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Abstract 

The purpose of this thesis is to examine / investigate the possibility to store and 
present employees’ skills and competencies in knowledge-intensive company. The 
initiator of this thesis is the consultant firm Nethouse Sverige AB. 

As Nethouse employee number grows, it becomes more and more difficult to structure 
and manage the skills and competencies that exist within Nethouse. It also becomes 
harder to keep track of the areas in which individual employees develop. Today each 
employee enters their skills and competencies in a Word-document (one per 
employee) called consultant profile. This way of entering skills and competencies 
causes several problems: 

 Difficult to summarize the competence inside (employees) and also outside 
(jobseekers) Nethouse. 

 Updating the consultant profile is often forgotten. 

 Difficult to search for employees/jobseekers with specific skills. 

 

In order to solve the problems in a structured manner a preliminary study in 
requirements management has been performed. The study resulted in a number of 
requirement gathering techniques which was used to extract the requirements of the 
system to be developed. 

The requirements were realized by implementing a web application in which every 
employee at Nethouse could create their own consultant profile. A profile includes the 
assignments, competencies and roles that the employee have experience in. This 
information was also made searchable and the profile can be exported to Word-
format. 

The system will save Nethouse’s employees a lot of time when searching for 
competencies and when compiling lists of competencies that exist within the 
company. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att utreda/undersöka om det är möjligt att lagra och 
presentera medarbetares kompetens inom ett kunskapsintensivt företag. Initiativtagare till 
examensarbetet är konsultbolaget Nethouse Sverige AB.  
Allteftersom Nethouses medarbetarantal växer, blir det svårare att på ett bra sätt 
strukturera och sammanställa kompetensen och kapaciteten som finns inom företaget. 
Det blir också svårare att hålla koll på inom vilka områden enskilda medarbetare utvecklas. 
  

 Svårt att sammanfatta kompetensen inom (medarbetare) och utanför 
(arbetssökande) Nethouse.  

 Uppdatering av konsultprofilen (Word-dokumentet) glöms lätt bort.  

 Svårt att söka efter medarbetare/arbetssökande med vissa kompetenser.  
 
För att på bästa sätt lösa problemen har en förstudie inom kravhantering genomförts. 
Förstudien resulterade i ett antal kravinsamlingsmetoder som sedan användes för att på 
bästa sätt extrahera de krav som fanns på ett kompetenssystem.  
Kraven uppfylldes genom att implementera en webbapplikation där varje medarbetare på 
Nethouse ges möjligheten att skapa en egen profil. En profil innehåller bland annat de 
uppdrag, kompetenser och roller som medarbetaren har erfarenhet av. Denna information 
är även sökbar och möjlighet finns att exportera profilen.  
Systemet kommer att spara Nethouses medarbetare mycket tid vid kompetens-
sammanställning och sökning. 

  



 

 

Förord 
Tack till Peter Moström och Christoffer Valgren och övriga vid Nethouse; Anders Fröberg 
och Erik Berglund vid Linköpings Universitet samt opponent Lovisa Johansson.
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Nethouse grundades 1998 i Örebro med idén att skapa en ny typ av IT-konsultföretag 
som arbetar närmare kunderna och med kundnyttan i starkt fokus. Nethouse erbjuder 
IT-konsulttjänster, allt från strategi till teknik och systemutveckling. Idag finns 
Nethouse i Stockholm, Göteborg, Linköping, Borlänge och Örebro med totalt runt 100 
medarbetare. [1][2] 

Vid upphandlingar är det vanligt att kunden specificerar olika kompetenser eller roller, 
t.ex. projektledare, utvecklare och testare. Varje sådant område är indelat i ett antal 
ranker, typiskt mellan 1 till 5. Upphandlingen kräver ofta av de som svarar att de 
specificerar vilken kompetens som finns på företaget. Arbetet att sammanställa denna 
kunskaps-/kompetensmatris kan vara svårt och tidsödande. Denna typ av klassificering 
krävs ofta vid upphandlingar med myndigheter. 

Ett annat exempel är offertarbeten vid vilka det ofta är viktigt för Nethouse att veta 
vilken kompetens som finns inom företaget. Det är heller inte ovanligt att kunder 
frågar efter specifik kompetens inom ett visst område och ber om konsultprofiler. 

I dagsläget införs en medarbetares kompetens i en så kallad konsultprofil som kan 
liknas vid ett CV. Denna utgörs av ett enkelt Word-dokument som innehåller en 
personlig presentation samt en beskrivning av tidigare arbetsuppgifter och uppdrag, 
kompetenser och roller. Detta Word-dokument underhålls själv av den enskilde 
medarbetaren. Ett exempel på detta dokument kan ses i Bilaga F – Konsultprofil (sid 
1/2). 

1.2 Problem 

Allteftersom Nethouses medarbetarantal växer, blir det svårare att på ett bra sätt 
strukturera och sammanställa kompetensen och kapaciteten som finns i företaget. Det 
blir också svårare att hålla koll på inom vilka områden enskilda medarbetare utvecklas. 
I dagsläget sparas konsultprofilerna i ett Word-dokument per medarbetare. Att 
planera vilka medarbetare som ska ingå i ett projekt beroende på deras kompetens blir 
ofta en jobbig uppgift för en projektplanerare. Antingen måste Word-dokument läsas 
igenom eller så är det upp till projektplaneraren själv att veta vilken kompetens 
medarbetarna har.  

Precis som det är viktigt för Nethouse att veta vilken kompetens som finns inom 
företaget, är det viktigt att veta vilken kompetens som snabbt kan knytas till företaget. 
Idag tas CVn från arbetssökande emot via mail och ingen strukturerad metod finns för 
att sammanställa kompetens hos de arbetssökande. 
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Detta medför flera problem: 

 Svårt att sammanfatta kompetensen inom (medarbetare) och utanför 
(arbetssökande) Nethouse. 

 Uppdatering av konsultprofilen (Word-dokumentet) glöms lätt bort. 

 Svårt att söka efter medarbetare/arbetssökande med vissa kompetenser. 

 

1.3 Uppdrag 

Systemet ska underlätta för Nethouses medarbetare vid upphandlingar och 
offertarbeten, för att enklare få fram en strukturerad och sammanställd information 
över medarbetares och arbetssökandens kompetensområden. Nethouses 
medarbetare skapar en konsultprofil (se Bilaga F – Konsultprofil (sid 1/2)) med hjälp av 
kompetensverktyget där de för in liknande information som i konsultprofils Word-
dokumentet. Utifrån denna information kan sedan konsultprofiler och 
kompetensmatriser genereras. All information i systemet ska även vara sökbar, därför 
behövs även ett sökverktyg. En översikt över de olika delarna som Nethouse 
efterfrågar illustreras i Figur 1. 

KompetensdatabasKompetensmatris

Sök-verktyg

Kompetens-

verktyg

 

Figur 1. Översikt över kompetenssystemet. 

Det finns många olika idéer hos Nethouses medarbetare för vilka funktioner systemet 
ska ha. För att verkligen förstå vad det är Nethouse efterfrågar och förväntar sig 
kommer mycket tyngd att läggas på kravhantering i början av arbetet. Det är viktigt att 
jag och Nethouse har samma bild av systemet som ska utvecklas, innan 
implementeringen börjar. En analys ska göras över olika kravinsamlingstekniker. 
Den/de som är bäst lämpade kommer att användas. Exempel på 
kravinsamlingstekniker kan vara: intervjuer, workshops, enkäter, brainstorming med 
flera.  

En mindre analys över existerande lösningar är redan gjord av Nethouse. Dessa 
dokument kommer att studeras. Tanken med genomgången är att få inspiration och 
idéer. 
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1.4 Syfte 

Huvudsyftet med detta examensarbete är att utreda/undersöka om det är möjligt att 
lagra och presentera anställdas kompetens inom ett kunskapsintensivt företag. För att 
på bästa sätt lösa problemet kommer en förstudie inom kravhantering att genomföras. 
 
Ett annat mål är att jag själv ska utvecklas både som projektledare, kravhanterare och 
utvecklare. 

1.5 Kravspecifikation 

Följande övergripande krav och mål har bestämts i samarbete med handledare Peter 
Moström samt med hjälp av en initial kravspecifikation gjord av Nethouse. En komplett 
kravspecifikation finns tillgänglig i Bilaga A - Kravspecifikation. 

1.5.1 Mål 

Följande mål har bestämts i samarbete med handledare Peter Moström. 

Beskrivning Prioritet 

Analys av kravinsamlingstekniker Hög 

Utförande av en eller flera kravinsamlingstekniker Hög 

Implementera kompetensdatabas Hög 

Implementera kompetensverktyg Hög 

Implementera stöd för generering av konsultprofil och kompetensmatris Hög 

Implementera sökverktyg Hög 

Implementera rekryteringsverktyg Låg 

Tabell 1. Mål 

Tyngd kommer att läggas vid att designa, implementera och testa de delarna med hög 
prioritet. Om tiden tillåter kommer rekryteringsverktyget att implementeras. 
Nethouses uppfattning är att examensarbetet hellre ska leverera en fungerande 
(testad) mindre lösning än en stor som inte fungerar tillfredsställande. 
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2 Förstudie: Kravhantering och 
genomförande 

Examensarbetet inleddes med en förstudie i olika kravinsamlingstekniker. Detta kapitel 
beskriver olika kravinsamlingsmetoder som studerades i förstudien. Studien utfördes 
genom att läsa litteratur och diskutera med erfarna projektledare på Nethouse. 
Kapitlet avslutas med en diskussion om vilka metoder som användes och varför samt 
mina egna uppfattningar av metoderna. 

2.1 Varför kravhantering? 

Ett krav är ett uttalande om en avsedd produkt som anger vad den borde göra eller hur 
den ska utföra en viss uppgift [3]. Bristande kravhantering är ofta den största felkällan 
vid utveckling av IT-system [3]. Exempel på detta kan vara att fel krav samlas in från fel 
personer, med fel tekniker och sedan dokumenteras på ett ineffektivt sätt. Syftet med 
denna förstudie är att undersöka olika kravinsamlingsmetoder för att undvika de 
vanligaste fallgroparna och på bästa sätt använda de metoder som finns tillgängliga. 

