
2006:007 

D - U P P S A T S

Case-teknologin i praktiken

 Sol-Britt Martin

Luleå tekniska universitet

D-uppsats
 Data- och systemvetenskap  

Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap
Avdelningen för Systemvetenskap

2006:007  - ISSN: 1402-1552 - ISRN: LTU-DUPP--06/007--SE



 

 

I 
 

 

 

Abstract 
 
This paper is an essay, Master of Science in Systems Sciences, Computer and Systems Science, 
10 points, at Luleå Technical University, Sweden.  
 
Even if many attempts have been made to discover what factors imply daily use of Case 
technology the subject is still valid and not fully elucidated.  Earlier investigations have resulted 
in paradoxes where on one side the Case technology has been found value adding and on the 
other that the technology is not used to its full potential. To elucidate which factors speak for the 
tendency to use Case technology this project conducts an investigation encompassing both 
administrative and technical systems.  
 
The result point towards that the same variables as in Prekumar and Potters research model – 
relative advantages; cost; complexity; compatibility; product champion; top management support 
and IS expertise  have the largest affect on the tendency to use Case technology.    
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Sammanfattning 
 
Detta arbete är en magisteruppsats i Systemvetenskap med inriktning data och systemvetenskap, 
10 poäng, vid Luleå Tekniska Universitet.  
 
Även om flertalet undersökningar försökt klargöra vilka faktorer som avgör en daglig användning 
av Case-teknologin är detta ämne långt ifrån inaktuellt eller uttömt. Tidigare undersökningar har 
resulterat i paradoxer där vissa har påvisat nyttan med Case-teknologin medan andra visar att 
Case inte används till sin fulla potential. För att klargöra vilka faktorer som avgör en användning 
eller icke-användning av Case-teknologin omfattar denna undersökning såväl administrativa 
system som tekniska.  
 
Resultatet tyder på att de variabler som Prekumar och Potter kom fram till i sin forskningsmodell 
– relativa fördelar, kostnad, komplexitet, kompabilitet, produkt förespråkare, stöd från ledningen 
och operativ expertkunskap har störst påverkan på användningsbenägenheten av Case-teknologi. 
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1 Inledning 
Här anges bakgrund, problemformulering, den forskningsfråga som besvaras i kapitel sex samt 
syftet med uppsatsen. Avgränsningar och disposition av uppsatsen följer sist i kapitlet.  
  
Bakgrundsmaterialet till uppsatsen bygger till viss del på Cronholms doktorsavhandling [Cro98] 
där referenser följts upp samt på det undervisningsmaterial vilket presenterats under utbildningen 
och möjliggjort en djupare granskning av ämnet. Tidigare gjorda undersökningar har dessutom 
utgåtts från, främst Iivari [Iiv96], Lending och Norman [Len98a och 98b], Jarzabek och Huang 
[Jar98] med fler, vilka finns publicerade i ämnesrelevanta medier. 
 
1.1 Bakgrund  
 
Enlig Polak är det ultimata syftet med såväl systemutveckling som datavetenskap att producera 
bättre och billigare fungerande system/mjukvara. Bättre omfattar alla kvalitativa aspekter som 
korrekthet, effektivitet osv. Billigare refererar till den totala utvecklingskostnaden inkluderat 
produktion, installation och underhåll. Teoretiska problem som modeller för komponent-
komposition, bättre teorem undersökande teknologi, formaliserad kravanalys och liknande är 
viktiga element för att kunna nå fram till bättre och billigare system. Frågan är hur detta ska 
omsätta till praktik på ett bra sätt [Pol98]. Det finns olika anledningar till att utvecklingsprojekt 
misslyckas där en av många orsaker är orealistiska tidsplaner vilka medför att projekt-
medlemmarna uppför sig irrationellt. De slarvar med kravspecifikationen och sätter igång med 
kodningen i en vild jakt för att åstadkomma resultat vilket resulterar i dåliga program med fel 
funktionalitet och många programfel förutom en sen leverans [Wat02]. 
 
Redan under 80-talet uppmärksammades att utvecklingen av programvara kom att ta en allt större 
del i anspråk gällande såväl tid som kostnad i stora systemutvecklingsprojekt. Samlingsbegreppet 
för den då framväxande teknologi vilken angavs vara lösningen på detta växande problem genom 
att tillföra nödvändig systematik, standardisering, automation och kvalitetssäkring var Computer 
Aidid Software Engineering – Case, vilken möjliggjorde ett ingenjörsmässigt närmande till 
mjukvaruproduktion [Hed88]. De första Case-verktygen under tidigt 80-tal hade stöd för analys 
och designfaserna genom automatisering av dokumentation och diagram. Sedan dess har 
verktygen genomgått en utveckling för att under tidigt 90-tal omfatta allt mer intelligenta 
funktioner [McK91] och i dag finns det en uppsjö av olika verktyg1 vilka stöder olika metoder 
och olika faser eller en kombination av flera [Jan97]. Detta medför ytterligare ett problem genom 
att det blir allt svårare att välja rätt verktyg. 
 
I stort sett alla författare inom ämnet, bland annat Pressman och Andersen [And94, Pre00] påtalar 
de teoretiska fördelarna med Case-verktyg där en strukturering och en automatisering förbättrar 
utvecklingsprocessen och därmed slutprodukten, det färdiga systemet, och det är svårt att hitta 
någon författare som motsätter sig detta. Undersökningar visar dock att huvuddelen av de 
tillfrågade organisationerna inte ens provat på att använda Case-verktyg och av dem som anger 
sig ha använt verktygen har en tredjedel övergett dessa eftersom de ansågs alltför kostsamma och 
kunde inte uppvisa mätbara resultat eller uppfylla förväntningarna [Len98a, Len98b]. 1983 
gjordes en undersökning vid Bells laboratorium [Bell88], New Jersey där ett Case-verktyg 
                                                 
1 http://www.cs.queensu.ca/Software-Engineering/tools.html 

http://www.cs.queensu.ca/Software-Engineering/tools.html
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applicerades på Bells Laboratories Computer Aided Design System (BELLCAD). Som resultat 
av denna undersökning drogs bland annat slutsatser om att verktygets gränssnitt inte var 
användarvänligt eller logiskt ur mänsklig synvinkel; erfarna utvecklare i grupp arbetade snabbare 
utan verktyget; verktyget hade inte tillräckliga kontrollmekanismer; ledningen tillät ingen extra 
tid för inlärning eller andra tillkommande aktiviteter specifikt för verktyget samt att bristfällig 
analys och design inte kunde rättas till med hjälp av verktyget utan problemet förvärrades istället. 
 
Ett stort antal andra undersökningar är gjorda genom årens lopp med syfte att förstå och förklara 
varför det som teoretiskt borde vara lösningen på problemet med undermåliga system inte tycks 
ha blivit detta.  Undersökningar visar att verktygen fortsätter att utvecklas och säljas men på 
något sätt lyckas ändå inte dessa nå upp till de förväntningar man teoretiskt har haft och 
fortfarande har på dem. Detta får bland annat stöd av det faktum att alla sålda verktyg inte 
används av utvecklarna i det dagliga arbetet även om organisationen har betalt dyra licenspengar 
för dessa [Jar98, Hua98]. Lendings och Normans undersökning understryker detta ytterligare 
genom att visa att organisationsledningen köper in Case-verktyg och anger specifika anställda 
som användare av verktygen men desamma anställda anger sig som icke Case-verktygsanvändare 
[Len98a, Len98b]. Jarzabek och Huang utreder också frågan varför Case-verktyg enligt 
undersökningar inte tycks användas i samma grad som de köps. Svaret på detta anger de vara det 
fenomen att Case-verktygen har en alltför metodorienterad design och inte en användarcentrerad, 
inget stöd för de mjuka aspekterna i utvecklingsprocessen samt en alltför snäv vy av vad som gör 
ett utvecklingsprojekt lyckat vilket hämmar användarnas kreativitet och binder fast dem [Jar98].  
 
Prekumar och Potter genomförde en undersökning 1995 vilken enligt dem själva var den första 
storskaliga empiriska undersökningen som identifierade vad som avgjorde om en organisation tog 
till sig Case-teknologin eller inte. Resultatet av denna undersökning föll helt i linje med tidigare 
undersökningar vilka visat att den mest avgörande faktorn gällande val av Case-verktyg var 
övertygelsen om verktygets positiva kostnadseffekt. Den enda skillnaden mellan denna 
undersökning mot tidigare gjorda var att studien visade att expertkunskapen generellt om 
informationssystem var större hos dem som inte använde verktygen jämfört mot dem som 
använde dessa [Prek95].  
 
2003 genomförde Johnson och Wilkinson en studie på sina studenter vilken påtalar fördelarna 
med Case-verktygen genom att visa att användarna av verktygen fick en större förståelse av 
faserna i utvecklingsprocessen och sambandet dem emellan samt själva systemet i fråga vid 
användandet av Case-verktyg under utvecklingen jämfört med vad som var fallet utan detta stöd 
[Joh03]. Lending och Norman genomförde en undersökning 1998 vilken var tänkt att utöka 
kunskapen om Case-verktygens användning. Undersökningen baserades på fyra olika 
forskningsfrågor vilka gav svar på om Case-verktyg användes och i så fall vilka funktioner i 
verktygen, om de som använde Case-verktyg också använde samma utvecklingsmetodologier 
som de som inte alls använde verktygen och slutligen om användare av Case-verktyg fann 
tillfredsställelse av att använda verktygen och om de upplevde verktygen som användbara 
[Len98a, Len98b].  
 
