = Nej, den bliver lidt langsommere  
3 = Den vil være uændret 
4 = Ja, i nogen grad 
5 = Ja, i høj grad 
 

 

4 Vil du tale positivt om systemet til dine kollegaer? 
Giv en score på 1-5: 
 
1 = Absolut nej 
2 = Sandsynligvis ikke 
3 = Måske 
4 = Sandsynligvis  
5 = Ja, bestemt 

 

	  
	  
	  