Felkällorna i ett IT-projekt kan delas in i fyra huvudområden med följande fördelning 
[4]: 

 Krav 56% 

 Design 27% 

 Implementering av kod 7% 

 Annat 10% 

Dessa siffror visar att många IT-projekts framgång beror på hur kravhanteringen har 
genomförts.  

Figur 2 visar Boehms kurva. Boehm påstår att kostnaden att åtgärda ett fel ökar tiofalt 
under varje fas i ett IT-projekt. Ett fel som kostar 10 kr att åtgärda i kravfasen kostar 
100 kr i designfasen, 1000 kr i implementationsfasen och 10 000 kr om det påträffas i 
produktion [5][6]. Davis hävdar att kurvan blir ännu brantare desto närmare projektet 
kommer produktion [7]. Jag vågar påstå att kravhanteringen är ett av de viktigaste om 
inte viktigaste momenten i ett IT-projekt. Detta är anledningen till att jag valt att göra 
en förstudie om kravhantering. 
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Kostnad

TidKrav

Tester

 

Figur 2. Boehms kurva visar att felen blir dyrare att åtgärda ju senare de upptäcks i ett 
IT-projekt. [4] 

2.2 Kravinsamling 

Syftet med kravinsamling är att identifiera intressenternas uttalade och förväntade 
behov och önskemål på IT-systemet som ska utvecklas. Krav kan samlas in från 
användare, chefer och referensgrupper. Insamlingen av kraven kan ske via en mängd 
olika tekniker. 

2.2.1 Problem vid kravinsamling 

För att vara förberedd på de problem som ofta kan uppstå under kravinsamlingsfasen 
är det viktigt att vara medveten om de vanligaste problemen [3][5][8]: 

 Svårt att komma i kontakt med de viktigaste intressenterna. 

 Beställare och användare kan ha bristande kompetens om tekniska möjligheter 
och kan därför ha svårigheter att beskriva vad de förväntar sig. 

 Användare och beställare kan använda fackuttryck som leverantören inte 
förstår och tvärtom. Här är det extra viktigt att alla parter förstår vad begrepp 
innebär. 

 Användare och beställare kan vara negativa till förändringar. Personerna kan 
uppleva att nya system förstör och krånglar till uppgifter istället för att 
underlätta dem. 

 Personer byts ut. Vilket gör att dokumentation är extra viktigt. 
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 Beställaren kan anse att det är leverantörens uppgift att beskriva hur systemet 
ska fungera. Ansvaret ligger hos båda parter. 

 Beställarna vet egentligen inte vad de efterfrågar. 

 Olika personer tycker att olika funktioner i IT-systemet bör prioriteras. Viktigt 
med gemensam dialog. 

2.2.2 Kravinsamlingstekniker 

Valet av kravinsamlingstekniker beror till stor del på vilka källor som finns tillgängliga 
och vilken information som eftersöks. De olika teknikerna producerar även olika 
resultat; vissa ger generell information, andra mer specifik. Teknikerna har även olika 
behov, både i pengar, tid, kunskaper och andra resurser. Därför är det viktigt att hitta 
den/de tekniker som producerar bäst krav men utnyttjar en acceptabel summa av 
resurser. 

2.2.2.1 Workshops 

I en workshop träffas alla intressenter i en grupp för att identifiera krav och önskemål 
på ett kommande eller existerande IT-system, att sammanställa en komplett lista över 
intressenter, välja funktioner som ska testas eller identifiera risker. Workshops 
genomförs ofta genom att intressenterna brainstormar idéer som sedan skrivs ner på 
post-it lappar för att sättas upp på en whiteboard. En av fördelarna med workshops är 
att deltagarna blir mer aktiva och engagerade. Workshopledaren behöver inte vara 
expert på det område som systemet omfattar. Det är workshopledaren som står för 
workshopprocessen det vill säga hur workshopen ska utföras och deltagarna står för 
faktakunskaperna. Det kan till och med vara en fördel om någon vågar ställa ”dumma” 
frågor som ingen annan vågar ställa. [5] 

En workshop kan delas in i tre faser; planering, genomförande och uppföljning [5].  

I planeringsfasen fastställs workshopens syfte och mål, utser deltagare samt planerar 
agendan så att syfte och mål kan uppnås. Det är väldigt viktigt att rätt intressenter 
deltar i workshopen för att uppnå dess syfte. I workshopledarens uppgifter ingår att få 
igång tankeverksamheten om systemet som ska byggas. Detta kan göras genom att 
kontakta deltagarna en tid innan själva workshopen och be dem tänka över vad de 
förväntar sig av systemet. [5]  

Genomförandefasen är då deltagarna träffas och genomför workshopen. 
Genomförandefasen kan bestå av tre moment: idégenerering, gruppering och 
prioritering. Idégenereringen kan utföras på flera olika sätt t.ex. att idéer skrivs på 
post-it lappar som sätts upp enskilt av varje deltagare eller att innehållet på lappen 
först diskuteras av hela gruppen för att sedan sättas upp på white-board tavlan. När 
alla deltagare känner att tillräckligt med idéer har nämnts är det dags att gruppera 
lapparna. Lappar som logiskt hör ihop sätts bredvid varandra.  Här kan även idéer som 
liknar varandra eller är otydliga tas bort. Till sist prioriteras varje idé. Prioriteringen kan 
utföras på en rad olika sätt. Till exempel kan prioriteringen av varje idé diskuteras i 
gruppen eller så kan prioriteringen fastställas genom röstning. En prioritet kan 
beskrivas med ord till exempel; låg, medel, hög eller med siffror. [5] 
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I uppföljningsfasen används informationen som samlats in i genomförandefasen för att 
sammanställa en preliminär kravspecifikation. Alla gruppdeltagare får ta del av den 
preliminära kravspecifikationen för att verifiera att alla är överens. [5] 

Ofta består även kravspecifikationen av information som samlats in ifrån andra 
kravinsamlingstekniker. 

2.2.2.2 Intervjuer 

Intervjuer är en bra teknik för att få fram tyst kunskap, det vill säga kunskap som inte 
är dokumenterad utan finns i intervjupersonens huvud. En intervju kan utföras på 
många olika sätt; personlig intervju, gruppintervju, telefonintervju eller e-postintervju 
alla med olika för- och nackdelar. Detta stycke kommer främst koncentreras på 
personliga intervjuer som kan delas in i tre olika typer [5]: 

 Ostrukturerad intervju 

 Strukturerad intervju 

 Halvstrukturerad intervju 

2.2.2.2.1 Ostrukturerad intervju 

Vid ostrukturerade intervjuer ställer kravinsamlaren frågor som inte är förberedda, kan 
liknas vid en vanlig dialog. Fördelar med denna metod är att den intervjuade personen 
lätt kan styras att besvara frågor utförligare. Metoden är också enkel och kräver lite 
förberedelser. En nackdel är att kravhanteraren måste styra diskussioner som uppstår 
så de inte hamnar utanför ämnet. Ostrukturerade intervjuer ställer också högre krav 
på kravinsamlarens sociala kompetens. [5] 

2.2.2.2.2 Strukturerad intervju 

Vid strukturerade intervjuer ställer kravinsamlaren noga förberedda frågor, vilket 
underlättar sammanställning av intervjun om man planerar att intervjua flera olika 
personer. Om projektet involverar flera kravinsamlare som utför intervjuer är 
strukturerade intervjuer också bättre då de blir lättare att sammanställa om frågorna 
är bestämda från början. [5] 

2.2.2.2.3 Halvstrukturerade intervjuer 

Halvstrukturerade intervjuer är en kombination av strukturerade och ostrukturerade 
intervjuer. Kravinsamlaren utgår ifrån förberedda frågor men ställer öppna frågor 
under diskussionens gång. [5] 

2.2.2.3 Enkäter 

Enkäter är en bra teknik då man vill samla in information från många personer på en 
gång.  Tidsmässigt sett är enkäter utmärkt, dock måste mycket ansträngning läggas på 
att göra frågorna så tydliga som möjligt så de inte kan misstolkas [5]. Om många 
personer misstolkat en eller flera frågor blir svaren värdelösa och mycket tid har gått 
till spillo. En annan nackdel med enkäter är att personen inte har möjlighet att förklara 
sitt svar i detalj eller ställa frågor om frågan. En fördel är att personen har tid att tänka 
över sina svar. Om anonyma enkäter används kan man få mer ärliga svar som 
personen inte ville nämna vid till exempel en intervju på grund av stolthet eller att man 
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inte vill såra kravinsamlaren. En nackdel med anonyma enkäter är att kravinsamlaren 
inte kan kontakta personen för att följa upp vissa svar. 

2.2.2.4 Observationer 

Det finns situationer där det kan vara svårt att få en bild över systemet som ska byggas 
genom till exempel workshops och intervjuer. Personen kanske inte kan ge rätt bild av 
det tänka systemet bara genom att beskriva det muntligt eller skriftligt. Vid dessa 
situationer kan observationer vara ett bra alternativ till att samla in krav. 
Kravinsamlaren observerar en person då denne utför en uppgift som det nya systemet 
är tänkt att utföra. Denna metod kan vara väldigt givande då den ger en praktisk 
inblick i hur ett existerande system fungerar eller hur användaren vill använda det nya 
systemet. [5] 

2.2.2.5 Användningsfall 

Användningsfall (use-cases) är en teknik för att beskriva ett systems funktioner genom 
att beskriva hur systemets aktörer använder sig av funktionerna. Användningsfall är en 
standardegenskap i UML (Unified Modeling Language) för att beskriva 
objektorienterade systemmodeller. UML beskriver det användningsfall som utifrån är 
synligt och testbart. [4][5]  

2.2.2.6 Personas 

Personas innebär att man skapar ett antal fiktiva personer som används i diskussioner 
om vilka krav ett system ska uppfylla [5]. Metoden är speciellt användbar när systemet 
ska användas av en bred målgrupp, till exempel ett webbaserat system och riktar sig 
till alla invånare i en kommun eller i en organisation. Varje persona representerar en 
specifik intressentgrupp. En persona kan till exempel beskriva en persons ålder, yrke, 
tekniska kunskaper, sociala status och inställning till teknik. Dessa används sedan för 
att diskutera olika krav och lösningar utifrån varje personas perspektiv. [4][5] 
 

2.2.2.7 Informationsmodell 

Syftet med en informationsmodell är att visualisera och dokumentera den stabila 
informationsstrukturen i en verksamhet. Till skillnad från en processmodell finns inget 
flöde i en informationsmodell. Även om t.ex. registreringsprocessen för en 
konsultprofil i kompetensdatabasverktyget skulle förändras så är det ändå samma 
information som hanteras oavsett om processen ändras. Informationen skulle 
fortfarande vara personer, kompetenser mm. Det är dessa statiska företeelser i 
informationsmodellen som gör den utmärkt till kravunderlag i ett IT-projekt. 
Informationsmodellen kan sägas beskriva ”Vad” som ska hanteras i en verksamhet. När 
informationsmodellen är fastställd kan den översättas till databastabeller med hjälp av 
ett antal regler. Workshops är ett utmärkt sätt att framställa en informationsmodell.[9] 

Exempel på arbetsgång för informationsmodellering: 

 Hitta och klassificera verksamhetsbegrepp intressanta för systemet. 
Begreppslistningen sker genom att alla deltagare ges möjlighet att nämna alla 
begrepp som de ser som intressanta i verksamheten. Dessa listas och 
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kategoriseras. Exempel på kategorier kan vara objekt, relation, egenskap, 
exempel eller process. 