Case-verktyg generellt är skapade med tanken att de ska omsätta de teoretiska fördelarna med 
automatisering till en praktisk nivå där systemutvecklingen underlättas med hjälp av verktyget. 
Enligt Iivari visar undersökningar på att införandet av Case-verktyg bidrar till att öka 
effektiviteten i form av ökad mjukvaruproduktion samt högre kvalité på produkten [Iiv96]. 
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Som ovan nämnts finns det en mängd olika typer av Case-verktyg på marknaden där det kan vara 
svårt att skilja dessa åt men en indelning utefter vilka faser i utvecklingsprocessen de stödjer kan 
dock göras för att åtskilja verktygen funktionalitetsmässigt: Upper-end verktyg vilka har stöd för 
de tidiga faserna av utvecklingsprocessen, lower-end verktyg vilka har stöd för de senare faserna 
(kodgenerering) samt integrerade Case-verktyg vilka spänner över flesta faser av utvecklings-
processen. Verktygen har dessutom varierande grad av stöd inbyggt.  
 
1.2 Problemställning  
 
Ett behov finns av att automatisera utvecklingen av datorsystem så lång det är möjligt utifrån 
aspekter som höjd tillförlitlighet, förenklat utvecklingsarbete, främjad återanvändning, byggandet 
av robusta system mm. vilket leder till bättre och i längden billigare system [Pol98]. Som försök 
att tillgodose detta behov har ett antal hjälpmedel utvecklats med diverse resultat, bland annat 
Case-verktyg. Brahneborg anger som exempel på överambition framförallt Case-verktyg vilka 
tycks lovande initialt i projekten men sällan eller aldrig lever upp till förväntningarna. Hur 
kompetent ett verktyg är när man börjar använda det är nämligen nästan helt ointressant. Det är 
mycket viktigare att verktyget är utbyggbart, speciellt i riktningar som man inte kan förutspå i 
förväg, att utökningar är enkla att göra och kanske framför allt smidiga att integrera tillbaka in i 
verktyget [Bra99].   
 
En undersökning av 102 stycken användare av Case-verktyg i Danmark och Finland visar att 
mindre än 20 % av organisationerna var nära rutinanvändning av verktygen även om 24 % av de 
undersökta organisationerna hade infört verktygen för mer än tre år sedan. Det paradoxala enligt 
Ivari är dock att den visade positiva responsen gällande Case-verktyg följs av resultat vilka 
indikerar en betydligt lägre användningsgrad av verktygen än förväntat. 70 % av Case-verktygen 
användes aldrig ett år efter införandet, 25 % användes endast av en mindre grupp samt 5 % har en 
vida användning inom organisationen men då inte upp till verktygets fulla kapacitet [Iiv96].  
 
Försök att utreda och förklara varför denna så teoretiskt brillianta teknologi inte tycks uppfylla 
förväntningarna är gjorda ur många olika synvinklar, hur organisationen spelar in vid införandet, 
hur verktyget är utformat, samspelet mellan verktyg, organisation och användare med mera. 
Mathiassen och Sørensen har utrett införandet av Case-teknologin genom att utvärdera fördelar 
och nackdelar med CMM2 som ramverk för införandet i organisationen [Mat94]. Lending och 
Norman skickade enkäter till olika organisationer samt till de anställda som angavs vara Case-
verktygsanvändare för att förbättra kunskapen om Case-verktygen ute i verkligheten [Len98a, 
Len98b]. Jarzabek och Huang anger att verktygen inte är utformade för användarna utan för 
metodologierna [Jar98]. Prekumar och Potter har utvecklat en modell för införandet av Case-
teknologin [Prek95] och så vidare.  
 
Denna uppsats undersöker och förklarar vad det är som avgör valet av att använda sig av ett 
Case-verktyg eller inte under utvecklingsprocessen. Utvecklare av Case-verktyg, beslutsfattare 
gällande val och inköp av verktygsstöd inom utvecklingsprocessen, systemutvecklare samt andra 
intresserade har intresse av denna fråga klargörs.  
 

                                                 
2 The Capability Maturity Model, Ett ramverk för att utvärdera och förbättra utvecklingsprocessen 
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1.3 Forskningsfråga 
 
Vilka faktorer påverkar användningsbenägenheten av Case-verktyg? 
 
Definition av användningsbenägenhet:  
Med användningsbenägenhet avses i denna uppsats viljan att använda Case-verktyg eller inte.  
 
1.4 Syfte  
 
Att genom teoretiska och empiriska undersökningar söka ökad förståelse om vilka faktorer som 
påverkar användningsbenägenheten av Case-verktyg.  
 
1.5 Avgränsningar 
 
Uppsatsen behandlar användningsbenägenheten av Case-verktyg vilka är utformade för att ge 
stöd under själva utvecklingsarbetet, Case-stöd för produktionen enligt Sharma [Sha00]. Denna 
typ av verktygsstöd fokuserar på att påverka individer eller gruppers produktionskapacitet 
gällande planering och design samt efterföljande artefakter och produkter och rör sig därmed på 
individnivå (Kap. 3.3).  
 
1.6 Disposition 
 
Efter inledningen (Kap. 1), där forskningsfrågan och problemställningen angetts samt 
bakgrundsinformation till ämnesvalet anges den metodik som legat till grund för denna uppsats i 
kapitel 2. Detta följs av en teoretisk referensram (Kap. 3), där definitioner av begrepp och 
verktyg generell samt Case specifikt görs.  Den empiri som undersökts återges i kapitel 4 samt 
resultatet av denna. Analysen av den empiriska undersökningen kopplat till den teori som 
beskrivits återfinns i kapitel 5. Avslutningsvis återges de slutsatser som kunnat dras i kapitel 6 
och en diskussion om forskningsansatsen, validitet och reliabilitet återfinns i kapitel 7.  
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs den undersökningsansats, forskningsansats och datainsamlingsmetod som 
använts under undersökningen. 
 
2.1 Undersöknings och forskningsansats  
 
Enligt Thurén [Thu00] är vetenskapsteori det viktigaste man kan ägna sig åt eftersom det handlar 
om grunden för alla ställningstaganden – Kan vi överhuvudtaget veta någonting eller är alla 
sanningar relativa? Detta vetenskapliga problem sammanfattar han i två självklarheter som 
tillsammans bildar en paradox3: 
 

• Vetenskapen söker sanningen 
• Vetenskapen går ständigt framåt 

 
Thurén anger två olika sätt att komma ifrån denna vetenskapliga paradox – dogmatism och 
relativism där den extreme dogmatikern är den frälsta som vet vad som är sant och vägrar ta till 
sig anomalier4 medan den extreme relativisten klart ser alla tillvarons komplikationer och därför 
inte tror på någon absolut sanning. Mellan dessa ytterligheter på vetenskapsteoriskalan återfinns 
två vetenskapliga huvudinriktningar, positivism och hermeneutik. Positivismen har sitt ursprung i 
naturvetenskapen och vill tro på absolut kunskap men är dock medveten om problemen med att 
uppnå säker kunskap [Thu00].  
 
Iakttagelser och logik är källorna till kunskap, empirisk kunskap genom våra fem sinnen och 
intellektuella logiska sanningar [Thu00]. Hermeneutiken är utpräglat humanistisk och genom ens 
egna minnen, upplevelser och förförståelse tolkar och förstår man omgivningen och kan därför ge 
svar på varför något är som det är. Starrin och Svensson anger att man i hermeneutiken söker ett 
budskap – en text, en mänsklig utsaga eller handling, ett föremål som bär bud till oss om något 
[Sta94].  
 
Enligt Thurén [Thu00] finns det två olika sätt att dra slutsatser – induktion och deduktion. 
Induktion innebär att allmänna, generella slutsatser dras utifrån empiriska fakta och en kvanti-
fiering förutsätts medan deduktion innebär att en logisk slutsats dras vilken betraktas som giltig 
om den är logiskt sammanhängande. Sörensen och Olsson [Ols02] anger att en deduktiv 
slutledning är den slutledning där man från allmänna principer drar slutsatser om enskilda 
företeelser, man har en teori som bevisar hur olika förhållanden ter sig i verkligheten. Den 
induktiva linjen medför att forskaren utgår från upptäckter i verkligheten som sedan sammanförs 
till allmänna principer som i sin tur sedan kan sammanföras i en teori. En kvalitativ metod är här 
vanligast. Logiken i kvantitativa undersökningar innebär ofta jämförelser i en eller annan form 
[Rep99] men om man vill ha insikter om det grundläggande eller det särpräglade i en viss miljö, 
inte minst hur något konkret har utvecklats över tid utan att bry sig om hur ofta det förekommer 
eller hur vanligt det är får man använda sig av observation eller intervjuer passande för 
kvalitativa fallstudier. Kvalitativa och approximativa mått beskriver på ett nyanserat sätt det som 
                                                 
3 Paradox – Skenbar orimlighet 
4 Anomalier - Avvikelser 
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finns och bryr sig mindre om hur ofta det finns. Enligt Starrin och Svensson [Sta94] är begreppen 
kvalitativ och kvantitativ tillämpbara på forskningsmålet, inte metoden. Det är arten av den sökta 
kunskapen som skiljer hermeneutisk forskning från den naturvetenskapsimiterade. Metodiskt 
däremot utesluter den hermeneutiska forskningen inte kvantifiering.  
 
En tolkande forskningsansats och ett deduktivt slutledningsförfarande fyller syftet med denna 
uppsats.  Den datainsamlingsmetod som följer syftet med denna forskningsansats genom att 
kunna ge data passande för kvalitativa svar är fallstudie.  
 
2.2 Metod – fallstudie 
 
Yin anger att fallstudieundersökningar kan vara kvalitativa eller kvantitativa. Karaktären är 
därmed inte attribut av två konkurrerande typer av undersökningar utan de är attribut av datatyper 
[Yin93]. Kvalitativ data är data vilken inte med lätthet kan omvandlas till numeriska värden utan 
sådan data kan representeras av kategoriserande data, av perceptuell och attityddimension5 inte 
lättkonverterbart till numeriska värden (ex. färgperception), och genom händelser i verkliga livet. 
 
