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Forord 

Når man sidder som software udvikler i en virksomhed og har gen- 
nemført et eller flere projekter over en årrække, opstår der naturligt 
et behov for at udvikle sig og blive bedre til at udføre sit arbejde. 
Hvem har ikke deltaget i eller i det mindste hørt om software projek- 
ter, der er blevet ramt af forsinkelser, eller hvor kunden ikke mener 
at have fået den vare, der var bestilt og forventet. Når man som ud- 
vikler evaluerer sådanne fejlslagne projektforløb, vil man som oftest 
nå til den erkendelse, at det mere er rammerne og processen i hele 
udviklingsforløbet end selve den faglige formåen hos udviklerne, der 
er årsag til problemerne. 

Dette har i mange firmaer, som har arbejdet med software udvikling 
gennem flere år, affødt et ønske om at blive bedre til at kontrollere 
udviklingsprocessen og styre rammerne for et projektforløb. Mange 
anvender litteratur eller kurser til at lære nye metoder og redskaber 
at kende, som forsøges implementeret i organisationen og projekt- 
gruppen. Men ofte er denne implementering, specielt i mindre virk- 
somheder, vanskelig at gennemføre. Dels fordi processen kræver 
ressourcer, som må tages fra de løbende projekter, dels fordi det kan 
være vanskeligt at vælge lige netop det værktøj, som passer bedst til 
firmaets arbejdsproces. 

Det var derfor med stor positiv indstilling, at 8 nordjyske firmaer gik 
ind i netværksprojektet Kuling, som startede i 1998. Idéen med net- 
værket var at give virksomheder, som beskæftigede sig med soft- 
ware udvikling, mulighed for at danne et forum. Her kunne de ud- 
veksle erfaring om forskellige forbedringstiltag, og brug af værktøjer 
og metoder kunne diskuteres. 

I netværket blev der diskuteret de konkrete tiltag, hver enkelt firma 
havde foretaget og de planer, der var for det videre forbedringsar- 
bejde. De tiltag, den enkelte virksomhed havde fortaget og erfarin- 
gerne med dette, var til stor inspiration for de andre i netværket, 
som herigennem kunne drage stor nytte af de allerede opnåede erfa- 
ringer. 
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En lige så vigtig del af netværkets aktiviteter var at invitere forskelli- 
ge foredragsholdere eller udviklere fra andre firmaer, til at holde 
indlæg om emner, som var aftalt og af generel interesse for netvær- 
ket. 

Denne bog sammenfatter de erfaringer og beskriver nogle af de kon- 
krete tiltag, der blev foretaget gennem arbejdet i netværket. Det er 
med stort håb, at andre uden for netværket kan drage nytte af bo- 
gen. Den vil kunne være en kilde til inspiration for specielt mindre 
virksomheder, som skal til at starte eller er i den spæde start af et 
procesforbedringsforløb for software udvikling. Det er det klare ind- 
tryk, at alle deltagere har haft positiv udbytte af arbejdet i netvær- 
ket. 

Med håb om nogle udbytterige timer med bogen! 

På netværkets vegne 

Brian M. Mortensen 

Det har været givende og spændende at deltage i et virksomheds- 
netværk om udvikling af kvalitetssystemer i software virksomheder. 
Åbenheden har været stor, og det giver mulighed for at drøfte reelle 
problemer og løsninger, hvilket var et væsentligt formål i netværket. 
Ny viden er tilført netværket, hvilket var et andet væsentligt formål, 
gennem indlæg fra forskere, videncentre og erhvervsfolk. 

Tak til alle netværkets deltagere! Og god arbejdslyst med den fort- 
satte indsats for opbygning af kvalitetssystemer og forbedring af 
processer under softwareudvikling! 

Også tak til Nordjyllands Amt og Erhvervsfremmestyrelsen for øko- 
nomisk støtte til projektet gennem Mål 2 programmet! 

Hensigten med bogen er at inspirere virksomheder og medarbejdere 
navnlig inden for udvikling af software og IT. Forhåbentlig vil bogen 
give ideer til at organisere kvalitetsindsatsen og opnå procesforbed- 
ringer! 

Aalborg, august 2000 
Jørgen Biegel 
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Del 1 Introduktion 

Kap. 1 Introduktion af bogens indhold, virksomhederne i netværket 
og generelle problemstillinger under software udvikling. 

Læseren kan anvende del 1 som nøgle til bogen. 
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1. Introduktion 

1.1 Indledning 

Software er i dag et produkt, der spiller en meget stor rolle i mange 
industri- og erhvervsvirksomheder. Mange ansatte er beskæftiget 
med udvikling, levering og vedligeholdelse af software (sw), og den 
udvikling er langt fra afsluttet. Tvært imod. Internet og World Wide 
Web er eksempler på områder, der er i stadig vækst, og som lægger 
beslag på mange sw-udviklere. Det samme kan siges om en række 
tjenester indenfor telekommunikation. 

Udviklingen har også fart på helt andre områder. Der anvendes com- 
putere i ure, fjernsyn, radioer, vaskemaskiner osv. Som bekendt er 
computere fremragende til at udføre beregninger, tidsmålinger og 
andre analytiske og logiske processer. Derfor dukker de op snart alle 
vegne, hvor en parameter skal måles, kontrolleres eller styres. Hele 
udviklingen er hjulpet stærkt på vej af fremkomsten af stadigt mere 
avancerede teknologier og komponenter, som giver mulighed for at 
fremstille både billigere og fysisk mindre produkter. 