 När detta är klart börjar skissning av själva informationsmodellen. Utifrån de 
föreslagna objekten börjar modelleringen. Objekt väljs eller väljs bort och 
definieras tydligt. Relationer, det vill säga samband identifieras mellan 
objekten. Objekt sätts upp på en tavla och relationer ritas ut. 

 Exempel objektförekomster. Till sist stämmer deltagarna av och preciserar 
informationsmodellen i tabeller med exempel från verksamheten. Detta bildar 
en värdefull dokumentation från resonemangen under modelleringen. Detta 
görs bara på objekt som kan vara otydliga. T.ex. exakt vad är en kompetens? 
Vilka egenskaper har en kompetens?  

Den informationsmodell som skapades för Nethouse under en av workshopparna finns 
att beskåda i Bilaga B - Informationsmodell. [9] 

2.3 Genomförande 

Alla metoder beskrivna i 2.2.2 Kravinsamlingstekniker studerades och diskuterades 
med min handledare och andra erfarna projektledare och kravhanterare på Nethouse. 
Resultatet blev till stor del en iterativ kravinsamlingsprocess vilken beskrivs i Figur 3. 
Detta stycke beskriver varje del i processen och hur de utfördes samt hur 
framgångsrika metoderna var. 

Workshop
Informationsmodell

Workshop
Kravinsamling

Intervjuer / 
Diskussioner

Webbformulär

Kravspecifikation
uppdateras

Diskussion

 

Figur 3. Kravinsamlingsprocessen (delvis iterativ) som användes för att samla in krav till 
Kompetensdatabasen. 

2.3.1 Informationsmodells-workshop  

Informationsmodellen togs fram under en workshop där beslutsfattare, 
verksamhetsexperter och konsulter från hela Nethouses organisation deltog. Antalet 
deltagare var sex personer, vilket kändes som ett bra antal då alla behöver komma till 
tals. 

Workshopen inleddes med en brainstorming-session där alla deltagare nämnde alla 
verksamhetsbegrepp de fann intressanta för Kompetensdatabasen. Sammanlagt 
nämndes runt 100 begrepp. Exempel på begrepp som nämndes: person, kompetens, 
uppdrag, erfarenhet, ålder, personlighetsbeskrivning, programmering, internroll, 
teamchef och rollorganisation. Alla begrepp skrevs på stora planscher runtom om i 
rummet, detta för att deltagarna hela tiden skulle kunna se vilka begrepp som nämnts 
tidigare. Efter diskussion ströks flera begrepp från planscherna då de ansågs beskriva 
samma sak. För att dokumentera begreppen togs foton av planscherna efter 
workshopens slut, foto finns i Bilaga B – Informationsmodell – Brainstorming. 
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Nästa steg var att kategorisera alla begrepp. De kategoriserades som objekt, relation, 
egenskap, exempel eller process. Där person, uppdrag, kompetens och internroll är 
exempel på objekt, ålder och personlighetsbeskrivning är egenskaper för en person, 
programmering är ett exempel på en kompetens, rollorganisation är en relation mellan 
person och internroll och teamchef är ett exempel på en internroll. Dessa ingår i 
informationsmodellen i Bilaga B - Informationsmodell. 

När alla objekt hade kategoriserats började skapandet av själva informationsmodellen. 
De begrepp som tidigare kategoriserades som objekt skrevs upp på A5-ark och sattes 
upp på en stor byggplast som täckte en hel vägg. Relationer, det vill säga samband 
identifierades mellan objekten och ritades ut på byggplasten. Foto på 
informationsmodellen finns i Bilaga B - Informationsmodellskiss. Byggplasten 
möjliggjorde att relationer kunde suddas ut och ritas om.  

Med hjälp av alla kategoriserade begrepp sammanställdes även ett modelldokument 
som beskrev varje objekt och dess egenskaper i informationsmodellen. 

Eftersom personerna som deltog i workshopen var mer erfarna än mig avslutades 
workshopen med ett segment där alla deltagare fick säga vad de tyckte var positivt och 
vad som kunde förbättras till nästa workshop. Deltagarna var speciellt nöjda med en 
introduktion om kompetensdatabasen och informationsmodellering som skickats ut ca 
en vecka innan workshopens start. De var även nöjda med utförandet av workshopen 
dock tyckte de att jag kunde ha styrt in deltagarna på rätt väg när samtalsämnena 
började hamna utanför ämnet. 

Som Figur 3 visar utfördes framtagandet av informationsmodellen iterativt; efter 
workshopen sammanställdes all information och skickades ut till deltagarna för 
granskning för att sedan diskuteras på en uppföljningsworkshop. 
Informationsmodellen förfinades kontinuerligt under hela kravinsamlingsprocessen.  

När jag först började studera informationsmodellering efter tips från min handledare 
var jag lite negativ att ha en informationsmodelleringsworkshop. Att hålla i en 
informationsmodelleringsworkshop kräver mycket förberedelse om man inte har 
erfarenhet sedan tidigare.  Workshopdeltagarna måste känna att workshopledaren 
är kunnig, påläst och inspirerande annars tappar deltagarna lätt intresse. Jag ägnade 
mycket tid åt att lära mig informationsmodellering, uppskattningsvis gick ca 50% av 
tiden gick åt till förberedelser. Allteftersom jag arbetade med informationsmodellen 
insåg jag hur viktig och användbar den var. Informationsmodellen tillsammans med 
modelldokumentet gav mig snabbt en överblick över om vilken information som 
systemet skulle innehålla.  

Informationsmodellen var en ovärderlig hjälp när databasdesignen skulle utföras. Den 
gav mig möjlighet att diskutera databasdesignen med personer som tidigare inte 
arbetat med databasdesign. Informationsmodellen i Bilaga B - Informationsmodell kan 
jämföras databasmodellen i Bilaga C – Entitetsdatamodell vilket visar att 
databasmodellen har likadan struktur och information som informationsmodellen har. 
Man inser också att det är lättare att diskutera informationens uppbyggnad med hjälp 
av informationsmodellen istället för databasmodellen. De egenskaper som ses i 
databasmodellen för till exempel Person är beskrivna i modelldokumentet som 
sammanställdes i samband med workshopen. 
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2.3.2 Webbformulär 

Redan tidigt examensarbetet märkte jag att medarbetare på Nethouse hade väldigt 
olika idéer om vad en kompetensdatabas skulle innehålla ofta beroende på vilken 
internroll de hade på Nethouse. Vissa personer hade använt andra kompetenssystem, 
en del var mer intresserade av rekryteringskompetens andra internkompetens.  

För att få en bild av alla funktioner som kan ingå i en kompetensdatabas skapades ett 
väldigt enkelt idé-webbformulär där medarbetare på Nethouse kunde föreslå idéer. 
Formuläret bestod endast av namn, e-post och en textruta att föra in förslag/idéer. 
Adressen till formuläret mejlades ut till Nethouses alla medarbetare vilket är ca 100 
personer. 

Intresset var tyvärr ganska svalt. Ungefär 10 medarbetare svarade. Flera nya idéer dök 
dock upp, dessa diskuterades vidare följande kravsinsamlings-workshopen.  

Webbformuläret var den minst lyckade metoden på grund av det låga deltagandet. I 
efterhand hade troligtvis en mer utarbetad webbenkät med utstuderade frågor 
fungerat bättre. Min åsikt är att det går åt mer energi att fylla ett tomt formulär med 
idéer än att svara på en enkät, där frågorna finns. 

2.3.3 Kravinsamlings-workshop 

Precis som vid informationsmodells-workshopen deltog sex medarbetare alla 
beslutsfattare, verksamhetsexperter eller konsulter. Personerna var dock utbytta för 
att täcka en så stor del av Nethouses medarbetare och för att få in andra idéer.  

Tanken med denna workshop var att tillsammans ta fram de övergripande kraven för 
att sedan diskutera vissa krav mer ingående.  

Deltagarna hade sedan tidigare fått dokument som innehöll informationsmodellen, 
modellbeskrivning och beskrivning av en exempel-workshop för att förstå 
dagordningen och komma i rätt stämning. Jag hade även själv förberett en lista med 
krav och även följdfrågor jag trodde skulle diskuteras under workshopen. Listan 
framställdes som en backup-plan om deltagarna var för tysta eller blyga för att föreslå 
krav, så var dock inte fallet. Förslagen från webbformuläret användes för att 
sammanställa listan. 

Workshopen inleddes med en brainstorming-session om övergripande krav 
(funktionella och icke-funktionella) som ska finnas med i systemet. Exempel på krav 
som nämndes: skapa profil, generera CV, generera kompetensmatris, lagra 
anteckningar, sätta nivå på kompetens/roll och hjälptexter. Deltagarna skrev upp varje 
krav på lappar i A5-format som sattes upp kontinuerligt på en byggplast, fäst på 
väggen.  