I min konkreta undersökning ska svar ges på forskningsfrågan om vilka faktorer som påverkar 
användningsbenägenheten av Case-verktyg. En kvantitativ fallstudie ger svar på hur många som 
använder verktygen men ger ingen insikt om varför och uppfyller därmed ej syftet (Kap. 1.4), 
med denna undersökning. För att få förståelse om varför och svar på forskningsfrågan genomförs 
en kvalitativ fallstudie där det empiriska resultatet inhämtas genom intervjuer med respondenter 
vilka representerar två olika systemtyper - administrativa och tekniska system. Dessa systemtyper 
har vitt skilda krav att uppfylla och olika användningsområden för den färdiga produkten. 
Därigenom ges en bredare empirisk undersökning vilken fångar eventuella skillnader gällande 
användningsbenägenheten av Case-verktyg mellan dessa två systemtyper.  Systemtyperna 
definieras i kapitel 3.4.  
 

”A case study is an empirical inquiry that investigates a contemporary phenomenon within its 
real-life context, especially when the boundaries between phenomenon and context are not 
clearly evident” [Yin94] 

 
2.2.1 Datainsamlingsmetod 
 
För att samla in data utfördes initialt litteraturstudier vilket gav ett faktaunderlag som användes 
vid utformningen av intervjuerna. Intervjuerna gav ytterligare data vilket innebar att litteratur-
studierna fortsatte och teoriavsnittet förändrades och kompletterades. Litteraturen har till stor del 
utgjorts av böcker, artiklar och vetenskapliga rapporter samt webbsidor när det gäller 
problembakgrunden samt teoridelen för, verktygsstöd generellt, Case-verktyg specifikt samt 
systemutveckling. De flesta artiklar och vetenskapliga rapporter har hittats genom sökning i de 
databaser som Luleå Tekniska Universitets bibliotek tillhandahåller samt generell sökning via 
Internet. Böckerna har inlånats från samma bibliotek, inhandlats eller har varit kurslitteratur i 
tidigare genomgångna kurser. Referenslistan i redan läst litteratur har bidragit till att konkretisera 

                                                 
5 Enligt nationalencyklopedin – uppmätning, beräkning, inom geometrin ett uttryck för hur många värden som 
behövs för att bestämma ett läge inom en geometrisk storhet.  
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sökkriterierna.  Författare har varit kända personer inom systemutveckling och mjukvaru-
utveckling - Andersen, Pressman, Cronholm m.fl. [And94, Pre00, Cro98,94]. Den vetenskapliga 
metoden har lästs in från Yin, Thurén, Starrin och Svensson, Repstad samt Miles och Huberman 
[Yin93, Yin94, Sta94, Rep99, Mil02].  
 
2.2.2 Intervjuer 
 
Intervjuerna ansågs kunna ge svar på forskningsfrågan ifall respondenterna uppfyllde de ställda 
kraven vilka anges i kapitel 2.2.3. En önskan fanns om att kunna utföra intervjuerna öga mot öga 
och därmed undvika de svårigheter telefonintervjuer kan medföra genom att inget kroppsspråk 
kan kopplas till det sagda ordet. Den första intervjun innefattade två respondenter medan den 
andra genomfördes med en respondent dock var bägge intervjutillfällena upplagda på samma sätt 
där samtalet spelades in på kassettband och endast respondenterna och intervjuaren fanns 
närvarande. 
 
Bägge intervjutillfällena formades kring redan bestämda frågeställningar vilka konstruerats 
utifrån teorin. Intervjuerna skedde runt dessa frågeställningar men med en mer open-ended natur 
där respondenten i stort sett fick prata fritt och följdfrågor ställdes allt efter vad som framkom i 
intervjun. Detta sätt att intervjua passade bra in på samtliga respondentens kvalifikationer och 
viktigt information framkom som sedan har kommit att påverka det sätt som uppsatsen lades upp 
på. Resultatet av intervjuerna kom sedan att ligga till grund för hela uppsatsens utformning.  
 
2.2.3 Urval 
 
För att kunna ge svar på forskningsfrågan ställdes vissa krav som respondenterna måste uppfylla 
för att den empiriska undersökningen skulle ge den reliabilitet6 som eftersträvades. Kraven som 
personerna var tvungna att uppfylla innan de ansågs vara lämpliga respondenter var att de skulle 
besitta erfarenhet av systemutveckling generellt samt av utveckling av olika typer av system – 
administrativa eller tekniska. Respondenterna skulle i sin yrkesroll vara insatta i företagets 
beslutsprocess vad gäller utvecklingsprojekts genomförande och valet av verktyg samt själva ha 
kunskap och erfarenhet av praktisk användning av verktygen. Yrkesverksamma på den operativa 
nivån men med helhetsinsyn ansågs vara de som uppfyllde kraven som lämplig respondent. 
Respondenterna skulle dessutom utgöras av olika personer med erfarenhet av varsin systemtyp 
och anställda på varsin avdelning på samma företag för att undvika att valet av verktyg var 
beroende av företagskultur.  Respondenterna och valet av dessa förtydligas i kapitel 4.1. 
 
2.3 Analysens upplägg 
 
Olson och Sörensen delar upp analysen i kompositionell och kontextuell analys där den tidigare 
delar upp företeelsen/området och analysen utmynnar i en beskrivning av hur företeelsen/området 
är sammansatt [Ols02]. Den senare riktar sig mot företeelsens/områdets attribut och delar upp 
dem i kontextspecifika grupper. Denna undersökning genomför en kontextuell analys. 
Uppsatsens syfte är att genom teoretiska och empiriska undersökningar söka ökad förståelse om 
vilka faktorer som påverkar användningsbenägenheten av Case-verktyg. Tidigare undersökningar 
                                                 
6 Reliabilitet – tillförlitlighet, innebär att mätningarna är korrekt gjorda (Thurén 2000. Sid. 22) 
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har visat att Case-verktyg inte används i den utsträckning de kanske borde enligt de teoretiska 
fördelarna med verktygen. Utifrån resultatet av intervjuerna (Kap. 4.), kopplat till teorierna 
angivna i kapitel 3 sker en jämförande analys av teori och empiri i kapitel 5 vilken tydliggörs 
genom användandet av sammanfattande matriser [Mil02]. Slutsatser av undersökningen dras i 
kapitel 6. 
 
2.4 Validitet och reliabilitet 
 
Thurén definierar validitet som att man verkligen undersökt det man velat undersöka och inget 
annat. Vill man ha svar på en frågeställning måste man också bedriva undersökningen där de som 
kan ge detta svar finns och inte någon annanstans [Thu00]. Yin delar upp validitet i konstruktion, 
intern och extern validitet med angivelser om hur man genomför tester för att uppnå dessa typer 
av validitet. Validitet i konstruktionen uppnås genom att man använder sig av flera källor för 
bevis, intern validitet innebär man skapar en beviskedja, extern validitet uppnås genom att man 
etablerar domänen till vilken undersökningens resultat kan generaliseras [Yin94]. 
 
De som kan ge svar på forskningsfrågan är personer som har erfarenhet och har arbetat med 
utveckling av olika typer av system, tekniska och administrativa system. Genom att intervjua 
personer med denna kompetens och erfarenhet uppnås validitet i uppsatsen under förutsättning att 
rätt frågeunderlag har uppkommit utifrån rätt val av teorier. Lika viktigt som det är att intervjua 
rätt personer är det att ställa rätt frågor vilka är de frågor man kommit fram till utifrån den teori 
man behandlat och de som kan ge svar på forskningsfrågan. Utformningen på intervjufrågorna 
ska inte heller vara ledande utan dessa ska vara utformade på ett sådant sätt att objektivitet 
uppstår [Yin94]. 
 
Reliabilitet, tillförlitlighet innebär att mätningarna är korrekt gjorda och att rätt mätinstrument har 
använts. Ett representativt urval av intervjuobjekt krävs för att inte resultatet ska påverkas av 
tillfälligheter. Undersökningen ska ge samma resultat om någon annan utför den, på samma 
objekt under samma betingelser, detta ger en hög reliabilitet. Den blir intersubjektivt testbart 
[Thu00]. Yin anger att reliabilitet uppnås när undersökningen kan upprepas av andra personer 
med samma resultat [Yin94].  
 
Genom att beskriva tillvägagångssättet i denna uppsats ges största möjliga sannolikhet att 
uppsatsen uppfyller kraven för god reliabilitet om än exakt samma betingelser är omöjliga att 
frambringa vid en annan tidpunkt än den då undersökningen tog plats. En exakt upprepad 
undersökning skulle innebära inblandning av samma människor i exakt samma miljö och i exakt 
samma tillstånd vilket kan anses vara en omöjlighet. Det faktum att en annan person genomför 
undersökningen har direkt förändrat situationen och därigenom är förutsättningarna förändrade. 
Detta kan dock ses som en realitet och innebär att en undersökning med god reliabilitet enligt mig 
är en undersökning som ges största möjliga chans att återskapas med så stora likheter som 
möjligt.  
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3 Teoretisk referensram 
Här beskrivs övergripande teorin bakom Case-teknologin och tillhörande verktyg samt en 
koppling görs till systemutvecklingsprocessen. Olika begrepp reds ut och Case-verktygens 
praktiska användning sedd ur användarnas perspektiv behandlas. 
 
3.1 Metodologi, metod, modell och verktyg  
 
Som hjälpmedel för att strukturera processen används vid systemutveckling ofta olika metoder. 
Dessa metoder kan sedan visa sig i form av verktygsstöd under olika faser av utvecklingen.  Man 
inser dock att det råder en viss begreppsförvirring där begrepp som metod, modell, ramverk och 
metodologi blandas friskt i litteraturen och används med olika betydelse vilket därmed 
komplicerar förståelsen om vad ett visst verktyg egentligen är utformat för.  
 