Som brugere af varer og tjenester er det især de fysiske produkter, 
man bemærker. Men bag udviklingen sidder medarbejdere, som har 
udviklet den tilknyttede software! 

Virksomhederne har gennem mange årtier udviklet sin evne til at 
fremstille fysiske varer af god kvalitet. Erfaringerne i effektiv udvik- 
ling af software er meget mere begrænsede. Mange virksomheder 
har erhvervet sine første erfaringer de seneste få år. For andres ved- 
kommende er der tale om en periode på 10-20 år. 

Der er brancher, som først de senere år har indbygget elektronik i si- 
ne produkter, f.eks. maskinbranchen. Det betyder, at de heller ikke 
har haft mulighed for at opbygge viden inden for kvalitetsstyring un- 
der sw-udvikling. Det er ikke ualmindeligt, at der i en del brancher 
tillige ikke stilles særlige krav til den udviklede sw og den proces, der 
fører frem til den. Det sker sandsynligvis af samme grund, nemlig at 
man ikke har baggrund for at gøre det. En sådan mangel på krav og 
tradition for styring af sw-kvalitet kan få meget uheldige følger. 
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Således har firmaerne i generel og relativ forstand på området sw- 
udvikling et underskud af erfaringer i forhold til udvikling af hardware 
(hw). Det er dog ikke den eneste grund til interesse for at forbedre 
processerne for udvikling af software. Det forholder sig med soft- 
ware på samme måde som med hw - der er altid behov for finde 
bedre måder at gøre arbejdet på. Kravet om kvalitetsprodukter, som 
er konkurrencedygtige på pris, udviklingstid etc. udfordrer til stadig- 
hed virksomhed og designer til at forbedre sine processer. 

Disse forhold er baggrunden for, at 8 firmaer i perioden 1998 - 
2000 gennem et netværksprojekt har fokuseret på procesforbedrin- 
ger og kvalitetsstyring under software-udvikling. 

1.2 Netværkets og bogens formål 

Udviklere af teknisk og indlejret software har ofte hver sin måde at 
gøre arbejdet på. Der er især forskelle fra firma til firma, men også 
mellem forskellige designere i samme firma. Derfor støder forskellige 
firmaer og designere også ind i forskellige typer af vanskeligheder 
eller svagheder i egne processer. Alligevel viser det sig som regel, at 
en del områder af udviklingsarbejdet volder problemer for de fleste 
udviklere. Der findes altså en del mere generelle problemer. 

Det var også tilfældet for det netværkssamarbejde, der har givet stof 
til denne bog. I afs. 1.5 er anført en liste over emner, som er inte- 
ressante for netværksvirksomhederne. 

Gennem netværksprojektet var det formålet at belyse og drøfte em- 
nerne generelt og overordnet med henblik på at skabe overblik, med 
hovedvægt på praktisk anvendelse. Dette skete med ønske om at 
opnå enkel implementering af løsninger i egen virksomhed. 

Denne bog er inspireret af og henter stof fra 21 seminarer (se ap- 
pendix) afholdt af netværkets virksomheder i projektet benævnt Ku- 
ling (Kvalitet under software udvikling) over en periode på ca. 2 år. I 
seminarerne berettede virksomhederne om egne erfaringer med 
software udvikling. Erfaringerne spændte fra gammel erkendelse til 
beretning om nye tiltag og resultater med brug af ny teknologi. Des- 
uden blev der på seminarerne givet indlæg fra eksterne foredragshol- 
dere. I appendix er angivet en liste over projektets deltagere. 
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Bogen ordner og fremlægger det stof, netværkets har arbejdet med 
og en række af de erfaringer, der er gjort. Bogens formål er at inspi- 
rere til opbygning af systemer, gennemførelse af aktiviteter og ud- 
vikling af holdninger hos udviklere af software og IT, således at ar- 
bejdet foregår effektivt og tilfredsstillende. 

1.3 Bogens indhold og anvendelse 

For at lette overblik for læseren og skabe orden i stoffet er bogen 
disponeret i 14 kapitler, der er grupperet i 5 dele: 

Del 1 Introduktion 

Kap. 1 introducerer bogens indhold, virksomhederne i netværket og 
generelle problemstillinger under software udvikling. 

Læseren kan anvende del 1 som nøgle til bogen. 

Del 2 Modeller 

Del 2 gør rede for modeller til brug i relation til software udvikling: 
• Kap. 2 gennemgår modeller til brug for udvikling af kvalitetssy- 

stemer 
• Kap. 3 belyser modeller til brug under software udvikling 

Læseren kan anvende del 2 som en kortfattet introduktion til alterna- 
tive modeller til brug under udvikling af kvalitetssystemet og selve 
software udviklingsprocessen. 

Del 3 Nøgleprocesser 

Del 3 gennemgår fem typer af nøgleprocesser for et firma, der ud- 
vikler software: 
• Kap. 4 Kunde- og leverandør processer omtaler processer, hvor 

kunde og leverandør er i direkte kontakt 
• Kap. 5 Udviklings processer gennemgår processer, der fører fra 

udvikling af kravspecifikation over design til test af software- 
produkter 

• Kap. 6 Projekt processer omfatter processer, der vedrører projek- 
tets etablering og ledelse 
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