När alla deltagare kände sig nöjda, grupperades alla krav. Hur kraven skulle grupperas 
diskuterades och följande grupper skapades: utdata, användbarhet, sök, 
administration och grundfunktionalitet. Lapparna flyttades runt och placerades i 
tillhörande grupp, se foto i Bilaga D Kravinsamlingsworkshopskiss.  

När grupperingen var slutförd prioriterades alla krav med hög, mellan eller låg 
prioritet. 
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Nästa steg var fördjupning av varje krav. En lapp med ett krav tas ner från väggen och 
diskuteras mer ingående, de kraven med högst prioritet diskuterades först på grund av 
tidsbrist. Beroende på vilket krav som valdes ställde jag olika frågor. Till exempel till 
kravet generera kompetensmatris ställde jag följande frågor: 

 Vad ska in gå i kompetensmatrisen? 

 Ska man kunna välja personer från olika Nethouse team eller bolag? 

 Hur ska matrisen se ut? 

 Vilken information ska den innehålla? 

Deltagarna ombads även att konstruera ett användningsfall som beskriver 
genereringen av en kompetensmatris. En av deltagarna skriver ner alla svar på 
baksidan av lappen för kravet generering av kompetensmatris. Detta var ett bra sätt, 
att på samma lapp ha det övergripande kravet och på baksidan förklara det djupare 
med hjälpa av användningsfall och svar på frågeställningar. Detta upprepades tills alla 
krav med högst prioritet hade diskuterats. 

Efter workshopen sammanställdes ett första utkast av en kravspecifikation och ett 
förslag på användargränssnitt för alla verktyg beskrivna i Figur 1 som skickades ut till 
alla workshopdeltagare. 

2.3.4 Intervjuer 

Workshopdeltagarna hade mycket kommentarer och förslag på utkastet av 
kravspecifikationen och användargränssnittet. Flera halvstrukturerade intervjuer 
genomfördes där deltagarnas kommentarer diskuterades med nyckelpersoner i 
projektet. Under intervjuerna diskuterades även ännu mer ingående krav och lösning 
på dessa.  

2.3.5 Slutsats / Diskussion 

Kravspecifikationen uppdaterades ett antal gånger på grund av resultatet från olika 
intervjuer. Dock var inte kravspecifikationen på något sätt spikad då hela 
implementeringsfasen består av ett antal iterationer med kravuppdatering efter varje 
iteration.  

Min åsikt är att workshops fungerar bäst att samla ihop övergripande krav. När man 
diskuterar mer ingående krav tycker jag intervjuer med en eller två personer fungerar 
bäst. Diskussioner om mer detaljerade krav i större grupper blir lätt långdragna och 
hamnar utanför ämnet. Det är även lättare som intervjuare att anpassa sig till en eller 
två personer. En annan nackdel med workshops är att det är oerhört svårt att boka in 
tider som passar flera personer samtidigt, speciellt när det gäller ett examensarbete, 
som ofta hamnar i sista hand. Workshops kräver också mycket mer av personen som 
leder workshopen, framförallt förberedelsetid.   

Kravinsamlingsmetoderna observation och personas som beskrivs i 2.2.2 
Kravinsamlingstekniker ansåg jag ej lämpliga för denna typ av projekt. Observation var 
inte möjligt eftersom konsultprofilerna var enkla Word-dokument som fylldes i. 
Personas var också överflödigt på grund av att användarbasen är IT-konsulter med i 
stort sett samma eller tillräcklig teknisk kompetens. 
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Jag är väldigt nöjd med resultatet av kravinsamlingsfasen, workshopparna 
producerade det som var förväntat. Som tidigare nämnts är webbformuläret den 
metod som levererade sämst resultat. Om kravinsamlingsanalysen inte genomförts är 
jag övertygad om att det slutgiltiga resultatet blivit sämre. 
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3 Metod 

Examensarbetet inleddes med en förstudie om kravhantering, där kravinsamling 
fokuseras. Studien och genomförandet av kravinsamlingen beskrivs i 2 Förstudie: 
Kravhantering och genomförande. Studien resulterade i en iterativ 
kravinsamlingsprocess. Dock var kravspecifikationen inte fullständig efter 
kravinsamlingsfasen, snarare en stabil grund för att fortsätta med design och 
implementation.  

3.1 Design och utveckling 

Även under design och utvecklings-fasen användes ett iterativt arbetssätt. 
Designdokument skapades och delar av systemet implementerades, med 
uppföljningsmöten med två till tre veckors mellanrum. På uppföljningsmötena deltog 
min handledare och ofta någon mer Nethouse medarbetare. Vid dessa möten 
diskuterades och visades resultatet från föregående period och om det uppkommit 
problem, ändringar eller nya krav vilket ledde till att kravspecifikationen uppdaterades. 
Även en lista över vad som skulle utföras under kommande period togs fram. Dessa 
möten medförde att jag kontinuerligt fick snabb återkoppling, det hjälpte mig att 
förstå vad Nethouse önskade och jag kunde dessutom agera snabbt på felaktiga 
tolkningar av krav. 

Eftersom kompetensdatabasen består av flera delar, som fungerar oberoende av 
varandra implementerades delarna en i taget. Detta för att ha ett mindre, fungerande 
system om tiden för projektet skulle ta slut. 

3.2 Testning 

När systemet ansågs vara tillräckligt stabilt och de flesta funktionerna implementerade 
påbörjades acceptanstest. Två testomgångar genomfördes. Innan testningen inleddes 
bjöds alla testare in till en presentation av systemet, detta för att undvika missförstånd 
angående systemets funktioner. Även webcasts, med direktlänk från varje funktion i 
systemet spelades in. 
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4 Teori 

Detta kapitel beskriver de programvaror, programmeringsspråk och tekniker som har 
använts under examensarbetet. Läsaren förväntas ha viss erfarenhet av 
webbutveckling därför kommer grundläggande begrepp som HTML, CSS och JavaScript 
ej beskrivas. 
 

4.1.1 Microsoft .NET ramverket 

Microsoft .NET ett ramverk för att utveckla applikationer för Microsoft Windows 
arbetsstationer och servrar. Kärnan i .NET-tekniken är Common Language Runtime 
(CLR) miljön. CLR hanterar minne, tråd-exekvering, kod-exekvering, kod-
säkerhetskontroll, kompilering och andra systemtjänster [11][12]. CLR kan ses som en 
virtuell maskin såsom Javas Virtual Machine (JVM). CLR möjliggör även 
språkoberoende med hjälp av CTS (Common Type System), vilket gör att applikationer 
skrivna i .NET språk såsom C# och Visual Basic kan kommunicera med varandra. .NET 
ramverket består av en samling komponenter som hanterar exekveringen av program 
som är speciellt skrivna för ramverket. .NET erbjuder färdiga lösningar för till exempel 
kryptografi, databashantering, nätverkskommunikation, webbtjänster (web services) 
och algoritmer. .NET möjliggör till exempel enkel kommunikation med Active 
Directory. Den senaste versionen av .NET (4.0) släpptes i släpptes i April 2010 [12] och 
är den version som använts för att utveckla Kompetensdatabasen. 

4.1.2 C# 

C# är ett elegant objektorienterat programspråk som ger möjligheten att bygga en 
mängd säkra och kraftfulla applikationer som körs i .NET ramverket [14]. C# kan 
tillsammans med .NET ramverket användas för att skapa traditionella Windows-klient 
applikationer, XML webbtjänster, distribuerade komponenter, klient-server 
applikationer, databasapplikationer och mycket mer [13][14].  

4.1.3 Microsoft Visual Studio 2010 

Visual Studio är en programutvecklingsmiljö (IDE - integrated development 
environment).  Den stödjer för tillfället följande programmeringsspråk: Visual Basic, 
Visual C++, Visual C#, Visual J# och Visual F#. Ett exempel på en IDE i Java-världen är 
Eclipse. Visual Studio möjliggör utveckling av konsoll- och grafiska gränssnitts-
applikationer såsom Windows-applikationer, webbplatser, webbapplikationer och 
webbtjänster som kan köras på plattformarna: Microsoft Windows, Windows Mobile, 
Windows Phone, Windows CE, .NET Framework, .NET Compact Framework och 
Microsoft Silverlight. [15][12] 

4.1.4 Microsoft ASP.NET Web Forms 

ASP.NET är en del av .NET ramverket och är ett kraftfullt verktyg för att skapa 
dynamiska och interaktiva webbsidor. ASP.NET Web forms är en av två olika 
programmeringsmodeller som kan användas för att skapa ASP.NET webbapplikationer, 
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där den andra modellen är ASP.NET MVC (Model-View-Controller). Web forms är 
webbsidor som användare efterfrågar via sin webbläsare direkt eller indirekt och 
består av User Interface (UI) element som skapar webbapplikationers utseende och 
känsla. En web forms sida har fil-ändelsen *.aspx. För att skapa ett web form används 
HTML tillsammans med ”server controllers” och C# / Visual basic kod. Webbsidan 
kompileras och när en användare begär web formet exekveras koden och HTML och 
Java Script genereras som användarens browser kan visa. 