Enligt Cronholm, [Cro94, 98] definierar Jayaranta begreppet metod som: “An explicit way of 
structuring one’s thinking and actions. Methodologies contain model(s) and reflect particularly 
perspectives of ‘reality’ based on a set of philosophical paradigms. A methodology should tell 
you ‘what’ steps to take and ‘how’ to perform those steps but most importantly the reasons ‘why’ 
those steps should be taken, in a particular order”. 
 
Checkland, [Che99] definierar begreppen metod och metodologi: “A methodology will lack the 
precision of a technique but will be a firmer guide to action then a philosophy. Where a 
technique tells you ‘how’ and a philosophy tells you ‘what’ a methodology will contain elements 
of both ‘what’ and ‘how’”. Enligt Cronholm använder Checkland begreppet ”technique” 
synonymt med metod.  
 
Pressman, [Pre00] definierar begreppet metod som: “Software engineering methods provide the 
technical ”how to’s” for building software. Methods encompass a broad array of tasks that 
include: requirements analysis, design, program construction, testing, and support. Software 
engineering methods rely on a set of basic principles that govern each area of the technology and 
include modelling activities and other descriptive techniques”. 
 
Andersen, [And94] anger termerna utvecklingsmodell, metod, teknik och verktyg där han 
definierar dessa som: ”En utvecklingsmodell består av ett antal faser (eller steg och områden). 
En metod kan användas i en eller flera faser av modellen. En beskrivningsteknik kan användas i 
en eller flera faser av modellen. Ett verktyg kan stödja användningen av en eller flera metoder, 
och/eller en eller flera beskrivningstekniker”. 
 
Cronholm, [Cro98] identifierar och definierar flera begrepp vilka angränsar till metodbegreppet 
som synsätt, modell/ ramverk, metodkedja, metodallians, metodik, metodkomponent och (sam) 
arbetsformer. Han har valt att kalla Case-verktyg vilka stöder de initiala delarna av system-
utvecklingsprocessen för metodverktyg eftersom verktyg och metod inte går att särskilja.  
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I sin doktorsavhandling i informationssystemutveckling, institutionen för datavetenskap vid 
Linköpings universitet, anger Cronholm följande definitioner: 
 

• Metodologi - Studier av metoder, har att göra med teoribildning om metodbaserad 
systemutveckling.  

• (Sam) arbetsformer - Riktlinjer för arbetsformer vilka måste harmonisera med 
systemutvecklingsmetoden.  

• Synsätt – En teori eller ett perspektiv på systemutvecklingen, en begreppslig samman-
fattning av en syn eller ett erkännande av ett givet fenomen. Ex på förekommande synsätt 
hos systemutvecklingsmetoder är datadriven SU, verksamhetsinriktad SU eller objekt-
orienterad SU. Indirekt påverkas metodverktygen av dessa bakomliggande synsätt 
eftersom SU-metoden är implementerad i metodverktyget. 

• Ramverk/modell – En övergripande struktur för SU-processen. Definierar och avgränsar 
ett antal faser. Beskriver vad som skall göras. 

• Metodkedja/metodallians – En specifik sammansättning av flera metodkomponenter, en 
metodkombination. Beskriver hur något skall göras. 

• Metodkomponent – En del av en metodkedja eller en metodallians. Består av tre 
integrerade delar; arbetssätt, notation och begrepp. 

• Arbetssätt – Föreskrifter hur arbetet skall utföras och vilka frågor som skall ställas. 
• Notation – Dokumentationsform. Anger regler för framställning och tolkning enligt en 

beskrivningsteknik. 
• Metodverktyg – Skall innehålla: 

• Ett metodstöd 
o Dokumentationsstöd 
o Metodledning 
o Expertstöd 

• En designdatabas 
• Grafiska editorer för visuellt beskrivningar 

 
Till definitionen av metodverktyg lägger Cronholm till användbarhet vilket inte är ett krav för att 
ingå i klassificeringen som metodverktyg men han anger detta som ett generellt krav på alla 
verktyg oavsett vilket. Metodstödet kan dock variera i kvalité men det ska finnas med annars 
klassificeras metodverktyget som ett generellt verktyg likt MS Visio. Begreppet verktyg rent 
generellt definieras av Nationalencyklopedin som redskap för bearbetning av material. I 
sammanhanget utvecklande av datorsystem är själva datorsystemet slutprodukten och de 
dokument och de modeller man utformar eller den programmeringskod man skriver baserat på ett 
material vilket legat till grund för dessa - materialet. Cronholm, [Cro98]definierar begreppet 
verktyg som ”redskap som möjliggör, underlättat och befrämjar arbetets genomförande”. 
 
Cronholm, [Cro98] avser med begreppet verktyg, verktyg som: 
 

• Ett hjälpmedel som formar material till mer förfinade produkter 
• Skall vara under användarens kontroll 
• Utformade för att brukas av användare att skapa produkter av god kvalitet 
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• Förlängningar av den samlade verktygs- och materialkunskapen för en given 
arbetsprocess 

 
Verktyg kan användas i alla faser av utvecklingsprocessen beroende på vilken typ av verktyg det 
handlar om. Det finns en hel flora verktyg vilka är oerhört viktiga för användaren men som inte 
kan klassificeras som varken metod eller Case-verktyg. Dessa verktyg är datorbaserade verktyg 
som till exempel ritverktyg likt MS Visio eller ordbehandlingsapplikationer som till exempel MS 
Word, vilka är verktyg som används under i stort sett hela utvecklingsprocessen.  Penna och 
papper kan också ses som verktyg, dock inte datorbaserat, vilka fyller viktiga funktioner sin 
enkelhet till trots [Cro94, 98]. 
 
3.2 Case-verktyg i teorin 
 
Case (Computer Aided Software Engineering7), är ingen ny mjukvaruteknologi utan en 
kombination av tredje-, fjärde- och femtegenerationens tekniker och verktyg. Syftet med Case är 
som tidigare nämnt att automatisera hela eller delar av utvecklingsprocessen från första analysen 
och designen till kodgenerering och underhåll [Eds89]. Pressman anger att när man integrerar 
verktyg på så sätt att den information som ett verktyg har skapat kan användas av ett annat 
verktyg eller ett system, som stöd för mjukvaruutvecklingen har man skapat ett Case-verktyg 
[Pre00].  
 

FA A U R I F/D Av

CASE - verktyg 4Gl - verktyg

Integrerat CASE - verktyg

Kravspecifikation Färdigt adb-system

 
Figur 1 Sambandet mellan Case-verktyg och 4GL verktyg [And94] 

 
Figur ett visualiserar vilka faser i vattenfallsmodellen olika typer av Case-verktyg stödjer 
[And94]. Integrerade Case-verktyg spänner över flest faser i utvecklingsprocessen medan andra 
till exempel endast stödjer analysfasen. 4GL-verktyg befinner sig endast i faserna utveckling och 
realisation och märkbart är att inget verktyg på denna nivå omfattar de tidiga samt sena faserna. 
Kodgenererande Case-verktyg skall enligt definition anses vara ett integrerat Case-verktyg 
[And94]. Cronholm använder sig inte av begreppet Case-verktyg utan anser att begreppet 
metodverktyg är mer lämpat eftersom ett val av metod också framtvingar val av ett verktygsstöd 
vilket stödjer metoden och tvärt om – flexibiliteten minskar. Detta innebär att om man väljer ett 

                                                 
7 En annan översättning är Computer Aided Systems Engineering. 



3 Teoretisk referensram 
 

 

12 

 

verktygsstöd blir man automatiskt bunden till en metod eftersom verktygen är utvecklade och 
anpassade enligt just den metoden. Att välja metodverktyg innebär samtidigt ett val av begrepp, 
notation och arbetssätt [Cro94, 98]. Ett val av verktyget Rational Rose innebär då också ett val 
av en objektorienterad metod, RUP. Även om jag håller med Cronholm om att begreppet 
metodverktyg bättre definierar vad som avses med verktygen används ändå benämningen Case-
verktyg i denna uppsats eftersom detta begrepp är mer allmänt känt och därmed ger en större 
förståelse av vilken typ av verktyg uppsatsen avhandlar.  
 
Edström anger att Case-teknologin bygger på en kombination av mjukvaruverktyg (Fig. 2), och 
metoder som samarbetar för att sortera, kontrollera, representera och transformera information 
om mjukvaruutvecklingen [Eds89]. 
 

5 : e  G e n .

1 : a  G e n .

2 : a  G E n

3 : e  G e n

4 : e  G e n .

M a s k i n k o d

A s s e m b l e r

H ö g n iv å s p r å k

A p p l i k a t io n s s p r å k

A r t i f i c i e l l
I n t e l l i g e n s

C A S E

 
Figur 2 Fem generationer mjukvaruteknologi [Eds89] 

 
Ett tecken på att klassificering av Case-verktyg har blivit allt svårare och svårare i takt med att 
verktygen blivit mer utbyggbara och därmed också flexiblare eftersom den tekniska utvecklingen 
gått framåt, är bland annat att Pressman i sin utgåva 2000 av boken Software Engineering, A 
Practitioner’s Approach. 5th ed. har ett helt kapitel avsatt under rubriken ”Computer-aided 
Software Engineering” där han klassificerar verktygen baserat på funktionalitet8, dess roll som 
instrument, genom var de används i processen, genom den hårdvaru- och mjukvaruarktiektur som 
stödjer verktyget eller till och med genom verktygets ursprung eller kostnad [Pre00]. I utgåvan av 
samma bok 2005 finns inte något enskilt avsatt kapitel för detta utan verktygen har blivit en 
naturlig del att nämna under varje utvecklingsmetods separata kapitel. I denna senare utgåva 
definierar Pressman Case-verktyg som – ”verktyg vilka tillhandahåller automatiserat eller 
semiautomatiserat stöd för processen och metoderna. När verktyg är integrerade så att informat-
ionen skapad av ett verktyg kan användas av ett annat är ett system för stöd till mjukvaru-
utvecklaren etablerat, kallat computer-aided software engineering” [Pre05].  