Visual Studio används vanligtvis för att skapa ASP.NET Web Forms applikationer. Visual 
Studio erbjuder ett enkelt drag-och-släpp gränssnitt för server controls för att designa 
ett web form. Beteendet och utseendet för varje server control kan definieras med 
hjälp av egenskaper, metoder och event. C# eller Visual Basic kan användas som server 
kod för att skapa logiken för web formet. Filen som innehåller web formets logik kallas 
”code-behind” där C# eller Visual Basic till exempel kan användas för att utnyttja .NET 
ramverkets olika funktionaliteter. Code-behind filer har fil-ändelsen *.aspx.cs (C#) eller 
*.aspx.vb (Visual Basic). [16] 

Några fördelar med ASP.NET Web forms: [16] 

 Separation av HTML och applikationslogik 

 Stort urval av server controls för enkla eller komplicerade uppgifter 

 Databindning med hjälp av enkla verktyg 

 Möjlighet att skapa AJAX-webbsidor utan kunskap om JavaScript  

4.1.5 ASP.NET AJAX 

ASP.NET AJAX är en uppsättning tillägg till ASP.NET för att AJAX-aktivera 
webbapplikationer. AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) är ett samlingsnamn för 
en rad olika tekniker som används för att bygga webbapplikationer med bättre 
interaktivitet. AJAX möjliggör siduppdateringar utan att hela sidan laddas om. AJAX kan 
förbättra användarupplevelsen genom att till exempel möjliggöra: validering av 
formulär i realtid, automatisk textkomplettering, avancerade controls och effekter och 
partiella submits. Tekniken får webbapplikationer att efterlikna vanliga 
skrivbordsapplikationer. [17][18] 

Som namnet antyder används JavaScript för att AJAX-aktivera en webbsida. I ASP.NET 
Web Forms kan server controllen UpdatePanel användas för att AJAX-aktivera delar av 
ett web form, vilket betyder att programmeraren inte behöver skriva något JavaScript 
själv. [16] 

4.1.6 ASP.NET AJAX Control Toolkit 

ASP.NET AJAX Control Toolkit är ett open-source projekt byggt ovanpå Microsofts 
ASP.NET AJAX ramverk. Det är ett samarbete mellan Microsoft och ASP.NET AJAX 
Communityn som har resulterat i en kraftfull infrastruktur för att skriva 
återanvändbara, anpassningsbara och utbyggbara ASP.NET AJAX extenders och 
controls, samt ett brett utbud av controls (ca 30 st) som kan användas ”out of the box” 
för att skapa interaktiva webbplatser. En extender används för att skapa 
klientfunktionalitet (med hjälp av JavaScript) till en existerande ASP.NET control, utan 
att skapa en ny server control. [19] 
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4.1.7 Telerik RadControls for ASP.NET AJAX 

Precis som AJAX Controls Toolkit innehåller Teleriks RadControls controls (ca 70 st). 
Dock innehåller RadControls mer avancerade controls vilket gör det lättare för en 
utvecklare att utveckla högkvalitativa, AJAX-aktiverade och professionella 
webbapplikationer på mindre tid, utan att behöva skriva JavaScript. [20] 

4.1.8 Microsoft Silverlight 

Microsoft Silverlight är en cross-browser, cross-plattform implementation av .NET 
ramverket för att bygga interaktiva webbapplikationer. För att köra en Silverlight 
webbapplikation krävs ett plugin till webbläsaren. Anledningen till att Silverlight 
användes i examensarbetet är dess förmåga att interagera utanför browsern, till 
exempel till drag och släpp filuppladdning. Silverlight ses som en konkurrent till Flash 
och JavaFX. [21] 

4.1.9 Microsoft ADO.NET Entity Framework 

Entity Framework gör det möjligt för utvecklare att skriva applikationer genom att 
programmera mot en konceptuell applikationsmodell (entitetsmodell) istället för att 
programmera direkt mot ett vanligt relationsdatabasschema. Entity framework är en 
så kallad ORM (Object-Relational Mapping). Ett annat exempel på en ORM är 
Hibernate (NHibernate för .NET). Målet är att minska den mängden kod och underhåll 
som krävs för data-orienterade applikationer [23][24]. Entity Framework ger följande 
fördelar: [23][24] 

 Applikationer kan struktureras efter en mer tillämpnings-centrerad konceptuell 
modell där arv, ”complex members”, och relationer kan användas. Complex 
members är en sammanvävning av flera enkla typer. 

 Applikationer är inte längre beroende av en viss databasmotor eller 
lagringsschema. 

 Mappningar mellan den konceptuella modellen och det lagringsspecifika 
schemat kan ändras utan att ändra någon applikationskod. 

 Utvecklare kan arbeta med en fast objektmodell som kan mappas till olika 
lagringsscheman eventuellt implementerade i olika databashanterare. 

 Flera konceptuella modeller kan mappas till ett enda lagringsschema.  

 LINQ-stöd (se 4.1.10 LINQ) ger compile-time syntax validering för frågor mot 
den konceptuella modellen.  

Entitetsmodellen för Kompetensdatabasen kan ses i Bilaga C – Entitetsdatamodell. 

Den nuvarande releasen av Entity Framework som släpptes med .NET 4.0 erbjuder två 
olika tillvägagångssätt att skapa en entitetsmodell; ”database first” och ”model first”. 

Med ”database first” skapas entitetsmodellen från en existerande relationsdatabas 
med hjälp av Visual Studio verktyget Entity Data Model Wizard. Alla modell och 
mappningsändringar görs i Visual Studio verktyget Entity Data Model Designer. 

Vid ”model first” design skapas först en modell (se Bilaga C – Entitetsdatamodell) med 
hjälp av verktyget Entity Data Model Designer där alla entiteter och relationer adderas 
till modellen. Sedan kan verktyget Generate Database Wizard användas till att 
generera ett DDL-skript för att skapa databasen (tabeller och främmande nycklar). [27] 



 

 

26 

Nästa version av Entity Framework kommer innehålla ett tredje sätt att skapa 
entitetsmodellen kallad ”code first”. Där modellen definieras via klasser och 
konfiguration skriven i kod av utvecklaren. [28] 

4.1.10 LINQ 

LINQ (Language Integrated Query) är en del av .NET ramverket som tillhandahåller 
query-funktionalitet med SQL-liknande syntax. LINQ kan användas att ställa frågor 
(queries) mot olika datakällor som datastrukturer i minnet, XML-dokument och även 
genom ADO.NET mot databaser och entitetsmodeller. 

Nedan följer ett kodexempel där en LINQ-query används för att erhålla alla personer 
med förnamnet ”Rickard” från databasen (med hjälp av Entity Framework 
KompDBEntitiesContainern ctx), alla personer skrivs ut, sedan ändras förnamnet till 
”Richard” och ändringarna sparas till databasen. Inga ändringar sparas i databasen 
förrän metoden ctx.SaveChanges() anropas. Entiteten Person finns att beskåda i Bilaga 
C – Entitetsdatamodell. 

All syntaxen för LINQ kod valideras vid compile-time vilket underlättar vid utveckling 
till skillnad mot SQL-strängar som inte valideras förrän de exekveras (run-time). 

 

     Using(KompDBEntitiesContainer ctx = new KompDBEntitiesContainer()) 
            { 
                //LINQ query, alla personer med förnamnet Rickard 
                var persons = from person in ctx.Person 
                              where person.Firstname.Contains(”Rickard”) 
                              select person; 
 
                foreach(var person in persons) 
                { 
                    //Skriv ut namnet 
                    Console.WriteLine(”Namn: {0} {1}”,person.Firstname, 
                    person.Lastname); 
 
                    //Byt namn på alla förnamn från Rickard till Richard 
                    person.Firstname = ”Richard”; 
                } 
 
                //Alla ändringar sparas till ”databasen” 
                ctx.SaveChanges(); 
 
            } 

 

Kodexempel 1. LINQ to Entities 

I exemplet ovan behöver alltså utvecklaren inte skriva någon SQL överhuvudtaget. Vid 
ctx.SaveChanges() skapar Entity Framework SQL-queries automatiskt som skickas till 
databasen.  

4.1.11 Microsoft SQL Server 2008R2 

SQL Server 2008R2 är den senaste versionen av Microsofts databashanterare. SQL Ser 
ver är en relationsdatabas som använder SQL (T-SQL) som query-språk. 
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4.1.12 Microsoft SQL Server Management Studio 

SQL Server Management Studio är en mjukvara för att ansluta, konfigurera, 
administrera och utveckla alla komponenter i SQL Server. [31] 

4.1.13 Microsoft Internet Information Servcies 

Internet Information Services (IIS) är en serverprogramvara. IIS är den näst mest 
populära webbservern efter Apache [32]. Den senaste versionen av IIS (7.5) stödjer 
HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SMTP och NNTP [39][40]. I examensarbetet används IIS endast 
för HTTP.  

4.1.14 Microsoft Active Directory 

Active Directory (AD) är en katalogtjänst som innehåller information om olika resurser i 
ett nätverk, till exempel användare, datorer och skrivare. Denna information hjälper 
nätverksadministratörer att administrera nätverket och låter användare hitta personer 
och resurser i nätverket. Informationen i AD representeras som objekt som motsvarar 
en användare, grupp, dator, kontaktperson, skrivare, delade mappar, 
applikationstjänster andra resurser och konfigurationsinformation.  

Hur AD används förklaras enklast utifrån olika användares vyer: 

 Administratörer administrerar och konfigurerar nätverket, användarkonton, 
tjänster och andra resurser. Detta görs genom att olika objekt och information 
om dessa skapas. 

 Användare loggar in till AD (det vill säga nätverket) med ett lösenord eller smart 
card och använder de resurser de har tillgång till. Användarna kan även söka 
efter användare, resurser eller annan användbar information. Om användaren 
har rättigheter kan den ändra information om olika objekt i AD. I Nethouses AD 
har en användare endast rättigheter att uppdatera sin egen men läsa andras 
användarinformation, det vill säga kontaktinformation med mera. Beroende på 
vilka AD-grupper en användare är medlem i kan till exempel olika 
skrivbordsinställningar erbjudas eller ge användaren tillgång till vissa 
applikationer i nätverket. 

 Applikationer, tjänster och dataenheter erhåller sin konfiguration från AD och 
agerar därefter. Med rätt rättigheter kan dessa även skriva till AD. 

Det finns två olika typer av information i AD: 

 Betydande information: en del information i objekt är betydande, som 
betyder att den påverkar hur Windows fungerar. 

 Upplysnings information: den resterande informationen, till exempel en 
persons postadress. Informationen är relevant för personer som använder 
katalogtjänster men inte för Windows. 

[33] 

4.1.15 Directory Services 

En del av .NET ramverket som ger enkel åtkomst till Active Directory Domain Services 
från kod. [41] 
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4.1.16 Microsoft Team Foundation Server 

Team Foundation Server (TFS) är en Microsoft-produkt som erbjuder 
arbetsobjektspårning, källkodskontrol, spårbarhet, rapportering och 
projektuppföljning. TFS finns som fristående mjukvara eller integrerat i Visual Studio.  

4.1.17 Open XML 

Open XML är en öppen ECMA 376 [36] standard som definierar en uppsättning av 
XML-scheman för att bygga upp kalkylblad, diagram, presentationer och 
ordbehandlingsdokument. Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint 2007 och 2010 
använder alla Open XML som standard filformat. För att underlätta utveckling av Office 
Open XML dokument finns Open XML SDK 2.0 for Microsoft Office, som används i 
Kompetensdatabasen för att framställa Word- och Excel-dokument. 
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5 Kompetensdatabas 

Detta kapitel beskriver designen och implementationen av Kompetensdatabasen. De 
delar som anses (enligt författaren) mest intressanta och som krävt mest tid och 
design beskrivs mer noggrant. 

5.1 Översikt 

Resultatet blev en webbapplikation med fyra verktyg med en central databas. En 
genomgång av alla verktyg systemet finns i Bilaga E – Slutprodukt. Figur 4 visar en 
funktions översikt över Kompetensdatabasen. 

KompetensdatabasKompetensmatris

Sök-verktyg

Kompetens-

verktyg

Administrations-

verktyg

 

Figur 4. Funktions översikt över Kompetensdatabasen  

5.1.1 Nätverksarkitektur 

Figur 5 visar en kommunikations översikt över Kompetensdatabasen. IIS kommunicerar 
med en Active Directory server och en SQL Server för att genera en webbsida som 
skickas till en klients webbläsare. .NET komponenten Directory Services används för att 
kommunicera med Active Directory. För att generera HTML-sidor på IIS används 
ASP.NET, Word- och Excel-dokument skapas med Open XML. Entity Frameworks 
uppgift är att kommunicera med SQL Server via SQL. Alla delar i Figur 5 beskrivs mer 
noggrant i kapitel 4 Teori. 
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IIS

Active Directory
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Nethouses intranät
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Figur 5. Kommunikations översikt över Kompetensdatabasen 

5.1.2 Systemarkitektur 

Ett krav från Nethouse var att Kompetensdatabasen skulle implementera en fler-lagers 
arkitektur. Arkitekturen beskrivs i Figur 6. Varje web form kommunicerar med 
affärslogiks-lagret via gränssnittet IBLL för att erhålla information som används till att 
bygga web formet. Affärslogiks-lagret kommunicerar med gränssnitten IExternalData 
och IInternaldata beroende på vilken typ av information som efterfrågas. Data access 
lagret består av två delar, en del hämtar data ifrån Active Directory, den andra ifrån 
databasen. Entiterna nås av alla delar av applikationen. Till exempel är entitets-typen 
Person känd i alla lager. Entitetsdatamodellen kan ses i Bilaga C – Entitetsdatamodell 
som beskriver samtliga entiter. 

En fler-lagers arkitektur innebär en mer flexibel och återanvändbar applikation. Till 
exempel kanske Nethouse vill skapa en mobilapplikation som använder sig av 
Kompetensdatabasen. Eftersom applikationen är indelad i flera lager blir detta mycket 
enklare. Detta skulle kunna lösas med att man skapar en webb-tjänst som 
kommunicerar med affärslogiks-laget via IBLL gränssnittet i Figur 6 och sedan skapas 
ett separat grafiskt gränssnitt till mobilen. Ett annat exempel kan vara om man önskar 
byta ut SQL Server mot en MySQL databas, då behöver endast DB data access ändras. 
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Figur 6. Kompetensdatabasens 3-lagers arkitektur 

5.2 Nethouses Active Directory struktur 

I Nethouse-koncernen ingår totalt fem bolag (något förenklat): 

 Nethouse Borlänge AB 

 Nethouse Göteborg AB 

 Nethouse Linköping AB 

 Nethouse Örebro AB 

 Nethouse Stockholm AB 

Alla bolag använder sig av samma intranät. Varje bolag inriktar sig på tre 
affärsområden: systemutveckling, affärs & verksamhetsutveckling och infrastruktur.  

Nethouses AD-struktur är byggd på denna indelning där varje bolag är en AD-grupp 
och varje sådan grupp har tre undergrupper som motsvarar affärsområdena. Jag är till 
exempel medlem i grupperna Nethouse Örebro AB och Nethouse Örebro 
Systemutveckling för att jag är anställd som systemutvecklare av Nethouse Örebro. 
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5.3 Vilken information kan hämtas från Active Directory? 

Nethouse strävar efter att inte ha flera olika informationsöar. Det vill säga flera 
databaser eller system som innehåller samma information. Ibland är detta oundvikligt, 
man kan till exempel ha lönesystem, tidrapporterings-system, HR-system med flera 
som innehåller redundant information. Eftersom dessa system troligtvis är utvecklade 
av olika tillverkare kan den redundanta informationen i dessa vara svår att 
synkronisera. 

Eftersom Nethouses AD installation innehåller information om medarbetare som är 
intressant för Kompetensdatabasen blir det naturligt att använda denna och inte låta 
användaren föra in information som redan existerar i ADt. 

Nethouses AD innehåller två typer av information; betydande och 
upplysningsinformation. Kompetensdatabasen drar nytta av information av båda 
typerna: 

 Betydande information. Beroende vilka AD-grupper användaren är medlem i 
kan objekten Nethouse-bolag och Team (se Bilaga B - InformationsmodellBilaga 
B - Informationsmodell) bestämmas automatiskt. AD-grupper används även till 
att bestämma vilken roll en användare har i systemet, beskrivs mer utförligt i 
5.5 Sekvensdiagram: användare besöker Kompetensdatabasen. 

 Upplysnings information: ADt innehåller följande uppgifter om en 
användare/medarbetare: förnamn, efternamn, ett antal telefonnummer, email, 
hemsida, adress med mera.  

Upplysnings information kan inte editeras i Kompetensdatabasen utan läses direkt från 
ADt och sparas i databasen. Varje gång denna information ska läsas från databasen 
jämförs den mot ett värde från ADt som beskriver när informationen ändrades senast. 
Detta betyder att ADt kan ses som ”master” för redundant information. Informationen 
sparas alltså lokalt i Kompetensdatabasens databas, men uppdateras om ADt har 
ändrats, när en användare begär informationen. Detta beskrivs i mer utförligt i 5.5 
Sekvensdiagram: användare besöker Kompetensdatabasen. Anledningen till att 
informationen sparas lokalt i databasen istället för att fråga ADt direkt beror på 
prestandaskäl. Databasen är belägen på samma maskin som IIS vilket betyder lägre 
svarstid än att kommunicera med ADt som körs på en annan maskin i nätverket. 

5.4 Användarbehörighet och roller 

En användare kan ha en flera olika roller. Kompetensdatabasen har totalt tre olika 
roller: 

 Konsult – Tillgång till verktyg: Kompetensmatris, kompetensverktyg och sök. 
Dock med begränsad tillgång till kompetensverktyg. En konsult kan bara editera 
sin egen profil och se andras.  

 Konsultansvarig - Tillgång till verktyg: Kompetensmatris, kompetensverktyg och 
sök. En konsultansvarig kan editera samtliga profiler och även skapa nya 
profiler för arbetssökanden. 
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 Administratör – Tillgång till verktyg: administrationsverktyg.  

Till varje roll finns en AD-grupp, om en användare är med i AD-gruppen har den 
behörighet till de verktyg som rollen har. Detta betyder att inget 
administrationsgränssnitt för användarbehörighet behövde implementeras, då ADts 
egna kan användas för att lägga till användare i olika AD-grupper. 

5.5 Sekvensdiagram: användare besöker 
Kompetensdatabasen 

Figur 7 beskriver förloppet när en användare besöker en webbsida innehållandes AD 
information. 

När användaren besöker webbplatsen fastställs om användaren är behörig (medlem i 
rätt AD-grupp). Om användaren inte är behörig omdirigeras denne till en webbsida 
som berättar att användaren inte är behörig. 

Om det är första gången användaren besöker Kompetensbasen och har rätt behörighet 
skapas personen i DB med information från AD. 

Om användaren redan existerade i DB och är behörig jämförs informationen i DB mot 
motsvarande information i ADt. Detta görs genom att jämföra värdet UsnChanged som 
finns sparat i både DB och AD. Om UsnChanged i DB inte är identiskt med det i AD har 
en ändring skett utanför Kompetensdatabasen och en uppdatering sker, där 
informationen för en person i ADt kopieras över till DB. När datan i DB är giltig hämtas 
den och webbsidan visas. 
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Användare besöker webbplats

[Behörig?] 

Användare har behörighet

[Existerar person i DB?] 

Ja

Hämta UsnChanged från DB och AD

Ja

Data i DB är giltig

[UsnChanged (DB) = UsnChanged (AD)?] 

Nej

Visa webbsida

Hämta DB data

Ja

Skapa person i DB

Uppdatera data i DB från AD

Visa ej-behörig webbsida

Nej

 

Figur 7. Sekvensdiagram för användare besöker Kompetensdatabasen 
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6 Diskussion 

Diskussion angående förstudien kan läsas i 2.3.5 Slutsats / Diskussion. 

6.1 Tekniska val 

Några större studier angående olika tekniska val utfördes inte på grund av tidsbrist. Jag 
hade från början fria händer att välja utvecklingsplattform och databasmotor.  

I stort sett all Nethouses webbutveckling sker i ASP.NET med SQL Server som databas. 
Detta medför att det finns mest kompetens på Nethouse inom dessa områden jämfört 
andra webbutvecklingstekniker. Detta tillsammans med önskan om att få mer 
dokumenterad kunskap inom dessa tekniker gjorde valet lätt. Om jag inte valt dessa 
tekniker hade implementeringen tagit längre tid av flera anledningar. Det hade varit 
svårare att hitta medarbetare inom Nethouse med erfarenhet av tekniken. Extra 
controllerpaket som AJAX Control Toolkit och Telerik RadControls gav färdiga 
controllers som sparade mycket utvecklingstid. Eftersom ASP.NET och SQL Server är väl 
etablerade är det lätt att hitta guider och forum om teknikerna. Det underlättar även 
för Nethouse om applikationen är skriver i tekniker som de flesta behärskar vid 
förvaltning och vidareutveckling. En annan stor fördel med att välja ASP.NET är 
möjligheten att använda Visual Studio som enligt min åsikt är den mest kompletta 
utvecklingsmiljön och är underbar att arbeta i. Hade jag inte valt ASP.Net + SQL Server 
hade alternativet troligen varit PHP, MySQL och GWT (Google Web Toolkit) då jag har 
mycket erfarenhet av detta. GWT hade motsvarat klientlogiken (Java Script) som AJAX 
Control Toolkit och RadControls gav. Fördelen med GWT hade varit mer kontroll över 
utvecklingen jämfört med de andra där man får mycket JavaScript ”out of the box”.  