                                                 
8 Se Bilaga A 
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Redan 1993 insåg Fuggetta det växande problemet med att klassificera en stadigt växande flora 
av kommersiella verktyg vilka utvecklades i takt med den tekniska utvecklingen. Att förstå och 
värdera möjligheterna och de reella karaktäristika likväl som funktionalitet och tekniska 
relationer mellan verktygen var svårt redan då. En förvillande och förledande terminologi under-
lättade inte då och inte i dagsläget heller – tools, workbenches, tool sets, environment med mera 
bäddar för heterogen tolkning och förståelse [Alb00]. Fuggeta gör en klassificering enligt 
definitionen att Case-verktyg är en mjukvarukomponent vilken ger stöd under specificerade 
uppgifter under mjukvaruproduktionsprocessen [Fug93].  
 

Klasser Subklasser 

Editering • Grafiska editorer 
• Text editorer 

Programmering 

• Kodning och debuggning 
o Assemblers 
o Kompilatorer 
o Krossassemblers 
o Krosskompilatorer 
o Debuggers 
o Tolkar 
o Länkningseditorer 
o Prekompilatorer / 

preprocessorer 
• Kodgeneratorer 

o Kompileringsgeneratorer 
• Kodomstrukturerare 

Verifikation and 
validering 

• Statiska analysatorer 
o Korsreferensgeneratorer 
o Flödesschematorer 
o Standardsupprätthållare 

• Dynamiska analysatorer 
o Programhjälpmedel 
o Profilerarer/spårare 

• Komparatorer 
• Symbolikexekvering 
• Emulatorer / Simulatorer 
• Korrekthetsbevis assistans 
• Testförenklande generatorer 
• Testhandhavande verktyg 

Konfigurations-
hanterare 

• Konfigurationsverktyg och 
versionshanteringsverktyg 

• Konfigurationsbyggare 
• Förändringskontroll övervakare 
• Bibliotek 
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Mått and mätning 
(Metrics and 

measurements) 
 

• Kodanalyserare 
• Exekveringsövervakning/ 
• Tidsanalyserare 
 

Projekthanterare 

• Kostnadsskattningsverktyg 
• Projektplaneringsverktyg 
• Konferensplattformar 
• E-post 
• Anslagstavlor 
• Projektagenda 
• Projektanteckningsböcker 

Övriga verktyg 
• Hypertextsystem 
• Kalkylprogram 
 

Tabell 1 Klassificering av Case-verktyg [Fug93] 

 
Workbenches integrerar flera verktyg i en enda applikation vilken hjälper till i specifika faser 
under mjukvaruutvecklingsprocessen. Med dessa uppnås ett konsistent och homogent gränssnitt, 
enkla innovativa verktyg tillhandahålls samt att data accessen handhas på ett centraliserat sätt 
[Alb00]. Environments är en samling av verktyg och workbenches vilka ger stöd under 
mjukvaruutvecklingsprocessen [Fug93].   
 
3.2.1 Sammanfattning 
 
Utbudet av verktygsstöd generellt samt Case-verktyg är ständigt växande vilket försvårar ett 
aktivt val av verktyg. Olika Case-verktyg stöder olika delar av utvecklingsprocessen, upper-end 
stöder de tidiga faserna, lower-end de senare och integrerade Case-verktyg spänner över hela 
utvecklingsprocessen från analys till färdig programmeringskod. Ett val av Case-verktyg innebär 
samtidigt ett val av metod vilket minskar flexibiliteten och styr utvecklarna på både gott och ont.  
 
3.3 Case-verktyg i praktiken 
 
Inledningen samt problemformuleringen av uppsatsen har visat exempel på hur Case-teknologin 
mottagits i det dagliga arbetet där de teoretiska fördelarna inte alltid framgått vid praktisk 
användning av Case-verktygen. Många är de som har försökt att klargöra och förklara den 
paradox som uppstått i och med att olika undersökningar resulterat i motsägelsefulla resultat. 
Vissa undersökningar visar på produktivitets- och kvalitetshöjning under såväl själva system-
utvecklingsprocessen som slutprodukten, artefakten [Fin94, Iiv96 med fler], medan andra 
undersökningar visar att förväntade produktivitetshöjningar är svåra att uppnå [Orl93, Ves92]. 
Ivari är inne på samma linje i sin undersökning där han funnit att tidigare undersökningar påvisat 
stora fördelar vad gäller effektivitetsvinster och kvalitetsförbättringar men påvisar samtidigt det 
faktum att dessa verktyg inte används och ställer sig därför frågan - varför används inte Case-
verktygen? 70 % av Case-verktygen används aldrig ett år efter införandet enligt Ivari, 25 % 
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används endast av en grupp användare och endast fem procent är vitt använt men då inte upp till 
verktygets fulla kapacitet [Iiv96].   
 
Denna inkonsekvens anser Sharma inte kan ignoreras eftersom motsägande resultat medfört att 
informationssystemsutvecklare tvekar inför val av ett Case-verktyg Flertal orsaker anger Sharma 
bidrar till de motsägelsefulla resultaten där den främsta anledningen anges vara brist på mätbara 
produktionsresultat. För att utreda och lösa detta problem har Sharma utvecklat ett ramverk för att 
beskriva spridningen, användningen, införandet och adoptionen av Case inom IS organisationer. 
Sharma genomförde en storskalig nationell undersökning i USA vilken kartlade till vilken nivå 
organisationerna adopterade (adoption), Case samt till vilken faktisk grad som Case används i det 
dagliga arbetet (infusion), utifrån nedan följande nyckelprocesser samt tillhörande subprocesser. 
Undersökningen baserades på data insamlat från 1560 högre IS chefer i USA inom olika bransch-
sektorer. Sharma utgick från Hendersons och Coopriders modell för IS-planering och design-
stödsteknologi vilken anger att som sådan bör Case-stödet adressera tre nyckelprocesser inom 
systemutvecklingen – produktion, koordinering och organisation samt tillhörande subprocesser. 
Även om användandet av Case medför ökad effektivitet inom en av dessa nyckelprocesser anger 
Sharma att högre effektivitetsökning uppnås om alla tre nyckelprocesser samt tillhörande 
uppgifter omfattas av Case-teknologin och beroendet mellan processerna handhas på ett passande 
sätt [Sha00]. 
 
Sharma beskriver tre nyckelprocesser samt tillhörande subprocesser/uppgifter vilka totalt består 
av 22 uppgifter [Sha00]:  
 
Case-stöd för produktionen: Ska fokusera på att påverka individer eller gruppers produktions-
kapacitet gällande planering och design samt efterföljande artefakter och produkter.  
 
• Representationsuppgifter – Möjliggöra definition, beskrivning eller modifiering av objekt, 

relationer eller processer. Stöder abstraktion och konceptualisering av ett fenomen. Process-
flödesdiagram, funktionsdiagram, entitetsmodellering, domänspecifikationer och associ-
ationer eller relationsmapping är tekniker som ingår här. 

• Analytiska uppgifter – Möjliggör för användare att utforska, simulera och evaluera alternativa 
representationer eller modeller av objekt, relationer eller processer. Fokuserar på 
problemlösning och beslutsfattande aspekter inom planering och design. 

• Transformeringsuppgifter – Automatisera en betydande del av planeringen eller design-
uppgifterna genom att ersätta den mänskliga designern/planeraren. Från ett ekonomiskt 
perspektiv kan dessa uppgifter ersätta arbetskraft men huvudsakligen läggs tonvikt på att 
understryka förbättringar genom teknologiinvesteringar. 

 
Case-stöd för koordinering: Bör möjliggöra interaktion mellan flera av de inblandade i 
utvecklingsprocessen.  
 
• Kontrolluppgifter - Möjliggör för användare att planera, genomdriva och upprätthålla regler, 

policys och prioriteringar vilka styr och begränsar de inblandades aktiviteter. Omfattar såväl 
handhavandet av resurser som accesskontroll. 
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• Samarbetsuppgifter – Möjliggör för användare att utbyta information i syfte att påverka och 
influera konceptet, processen, produkten eller teamet. Dessa uppgifter kan tjäna som 
kommunikationskanal och underlättande hjälp.  

 
Case-stöd för organisation: Bör möjliggöra implementering av policys och procedurer vilka 
bestämmer den miljö i vilken produktions- och koordinationsuppgifterna är applicerade.  
 
• Supportuppgifter – Hjälpa individuella användare att förstå och använda tekniken på ett 

effektivt sätt. Dessa uppgifter kan sörja för vanlig online support men mest viktigt är att de 
kan vara ett medium för att dela erfarenheter mellan utvecklarna – kunskapsdelning.  

• Infrastrukturella uppgifter – Möjliggör implementering av standards vilka i sin tur möjliggör 
spridning och delning av kompetenser, kunskap, procedurer eller metoder inom utvecklings-
projektets processer samt möjligen mellan olika projekt. Även upprätthållandet och handha en 
konsistent datadefinitions lagerstruktur och standards för central dataförvaring. 

 
De tre sektorerna som Sharmas undersökningen omfattade – tillverkningsindustri, stat och 
kommun samt servicesektorn innehöll i stort sett lika stor del av adopterare och icke-adopterare 
per sektor. Desto större IS avdelning desto högre adoptionsgrad av Case vilket Sharma anger vara 
helt i linje med resultat från tidigare undersökningar. Orsaken anges vara att större organisationer 
har tillgång till mer resurser och ekonomi att lägga på Case-teknologin. Ingen skillnad återfanns 
vad gällde antal projekt inom företaget och antalet adopterare/icke-adopterare [Sha00].  
 