Valet av ORM var inte självklart. Till en början planerade jag att använda NHibernate 
då på grund av tidigare erfarenhet av detta verktyget. Dock efter att diskuterat Entity 
Framework med flera Nethouse anställda och studerat kod för Nethouseprojekt där 
Entity Framework använts beslutade jag mig för att använda det. Resultatet hade nog 
blivit likadant oavsett vilken ORM som använts. Anledningen till valet av Entity 
Framework var att jag ville ha erfarenhet av mer än en ORM. 

6.2 Problem 

Under examensarbetets gång har inte några större problem påträffats. Ett problem var 
att boka möten med flera personer som deltagare. Att hitta en halvdag som passar 
runt sex medarbetare på Nethouse med kortvarsel var otroligt svårt, vilket gjorde att 
det blev en del förseningar.  

Alla tekniska problem har lösts av mig själv eller i samarbete med mina handledare 
som alltid varit tillgängliga och hjälpsamma. 
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6.3 Kostnad 

Inga studier har utförts om hur mycket tid eller pengar Kompetensdatabasen kommer 
att spara. Det är enligt mig uppenbart att den kommer spara Nethouses anställda 
mycket tid. Ett exempel kan vara när jag började med examensarbetet och jag 
behövde information om vilka medarbetare som tidigare hade arbetat med till 
exempel Entity Framework. Jag började med att fråga min handledare, som skickade 
mig vidare till en teamchef som bad mig maila en projektledare som borde veta vilka 
som hade den efterfrågade erfarenheten. Om Kompetensdatabasen hade funnits hade 
jag enkelt gjort en sökning på kompetensen Entity Framework och direkt fått träff på 
relevanta personer. 

Att framställa en kompetensmatris var tidigare tidsödande då det krävde att personen 
som framställde den visste exakt vilka kompetenser en medarbetare hade eller fick 
kolla i varje enskilt konsultprofilsdokument.     

6.4 Framtida arbete 

3-lagers arkitekturen underlättar framtida arbete och utveckling av 
Kompetensdatabasen. Om Nethouse till exempel vill utveckla en mobilapplikation som 
använder sig av Kompetensdatabasen underlättar arkitekturen för detta. Ett annat 
troligt exempel är om Nethouse beslutar sig för att lägga ännu mer information i ADt. 
Affärslagret och datalagret är implementerat så att det enkelt ska gå att byta 
informationskälla. 

Eftersom vanliga användare inte tillåts att lägga till nya kompetenser och roller måste 
arbete läggas ner att fastställa dessa innan applikationen produktionsätts.  

Ett annat tänkbart tillägg till Kompetensdatabasen är en extern webbapplikation. En 
applikation där arbetssökanden kan via internet föra in sin ”profil”. Applikationen 
skulle bli ungefär likadan som den nuvarande dock tillkommer många 
säkerhetsaspekter eftersom den nuvarande körs på Nethouses intranät. 
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7 Slutsats 

Huvudmålet med examensarbetet var att uppfylla de krav som anges i Bilaga A - 
Kravspecifikation. Detta kapitel redogör om och hur de mål och problem som nämndes 
i 1.5.1 Mål och 1.2 Problem har uppnåtts och lösts. 

Analys av kravinsamlingstekniker 

Många IT-projekt misslyckas på grund av bristfällande kravinsamling. För att på bästa 
sätt samla in krav och därför förstå vad Nethouse efterfrågar utfördes en studie av 
kravinsamlingstekniker. Först studerades litteratur och de metoder som var mest 
lämpade användes. Kravinsamlingen utfördes iterativt och feedback samlades in 
kontinuerligt för att förbättra metoderna. 

Svårt att sammanfatta kompetensen inom (medarbetare) och utanför (arbetssökande) 
Nethouse 

En webbapplikation innehållandes fyra olika verktyg med en central databas 
implementerades. Verktygen implementerades som en webbapplikation byggd i 
ASP.NET med SQL Server som databas. Med hjälp av verktyget Kompetensverktyg kan 
information om medarbetare och arbetssökande matas in. Personligbeskrivning, 
kompetens, roller, tidigare anställningar, uppdrag och utbildning är exempel på 
information som kan matas in om varje person. En sammanfattning av denna 
information kan ses av alla användare i systemet och kan även genereras till ett Word-
dokument, en så kallad konsultprofil.  

Med hjälp av verktyget Kompetensmatris kan en sammanställning av personers 
kompetenser och roller samt nivån på dessa genereras. Denna matris används för att 
få en sammanfattning av den kompetens som finns inom Nethouse.    

Svårt att söka efter medarbetare/arbetssökande med vissa kompetenser   

För att göra all information inmatad av verktyget Kompetensverktyg sökbar 
implementerades verktyget Sök. Verktyget möjliggör både fritext-sök eller en 
avancerad sök där en mängd olika sökkriterier kan anges. 

Kompetensdatabasen kommer att spara Nethouses medarbetare mycket tid vid 
kompetens sammanställning och sökning.   
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Bilaga A - Kravspecifikation 

Funktionella krav 

Övergripande funktionella krav 

 

 

Kompetensverktyg 

Observera att det är skillnad mellan att lägga till t.ex. en kompetens i en konsultprofil 
och lägga till den i systemet (databasen). Med det första menas att ”knyta” en 
kompetens till sin profil och det senare betyder att lägga in den i databasen. 

 

ID Krav Förklaring Prio Be 

 Skapa profil  H K 

 Redigera profil  H K 

 Lägga till / ta bort / redigera  
kompetensnivå på en 
kompetens i konsultprofil 

En konsult lägger till (associerar) 
en kompetens och nivån (på 
kompetens) i sin profil. 

H K 

 Lägga till / ta bort / redigera en 
kompetensnivå på en 
kompetens som en konsult ännu 
ej har uppnått (ny 

Om en konsult i dagsläget har 
nivå 3 på kompetensen C#. Ska 
personen kunna ange vilka 
certifieringar, utbildningar, 

H K 

ID Krav Förklaring Prio 

 Systemet ska ha tre roller: 
Administratör, Konsultansvarig och 
Konsult 

Administratör (A): Kontroll över 
hela systemet 

Konsultansvarig (KA): Tillgång till 
samtliga funktioner för konsulter i 
teamet. Tillgång till 
rekryteringsverktyg 

Konsult (K): ”Vanlig” medarbetare 

H 

 Användare i systemet kan ha flera 
roller 

T.ex. en användare i systemet kan 
vara både administratör, 
konsultansvarig samt konsult. 

H 

 Tjänst för extern åtkomst En tjänst för att kommunicera 
med databasen. Informationen 
kan t.ex. användas av en annan 
applikation på intranätet. 

L 
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kompetenshändelse). kurser mm 
(kompetensaktivitetstyper) som 
ska utföras för att uppnå nivå 4 
eller högre. 

 Lägga till / ta bort / redigera  
rollnivå på en uppdragsroll i 
konsultprofil 

En konsult lägger till (associerar) 
en uppdragsrollnivå (för 
uppdragsrollen) i sin profil. 

H K 

     

 Lägga till / ta bort / redigera 
uppdrag i databas 

 H K 

 Lägga till / ta bort / redigera 
nuvarande uppdrag och 
uppdragsroll i konsultprofil 

Uppdrag som konsulten för 
närvarande är delaktig i. 

H K 

 Lägga till / ta bort / redigera 
tidigare uppdrag och 
uppdragsroll i konsultprofil 

Uppdrag som konsulten tidigare 
varit delaktig i. 

H K 

 Lägga till / ta bort / redigera 
tidigare anställningar och 
roll/tjänst i konsultprofil 

Tidigare anställningar som 
konsulten haft. 

H K 

 Lägga till / ta bort / redigera 
referensperson i konsultprofil 

En referensperson kan vara 
knuten till en juridisk person, 
uppdrag eller inget alls. 

H K 

 Lägga till / ta bort / redigera nya 
juridiska personer i databas 

Företag/offentliga myndigheter 
(kunder) 

H K 

 Ladda upp foto  H K 

 Lägga till bilagor i konsultprofil  H K 

 Exportera konsultprofil till PDF-
format 

 H K 

 Exportera konsultprofil till 
Word-format 

 H K 

 Möjlighet att välja vad som ska 
exporteras från profilen 

T.ex. när man vill skräddarsy 
exporten av konsultprofilen. Man 
kanske bara vill inkludera ett fåtal 
tidigare uppdrag i exporten. 

H K 

 Språkstöd En konsultprofil ska kunna 
genereras i olika språk 

H K 

 Verktyg för att föreslå 
kompetenser som ej finns i 
databas 

Om en konsult vill lägga till en 
kompetens i sin profil som ej 
finns i databasen behövs ett 
verktyg för att kontakta 
administratören att lägga till 

M K 
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denna kompetens. 

 Redigera andra konsulters 
profiler 

 H KA 

 Lagra anteckningar om konsult  L KA 

 Lagra anteckningar om referens  L K 

 Statistik över ej uppdaterade 
konsultprofiler 

 L KA 

 Gradering om hur välfylld en 
konsultprofil 

 L K 

Rekryteringsverktyg (del av kompetensverktyg) 

 

ID Krav Förklaring Prio Be 

 Lägga in arbetssökanden (skapa 
arbetssökandeprofil) 

 H KA 

 Söka efter arbetssökande  H  KA 

 Ändra anställningsform från 
arbetssökande till anställd  

När en arbetssökande blir 
anställd ska ändras 
anställningsform till t.ex. 
tillsvidare anställning. Detta för 
att ”flytta” med alla inmatade 
uppgifter 

H KA 

 Lägga till intervjuanteckningar 
om arbetssökande 

 L KA 

 Rekryteringsstatus för 
arbetssökande 

Hur långt en arbetssökande har 
kommit i rekryteringsprocessen 

L KA 

Kompetensmatris 

 
ID Krav Förklaring Prio Be 

 Möjlighet att välja vilka 
uppdragsroller eller kompetenser 
som ska vara med i 
kompetensmatrisen 

 H K 

 Möjlighet att välja vilka kontor 
(konsulter) som ska vara med i 
kompetensmatris 

 H K 

 Exportmöjlighet av 
kompetensmatrisen till Excel-

 H K 
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format 

Sökverktyg 

 

ID Krav Förklaring Prio Be 

 Söka konsultprofil  H K 

 Söka efter konsulter med vissa 
kompetenser (valfritt antal) 

 H K 

 Söka uppdrag utförda för en viss 
juridisk person 

   

 Fulltextsökning Alla relevanta tabeller + 
dokument (t.ex. 
Word/PDF/Excel) söks igenom 

L  K 

 Bläddra bland andra konsulters 
(medarbetare) profiler. 

 H K 

 Alla sökningar ska kunna baseras 
på ort 

 H K 

 Alla sökningar ska kunna baseras 
på teamtillhörighet 

 H K 

 Söka bland 
arbetssökandenprofiler 

 H  KA 

 

Administrationsverktyg 

 

ID Krav Förklaring Prio Be 

 Lägga till / ta bort / redigera 
kompetens i databas 

 H A 

 Associera kompetenser med 
andra kompetenser  

Genom att associera 
kompetenser med andra 
kompetenser fås 
kompetensområden 

H A 

 Lägga till / ta bort / redigera 
nivåer och nivåtyper 

 H A 

 Lägga till / ta bort / redigera 
kompetensaktivitetstyper i 
databas 

 H A 

 Lägga till / ta bort / redigera nya 
kompetensaktiviteter i databas 

Kompetensaktiviteter: kan t.ex. 
vara utbildning, kurser, 

H A 
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certifieringar mm. 

 Lägga till / ta bort / redigera olika 
profil-mallar (hur en profil 
genereras) 

 L A 

 

Icke-funktionella krav 

Systemmiljö 

 

ID Krav Förklaring Prio 

 Kompetensdatabasverktyget ska 
implementeras som en 
webbapplikation för att köras på 
Nethouse intranät 

 H 

 Applikationsserver: Internet 
Information Server 7.0 

 H 

 Databasserver: Microsoft SQL Server 
2008R2 

 H 

 Utvecklingsmiljö: ASP.NET 4.0 med 
C# som språk 

 H 

 ORM (object-relational mapping) 
ramverk: Entity Framework (för .NET 
4.0) 

 M 

Säkerhet 

 

ID Krav Förklaring Prio 

 Inloggning via Active Directory (AD)  H 

 All inmatning i formulär ska 
valideras på serversidan 

 H 

Användbarhet 

 

ID Krav Förklaring Prio 

 Hjälptexter Hjälptexter ska finnas för att öka 
förståelsen för olika fält / 
funktioner 

H 
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 All inmatning i formulär ska 
valideras på klientsidan (och 
serversidan) 

 H 

 Gränssnittet ska ha samma grafiska 
profil som den nya internwebben 

 M 

 Gränssnittet ska ha stöd för flera 
språk 

 L 

 Webcasts tillgängliga för att 
beskriva olika funktioner 

 L 
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Bilaga B - Informationsmodell 
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Bilaga B – Informationsmodell – 
Brainstorming 
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Bilaga B - Informationsmodellskiss 
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Bilaga C – Entitetsdatamodell 
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Bilaga D Kravinsamlingsworkshopskiss 
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Bilaga E – Slutprodukt 

Denna del beskriver samtliga verktyg i Kompetensdatabasen.  

Övergripande meny 

Menyn som alltid är synlig visar samtliga verktyg i systemet. Menyns innehåll beror av 
vilken roll (AD-grupps tillhörighet) personen har, till exempel syns Administrera endast 
för en person med rollen administratör. Förutom menyn finns även ett sökfält för att 
snabbt kunna söka i Kompetensdatabasen oavsett vilken sida man befinner sig på.  

 

 

Figur 8. Övergripande meny 

Startsida (Hem) 

Figur 9 visar startsidan för Kompetensdatabasen. Startsidan består av följande: 

 Välkomstmeddelande 

 Diagram som beskriver hur stor del av sin konsultprofil personen fyllt i. 

 Nyheter som beskriver uppdateringar och annan relevant information om 
beträffande Kompetensdatabasen. 
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Figur 9. Startsida (Hem) 
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Redigera profil 

Med verktyget Redigera profil kan en person med hjälp under-verktygen i undermenyn 
i Figur 10 fylla sin konsultprofil med följande information: 

 Personuppgifter 

 Flera olika personbeskrivningar 

 Nivå på olika fördefinierade kompetenser 

 Nivå på olika fördefinierade roller 

 Kurser 

 Utbildningar 

 Certifieringar 

 Aktiviteter 

 Anställningar, tidigare och nuvarande 

 Uppdrag, vilka uppdrag man arbetat, tidigare och nuvarande 

 Ladda upp filer. Till exempel ett CV för arbetssökande. 
 

Detta verktyg används oavsett om en person är anställd eller arbetssökande hos 
Nethouse. Den enda skillnaden är att om personen inte är anställd så är det en 
användare med rollen konsultansvarig som har skapat den. 

Kommande stycke beskriver en del av under-verktygen för Redigera profil verktyget. 

 

Figur 10. Redigera profil 

Redigera profil – Personprofil 

Figur 11 visar under-verktyget Personprofil. All information under personuppgifter 
förutom födelsedatum hämtas och uppdateras från ADt (beskrivs i 5.5 
Sekvensdiagram: användare besöker Kompetensdatabasen).  

Även Team och Kontor under Övrig info bestäms med hjälp av ADt (beskrivs i 5.3 Vilken 
information kan hämtas från Active Directory?) 

All annan information matas in av användaren. 
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Figur 11. Personprofil 
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Redigera profil – Personbeskrivning 

Figur 12 visa under-verktyget Personbeskrivning. Här kan olika beskrivningar om 
personen läggas till. En av dessa beskrivningar kan sedan användas när konsultprofilen 
genereras till ett Word-dokument. För konsultprofiler angående olika uppdrag används 
ofta olika typer av personbeskrivningar. Om man vill generera en konsultprofil som till 
exempel ska skickas iväg till en kund angående ett programmeringstungt uppdrag vill 
man ofta vinkla den personliga beskrivningen mot detta.  

 

Figur 12. Personbeskrivning 
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Redigera profil – Kompetenser 

Figur 13 visar under-verktyget Kompetenser. Med detta verktyg kan nivån på olika 
fördefinierade kompetenser sättas på en viss person. Användare med rollen konsult 
kan inte lägga till nya kompetenser utan bara knyta dessa kompetenser med nivå till 
sin profil. Nya kompetenser kan endast läggas till av användare med rollen 
administratör. För att associera en kompetens med en profil klickar man på en 
kompetens i kompetensträdet och väljer den nivå personen anses ha. När man klickar 
på en kompetens visas även en beskrivning. 

 

Figur 13. Kompetenser 
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Redigera profil – Roller 

Tillvägagångssättet att associera en roll med en profil är likadant som för kompetenser. 
Roller visas i Figur 14. 

 

Figur 14. Roller 
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Redigera profil – Uppdrag 

Figur 15 och Figur 16  visar under-verktyget Uppdrag. Figur 16 visar de uppdrag som 
för närvarande är knutna till profilen. Figur 16 visar en popup-dialog för att knyta ett 
existerande uppdrag till profil. 

 

Figur 15. Uppdrag 

 

Figur 16. Lägg till uppdrag 
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Generera konsultprofil  

Figur 17 visar under-verktyget Generera konsultprofil vilket används till att generera all 
tidigare inmatad information till ett Word-dokument. Webbsidan visar en 
sammanställning av all information där användaren kan välja vilken information som 
ska tas med i genereringen. Till exempel kan olika personbeskrivningar, kompetenser, 
roller, uppdraga med mera. Dessa val kan även sparas för att användas senare. När en 
användare klickar på ”Generera till Word” genereras ett Word-dokument på 
webbservern som skickas till klienten. 

 

Figur 17. Genera konsultprofil (1/3) 
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Figur 18. Generera konsultprofil (2/3) 
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Figur 19. Generera konsultprofil (3/3) 
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Sök 

Figur 20 visar sök-verktyget som söker igenom all information i systemet. En sökning 
på ASP.NET ger träff på Rickard Öh av två anledningar: den personliga beskrivningen 
för Rickard Öh innehåller ASP.NET och kompetensen med samma namn är knuten till 
Rickard. 

Sök-verktyget har även en avancerad sökfunktion där en rad olika kriterier kan väljas. 
Figur 21 visar en sökning efter en person med kompetenserna ASP.NET och C# med 
minimum nivå 3 som är utvecklare med minimum nivå 3 i teamet Nethouse Örebro 
Systemutveckling.  

 

Figur 20. Sök 
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Figur 21. Avancerad sök 
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Kompetensmatris 

En kompetensmatris är en matris där en person matchas mot den nivån på en roll eller 
kompetens som konsulten har. Verktyget låter användaren välja vilka kompetenser 
eller roller som ska ingå i kompetensmatrisgenereringen samt vilket bolag och/eller 
team. Utdata blir ett Excel-dokument. Verktyget visas i Figur 22 och Excel-dokumentet 
kan ses i Bilaga G – Kompetensmatris. 

 

Figur 22. Kompetensmatris 
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Administration 

Administrations-verktyget tillåter användare med rollen administratör att lägga 
till/redigera/ta bort information som vanliga användare inte har tillgång till. Den 
information som kan editeras kan ses i under-menyn i Figur 23.  

 

Figur 23. Administration 

Webcasts 

Webcasts-verktyget innehåller ett antal verktyg som beskriver varje verktyg och under-
verktyg i systemet.  
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Bilaga F – Konsultprofil (sid 1/2) 
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Bilaga F – Konsultprofil (sid 2/2) 
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Bilaga G – Kompetensmatris 

 

Figur 24. Exempel på en kompetensmatris. 
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På svenska 

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida 
ersättare – under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning 
att inga extra-ordinära omständigheter uppstår. 

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda 
ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det 
oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring 
av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. 
All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens 
medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten 
finns det lösningar av teknisk och administrativ art. 

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som 

upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av 

dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras 

eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande 

för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. 

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se 
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/ 
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