Resultatet av Sharmas undersökning visade att organisationer adopterat Case för endast drygt 
hälften av utvecklingsuppgifterna samt att dessa uppgifter återfanns i en mindre del av utveckl-
ingsprojekten. Enligt Sharma är detta orsaken till att Case inte upplevs som effektivitetshöjande 
och att acceptansen för Case-teknologins möjliga påverkan är låg. Case används till största del för 
produktions- och organisationsuppgifter fast det är koordinationsuppgifterna som är mest 
resursslukande. Sharma betonar vikten av att såväl användare som Case-utvecklare betänker 
denna låga grad av adoption och infusion i de mest resurskrävande processerna – koordinations-
uppgifterna [Sha00].   
 
Prekumar och Potter utförde en studie med primärt syfte att utvärdera olika faktorers påverkan på 
en organisations beslut av att använda sig av Case-teknologin eller att inte använda sig av denna.  
Undersökningar inom innovationsadoption är väldiga och omfattar en mängd olika variabler i 
olika sammanhang inom olika discipliner. Med tanke på detta utvecklade Prekumar och Potter en 
medvetet kraftigt nerbantad modell för sin undersökning (Fig. 3). Datainsamlingen skedde bland 
90 IS-ansvariga i västra USA [Prek95].  
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Figur 3 Prekumar och Potters forskningsmodell [Prek95] 
 
Variabler [Prek95]: 
 
• Relativa fördelar  

o Den grad till vilken innovationen upplevs vara överlägsen den idé eller artefakt den 
ersätter. Termen ”technology push” avser samma variabel. 

• Kompabilitet  
o Den grad till vilken en innovation upplevs vara konsistent till existerande värden, 

tidigare erfarenheter och den potentiella adopterarens behov.  
• Komplexitet 

o Den grad till vilken en innovation upplevs som relativt svår att förstå och använda. 
• Kostnad 

o Inkluderar såväl den initiala investeringen i kronor som operationella och 
utbildningskostnader vilka främjar användandet av innovationen. 

• Stöd från ledningen 
o Aktiv inblandning och stöd från högsta ledningen tillhandahåller passande strategisk 

vision och styrning samt sänder signaler om betydelsen av innovationen. 
• Produktförespråkare 

o Spelar en viktig roll vid introduktion av ny teknologi inom organisationen. Utbildar 
ledning och användare om de potentiella fördelarna med teknologin och skapar en 
medvetenhet om teknologin och organisationens behov av detta.  

• Operativ expertkunskap 
o Organisationen måste inneha en existerande teknologisk infrastruktur där kunskaper 

och färdigheter redan finns.  
 
Prekumar och Potter drar slutsatsen av sin undersökning att relativa fördelar, kostnad, produkt 
förespråkare, stöd från ledningen och operativ expertkunskap är de variabler vilka spelar störst 
roll när det gäller se skillnaden mellan adopterare och icke-adopterare. Vid närmare undersökning 
av värdet på variablerna i de två grupperna visade det sig att adopterare hade betydligt högre 

Tekniska Variabler: 
Relativa fördelar 
Kostnad 
Komplexitet 
Teknisk kompabilitet 
Organisatorisk kompabilitet 
 

Beslut att använda sig av 
Case- teknologin 

Organisatoriska Variabler: 
Produktförespråkare 

Stöd från ledningen 
Operativ expertkunskap 
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värde på relativa fördelar, produkt förespråkare, och stöd från ledningen samt lägre värde på 
kostnad och operativ kunskap. Detta indikerade att adopterare upplevde större fördelar med Case-
teknologin jämfört med icke-adopterare vilket förstärkte tidigare teorier om innovationsadoption 
och IT-adoption enligt Prekumar och Potter. För att vilja ta till sig och använda innovationer 
måste man uppleva att dessa medför fördelar och är bättre än tidigare känd teknologi även om 
vissa misstankar finns om att fördelarna inte kan realiseras. Osäkerhet om fördelar är en av de 
största barriärerna som hindrar icke-adopterare från att ta till sig Case-teknologin [Prek95].   
 
Prekumar och Potter anger också att behovet av Case-teknologi varierar från organisation till 
organisation eftersom Case marknadsförs som en produkt vilken enligt dem hjälper till att 
strömlinjeforma stordator operationer genom att öka kvalitén och produktiviteten och inte direkt 
är anpassat för PC baserade system med enkla gränssnitt och standardsystem ”direkt från hyllan” 
[Prek95]. I denna uppsats används tekniska och administrativa system som benämning på 
skillnaden mellan olika system vilka definieras i kapitel 3.4.  
 
Icke-adopterare använde sig till högre grad av standardsystem och hade en lägre grad av 
egenutveckling är adopterare. Adopterare hade en högre anhopning av ogjort inneliggande arbete 
vilket ansågs ha bidragit till motivationen att adoptera ett effektivitetshöjande verktyg som Case 
för att underlätta tids och kostnadspressen. Icke-adopterare upplevde att kostnaden för Case 
översteg de relativa fördelarna. Prekumar och Potters undersökning visade att största delen av de 
större organisationerna, försäljning större än 500 milj. dollar samt större IS avdelningar tillhörde 
adopterarna. Organisationer av mellan storlek hade lika stora delar adopterare som icke-
adopterare medan det fanns störst del icke-adopterare bland de små organisationerna som 
undersökningen omfattade. Prekumar och Potter anger att detta kunde bero på att en större 
organisation medför större frihet och mindre krav på att bevisa fördelarna med en investering 
innan den tas i drift. Att ha någon som förespråkade verktyget och då sålde in detta inom 
organisationen var viktigt när det gällde om organisationen skulle våga sig på att ta riskerna med 
Case-investeringen samt starkt stöd från ledningen. Däremot fann Pekumar och Potter det 
överraskande att de operativa expertkunskaperna var större bland icke-adopterarna än hos 
adopterarna [Prek95].  
 
3.3.1 Sammanfattning 
 
Tidigare undersökningar påvisar det paradoxala att Case-teknologi upplevs medföra fördelar och 
vinster men samtidigt att den inte används till sin fulla potential.  Enligt Sharma måste Case-
teknologin omfatta samtliga tre nyckelprocesser - produktion, koordinering och organisation samt 
beroendet dem emellan för att effektivitetsökningar ska kunna uppnås [Sha00].  Prekumar och 
Potter har identifierat variabler vilka avgör ett val av att använda sig av Case-stöd där de 
viktigaste är relativa fördelar, kostnad, produkt förespråkare, stöd från ledningen och operativ 
expertkunskap [Prek95].  
 
3.4 Tekniska och administrativa system  
 
Hedqvist och Persson använder benämningarna administrativa och tekniska system för att 
definiera olika systemtyper där problemställning, krav och sättet att realisera dessa två olika 
systemtyper skiljer sig avsevärt åt [Hed88]. De huvudsakliga skillnader systemtyperna emellan 
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återges i tabell två. Med hänsyn till den utveckling som skett sedan 1988 är inte skillnaderna fullt 
ut relevanta i dagsläget, dock är huvudskillnaderna mellan dessa systemtyper exakt lika idag. 
Detta särskilt när det gäller de administrativa systemen vilka är mer komplexa i dag samt att de 
tekniska systemen fått allt fler användningsområden.  
 

Systemtyp Administrativa system Tekniska system 

Data 
• Data-record orienterad 
• Komplexa 

datastrukturer 

• Signal orienterad 
• Enkla strukturer 

Processer 

• Sekventiella 
• Enkla transaktioner 
• Enkla algoritmer 
• Lagra, hämta, 

rapportera 

• Parallella 
• Komplexa 

transformationer 
• Komplexa algoritmer 
• Mät, beräkna, svara 

Hårdvara och 
Operativsystem 

• Stabil och oberoende • Varierande 

Språk • Cobol, 4G-språk • C, Ada, Fortran 

Tabell 2 Skillnader mellan tekniska och administrativa system [Hed88] 
 
De i tabell två angivna egenskaperna hos dessa systemtyper visar på en väsentlig skillnad mellan 
administrativa och tekniska system vad gäller utvecklingen av dessa samt ställda krav och behov. 
En undersökning av vad som avgör användningsbenägenheten av Case-verktyg måste beakta 
dessa skillnader. Denna undersökning tar hänsyn till detta genom att den empiriska 
undersökningen genomförs med respondenter vilka representerar både administrativa och 
tekniska system under utveckling. Därigenom fås en relevant bredd på undersökningsmaterialet 
vilket återspeglar verkligheten.  
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4 Empiri och Resultat 
I detta kapitel ges en presentation av respondenter samt av resultatet av intervjuerna. Resultatet 
redovisas utifrån variabler definierade i Prekumar och Potters forskningsmodell [Prek95] vilken 
presenterades i kapitel 3.3. 
 
4.1 Presentation av respondenterna  
 
Empirin omfattar respondenter anställda vid samma företag men vid olika avdelningar, konsult-
företaget TietoEnators avdelningar i Skellefteå och Luleå.  Dessa avdelningar utvecklar olika 
typer av system där Skellefteåavdelningen utvecklar administrativa9 system och har så gjort 
sedan starten. Med administrativa system avses system för kommun, stat och landsting i form av 
barnomsorg, miljöomsorg, äldreomsorg, skola med mera. System som ekonomisystem, data-
lagring i form av personregister och andra databaser, omkringsystem som utskriftssystem och 
elektronisk handel är en stor del av de utvecklade systemen. Skellefteåavdelningen har följt den 
tekniska trenden och gått från att under tidigt 80 – tal utveckla system för stordatorer i Cobol till 
en objektorienterad utveckling i nuläget men det har helat tiden handlat om administrativa 
system.  
 
Under hösten 2002 ingick TietoEnator och Ericsson ett partnerskapsavtal vilket innebar att 
TietoEnator övertog delar av Ericssons produktutvecklingsresurser inom fasta nät och mobil-
system. Avdelningen i Luleå ingår därmed i en nybildad enhet inom den svenska delen av affärs-
området Telecom & Media och sägs utgöra en stark kompetensbas för TietoEnators fortsatta 
verksamhet inom Telecomområdet enligt ett pressmeddelande från TietoEnator. Väsentligt är 
dock att de anställda på Luleåavdelningen har mångårig erfarenhet gällande utveckling av Tele-
comsystem, verksamheten har varit densamma under många år, endast ägarskapet och det organ-
isatoriska ledarskapet har växlat.  
 
Respondent nummer ett är teknisk chef på deltid och andra halvan som systemarkitekt vid Tieto-
Enator. Har arbetat som systemutvecklare sedan 1982 och stor del av arbetstiden går idag åt till 
att leda projekt. Respondent nummer två är konsultchef för den interna projektsektorn och har 
arbetat sedan 1976.  Den tredje respondenten har arbetat sedan 1985 inom Telecombranschen 
med allt från första generationens GSM-system till idag 3G- system, har varit projektledare och 
nu enhetschef tillsammans med fem andra, har ansvaret för en arbetsgupp på femton personer. 
Sammantaget såväl som individuellt har respondenterna lång och bred erfarenhet samt har kunnat 
följa utvecklingen inom branschen under en längre tid – en stor och bred kompetens innehas. 
 
4.2 Sammanställning av Resultatet  
 
Resultatet av intervjuerna redovisas kortfattat i matrisform i tabell tre, utifrån de av Prekumar och 
Potter angivna viktigaste variablerna vad gäller adoption av Case-teknologi (Kap. 3.3). En 
fullständigare redovisning följer sedan under rubriker satta efter respektive undersökt variabel. 
 
                                                 
9 Respondenterna använde begreppet sociala system men för att undvika begreppsförvirring används genomgående i 
uppsatsen begreppet administrativa system. Per definition kan sociala system innefatta enbart människor och behöver 
därför inte omfatta datorsystem [Che99] 
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 Systemtyp 

Variabler Administrativa system Tekniska system (Telecom) 
Relativa 
fördelar 

Särskilt i större projekt och för 
nyanställda att komma in i jobbet ansåg 
Case-teknologin kunna medföra stor 
nytta. Kodgenererande Case verktyg har 
övergetts. Det Case-verktyg som ansågs 
ge störst nytta var Rational Rose (RUP) 
förutom verktyg som MS Visio och MS 
Visual Studio vilka användes dagligen.  

Inga som helst fördelar sågs med de 
verktyg vilka stöder även senare delen 
av utvecklingsprocessen (integrerade 
och lower-end). Istället ansågs 
kodgenererade verktyg bidra till ett 
merarbete. Standardverktyg användes. 
Viss fördel ansågs nyanställda ha av 
den kunskapsförmedling som 
verktyget innebär i den mån att 
modeller är lättare att tolka än 
programmeringskod.   

Kompabilitet Dålig tidigare erfarenhet av integrerade 
Case-verktyg men ansåg att upper-end 
verktyg var ett måste i stora projekt.  

Dålig tidigare erfarenhet av 
integrerade Case-verktyg.  

Komplexitet 
 

Ansåg verktygen vara komplexa och 
svårhanterliga. Systemen de utvecklade 
ansågs också vara komplexa och under 
ständig förändring.  

Ansåg verktygen vara komplexa och 
svårhanterliga. Systemen de 
utvecklade var starkt standardiserade 
och formella. Handlade om delsystem 
till vilka de fick en kravspecifikation 
över det gränssnitt de skulle leverera 
och sedan skulle den utvecklade 
modulen sättas samman med kanske 
nio andra enheter till ett helt system. 

Kostnad Samstämmighet fanns gällande att en investering i Case-teknologi ansågs vara 
dyr såväl i investering, drift som utbildning. 

Produkt 
förespråkare 

Ingen speciell produktförespråkare 
angavs finnas utan det som kunden 
krävde var också det som användes.  

Telelogic Tau SDL suite (integrerat 
Case-verktyg) hade tidigare används 
och då främst eftersom en eldsjäl 
funnits. När denna eldsjäl böt tjänst 
slutade även användandet av detta 
verktyg. 

Stöd från 
ledningen 

Samtliga respondenter arbetade som konsulter och angav att det kunden ville ha 
fick den också.  

Operativ 
expertkunskap 

Respondenterna hade stor expertkunskap 
generellt och i synnerhet om RUP och 
Rational Rose. Kodgenererande verktyg 
hade tidigare använts men övergetts. Nu 
användes endast kodgenereingsverktyg 
av typ Dream Weaver (Webbutveckl-
ingsverktyg) och liknande.  

Respondenten hade stor expertkunskap 
i traditionella programmeringsverktyg 
och även kunskap och erfarenhet av 
kodgenereringsverktyg. Övriga 
anställda låg på i stort sett samma 
kunskapsnivå.  

Tabell 3 Resultatsammanställning av intervjuerna 
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4.2.1 Relativa fördelar 
 
Samtliga respondenter upplevde att Case-teknologin medförde fördelar när nyanställda skulle 
lämpas in i verksamheten och upplevde att särskilt nyutexaminerade kände sig säkrare och mer 
hemma om de hade metodstöd av ett verktyg. En stor fördel upplevdes av samtliga respondenter i 
att nytillkomna i projekten enklare kunde läsa in sig på systemet genom att studera Case-
verktygets dokumentation och en trygghet låg i att verktygen automatiskt införde förändringar i 
hela modellkedjan och alla dokument. Samtidigt angavs det vara ett stort problem att man litar på 
verktygets automatik och tar för givet att systemet det genererat är korrekt vilket sällan är fallet: 
  
”Vi har dokumenterat objektmodeller i Rational Rose och i Visio osv. och sen har vi haft en 
överlämning och när vi har kommit in och ska hjälpa till att bygga någon ny funktionalitet osv. så 
har vi kunnat se att objektmodellen aldrig är rörd sen vi lämnade över den men systemet ser helt 
annars ut.”  
 
Felaktig dokumentation angavs vara värre än ingen dokumentation alls. När de administrativa 
systemen överlämnas till förvaltning är det i regel inte samma personer eller samma organisation 
inblandad som de som har utvecklat systemet vilket ansågs ställa till problem vad gäller 
bibehållandet av spårbarhet och konsistenta system mot dokumentationen. Som nyanställd och 
oerfaren angavs det ta tid att sätta sig in i de administrativa system eftersom de är omfattande, 
lagar och regler samt en vidd av olika system - allt från skolsystem till vård och omsorgssystem 
och även elektronisk handel som sades vara ett mer generellt system. Även som erfaren men utan 
verksamhetskunskap fanns en inlärningströskeltröskel vilka inga verktyg i världen skulle kunna 
ta bort. Dock ansågs den dokumentation verktygen tillhandahåller vara till en stor fördel vad 
gäller överlämnandet mellan olika faser och personer under utvecklingsprocessen.  
 
Verktyg som MS Visio och MS Visual studio användes dagligen vid utveckling av de inhemska 
projekten av administrativa system. Vad gäller kodgenererande verktyg ansåg samtliga 
respondenter att de verktyg som genererar kod för delar av system, gränssnitt mm, var till nytta 
men ingen av dem hade upplevt att ett helt system genererat av ett Case-verktyg utfallit till 
belåtenhet – ”Antingen använder man den kod som verktyget genererat eller så går man en 
annan väg”.  
 
Vid ett nyutvecklingsläge i de tekniska systemen angavs användandet av Telelogic Tau, SDL 
suite påskynda arbetet eftersom visuell design med hjälp av SDL ansågs gå relativt fort men 
underhållet och förändringar av SDL-koden ansågs mycket besvärligt och kostsamt jämfört med 
en utveckling där man programmerade i C. Egenhändigt utvecklad programkod ansågs enklare att 
underhålla och förbättra om det var olika personer som var inblandade. Det hade dessutom visat 
sig att det framgenererade systemets gränssnitt inte alls följde kravspecifikationen på ett önskat 
sätt vilket hade medfört handpåläggning och ändringar i systemet. Om orsaken var felaktig analys 
och design framgick inte av respondenten - ”Det är mycket fel och sällan man gör en riktig 
orsaksanalys… svårt att veta var alla fel kommer från” – gavs som svar på frågan om 
kodgenerering minskar felen i tekniska systemen jämfört med handskriven kod. 
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4.2.2 Kompabilitet  
 
Integrerade Case-verktyg hade använts av samtliga respondenter men erfarenheten av dessa 
medförde byte till standardverktyg om inte kunden särskilt krävde annat. När det gällde de 
tekniska systemen var det ett väl sammansatt team vilka arbetat tillsammans under lång tid och 
hade stor erfarenhet av sitt arbete. Under en tid hade det varit relativt turbulent inom branschen 
med byte av arbetsgivare och en del av personalen hade fått lämna sitt arbete vilket medfört att de 
som fanns kvar var också de som arbetat längst på platsen.  
 
Även de inom de administrativa systemen hade varit utsatta för marknadens svängningar vilket 
mest märktes på att kunderna nu ville ha mer utfört för allt lägre kostnad. Konkurrensen var 
stenhård och det gällde att producera billigast och bäst inom snabbast tid. Administrativa system 
påverkas kraftigt av nuvarande lagar och förordningar vilka är under ständig förändring. Detta 
medför att även problemet som ska lösas – systemet som ska utvecklas omgärdas av många 
frågetecken och ständigt är i förändring. Som exempel angavs att den just som femtonde 
sjukdagen där arbetsgivaren står för de första två veckorna just införts i systemen ändrades lagen 
till den tjugoandra sjukdagen, vilket medförde ändringar i alla inblandade system. Snabba beslut 
och förändringar påverkar systemen.  
 
Telecomsystem angavs som mindre och mer styrda vilket medför att om en förändring sker som 
påverkar systemen sker detta långsammare. Dessa system ska in hos en operatör och är starkt 
standardiserade av olika organ. De tekniska systemen handlade om Telecomsystem och då 
basstationer där ett av tio delsystem utvecklades åt en kund i Japan. Kunden specificerar kraven 
och gränssnittet mot den del som respondenten var med att utveckla och de andra delarna 
utvecklades globalt.  
 
4.2.3 Komplexitet 
 
Samstämmigt angavs att Case-verktygen hade en hög inlärningströskel och när man redan visste 
vad man skulle utföra gick detta betydligt fortare att utför på det sätt man var van mot för att först 
lära sig ett nytt verktyg. I de tekniska systemen hade ett aktivt val gjorts under vissa projekt för 
att välja bort vissa verktyg med tanke på att de redan hade för många verktyg för de mindre 
erfarna medarbetarna att lära sig.  Inom de tekniska systemen handlade det i regel om delprojekt 
inom ett större projekt vilket kunde sträcka sig över en tioårsperiod. De olika delprojekten var 
utlagda på olika leverantörer som då arbetade i ett mindre projekt mot ett välspecificerat 
gränssnitt där alla delprojekten sedan sattes ihop. Leverantörerna kunde vara utspridda globalt. 
 
När det gäller de administrativa systemen var det frågan om stora projekt men många personer 
och komponenter inblandade vilket gjorde det i stort sett omöjligt att kunna överblicka systemet 
om inte ett Case-verktyg användes. ”Om man kommer utifrån som konsult och ska sätta sig in i 
systemet skulle det i princip vara nästan omöjligt om man inte fick gå in i en Rational Rose 
modell och få en överblick plus att det är mycket externa konsulter inne så att det är klart att det 
är viktigt att de håller styrning på allt, så att de vet vad de har.” 
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4.2.4 Kostnad 
 
Samtliga respondenter var ense om att Case-verktyg är väldigt dyra att använda och kostar 
dessutom mycket tid och pengar förutom licenserna eftersom de ansågs ha en hög 
inlärningströskel. Interna projekt inom utvecklingen av administrativa system angavs vara relativt 
små projekt där utrymme även kunde och skulle ges till nyanställda att komma in i verksamheten 
men inga resurser fanns för inköp av dyr Case-teknologi. I de interna projekten användes verktyg 
av typen MS Visio och MS Visual Studio. Anledningen till val av verktygsstöd inom interna 
projekt angavs vara ekonomsikt där t ex Rational Rose ansågs vara för stort och dyrt att använda 
sig av.  
 
Stora statliga och kommunala projekt handlade om mer än hundratusen mantimmar. 
Alla respondenter gav enhälligt svaret att resurserna varierar från projekt till projekt men en trend 
har varit att de tillsatta resurserna minskat i såväl projekt inom administrativa som tekniska 
system. Resurstillgångarna angavs vara starkt beroende av storleken på projektet där det inom 
utvecklingen av administrativa system uppköpta av statliga eller kommunala myndigheter 
handlade om tillgång till i regel oerhört stora resurser – stor budget och många människor 
inblandade.  
 
Det framkom även att dessa stora projekt med stora budgetar att även de har bättre kontroll på 
sina pengar idag och kräver mer av konsulten i fråga om resultat, tid och kostnad. Det finns inget 
utrymme i ett externt projekt till att lära upp någon på ett verktyg, varken inom de administrativa 
systemen eller inom Telecomsystemen utan detta förutsätts att konsulten/leverantören redan kan. 
En väg, eller den enda vägen att lära sig nya verktyg angavs var i interna projekt men samtidigt 
angavs att den interna budgeten låg på sparlåga som en konsekvens av rådande marknadsläge. 
 
Myndigheter och verk angavs vara helt styrda på budgetår, vilket innebär att investerar så länge 
som det finns pengar och sen väntar tills nya pengar finns att tillgå.  
 
4.2.5 Stöd från ledningen 

 
Vid projektstart bestäms vilka verktyg som skall användas, antingen genom att kunden har 
specificerat detta eller att utvecklarna kan komma med förslag. Respondenterna tryckte enhälligt 
på det dilemma det innebär att hålla sig inom projektets budgetramar och samtidigt ta in kunskap 
om ett nytt verktyg. Eftersom kunden inte betalar för detta måste utbildningen finansieras av 
konsulterna/leverantörerna själva vilket i sin tur medför ytterligare problem – när man väl har fått 
ett projekt är det i regel alltid tidsbrist och att istället i förebyggande syfte utbilda sig på ett 
verktyg man tror man kanske ska komma att använda är inte lönsamt eller vidare långsiktigt rent 
strategiskt. Om kunden särskilt kräver en speciell utvecklingsmiljö innehållandes Case-teknologi 
angavs ledningen rätta sig efter detta och tillföra de resurser och det stöd som krävs. Inget aktuellt 
scenario framkom där ledningen propsade på att Case-teknologi skulle användas om ej kunden 
krävt detta.  
 
4.2.6 Produktförespråkare 
 
Projekt inom utveckling av administrativa system med köparen stat, kommun och landsting 
angavs ha en strukturerad och formell utvecklingsprocess där kraven var noggrant ställda och 
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verktygsstödet givet av kunden. Dessa kunder angavs kunna specificera vad de ville ha gjort och 
på vilket sätt.  
 
De tekniska systemen hade tidigare haft en kollega vilken marknadsfört Telelogic Tau, SDL 
suite. Detta hade medfört att verktyget använts och en utvärdering gjordes av detta. Tyvärr hade 
för lång tid förflutit sedan denna utvärdering gjorts och efter ett antal flyttar hade utvärderingen 
försvunnit. Själv ansåg sig inte respondenten vara lika positivt inställd till kodgenerering och när 
han själv övertagit eldsjälen roll blev inte verktyget något första val.  
 
4.2.7 Operativ expertkunskap 
 
Vid utvecklandet av de administrativa systemen har man redan sedan stordatortiden arbetat efter 
ett slags ramverk, en underliggande plattform med syftet att kunna återanvända erfarenheter 
likväl som utvecklade moduler – återanvändbara verksamhetsanpassade komponenter. Inom de 
interna projekten används verktygsstöd som bl. a. Visio, Microsoft Visual Studio samt Word. 
Rational Rose har använts men i stort sett endast i stora externa projekt där även kodgenerering 
samt ett batteri av testverktyg ingått enligt kundens krav.   
 
Stora statliga myndigheter angavs ha en helt annan budget för sina projekt där Rational Rose dels 
användes för att specificera användningsfall samt Visual Basic som programmeringsspråk och 
därmed då MS Visual studio som utvecklingsverktyg.  Utvecklingen i det specifika statliga 
projektet som diskuterades var komponentbaserad, man bröt ner applikationen i minst tre delar, 
olika skikt – ett presentationgränssnitt, ett verksamhetsområde/verksamhetsobjekt samt ett 
informationsskikt.  Detta ritas upp med hjälp av Rational Rose och paketeras sedan i olika paket 
vilka kan återanvändas. Om ett av skikten byts ut på grund av att man vill kunna anpassa 
applikationen att kunna arbeta mot en handdator behöver man inte bygga om hela systemet utan 
kan använda samma verksamhetmodul. Samma arkitektur arbetas med i de interna projekten på 
grund av samma fördelar, dock åstadkoms detta med mer generella verktyg som t ex MS Visio. 
 
Inom de administrativa systemen fanns det erfarenhet av kodgenereringsverktyg sedan lång tid 
tillbaka men erfarenhet hade varit dålig och därför användes dessa inte längre. ”man ritar upp ett 
system och genererar kodstumpar och kompilerar upp det här systemet som ska vara. Då har 
man i nästan 100 % av fallen kommit i ett läge då man sagt att det här inte duger, man vill ha 
något annat istället och byta den här funktionaliteten till någonting annat. Vi vill implementera 
saker som inte stöds av Case-verktyget och som fått till följd för oss om vi vill sälja produkten, ha 
en produkt som är bäst på marknaden osv. att vi gått in och gjort hack i den här produkten. Alltså 
vi genererar koden och sen i efterhand gått in och hackat och ändrar i koden vilket får till följd 
att jag aldrig kan generera om systemet, då förstör jag det jag gjort själv.” 
 
En skillnad som framkom under intervjuerna var att köpare av administrativa system i regel 
kräver utökad funktionalitet redan under utvecklingens gång eller efter en tid medan tekniska 
system är starkt kravspecificerade av kund redan innan utvecklingen påbörjas hos konsult.  
 
Det aktuella projektet inom de Tekniska systemen var ett delprojekt till en 3G basstation där 
slutkunden är en stor teleoperatör i Japan. De hade fritt fått välja metoder och verktyg i 
systemerings- och designfasen och samarbetspartner Ericsson och projektet hade då avsiktligt 
valt bort kodgenereringsverktyg och verktyg rent allmänt som har med utvecklingsmetodiken att 
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göra, operativsystem var dock valt av slutkunden. Ett kravhanteringsverktyg, för kravmärkning 
och kravnedbrytning, Doors diskuterades men valdes tidigt bort eftersom det skulle ha inneburit 
ett totalt nytt verktyg för de flesta projektmedlemmar.  Valet föll på att skriva programkoden i C 
för hand, Emac som standardeditor, GCC som kompilator, GDB som debugger vilka alla är 
standardverktyg vid Ericsson/Erisoft. För versionshantering användes CleareCase vilken är 
industristandard och Ericsson har där bra priser, även projektet höll med om beslutet. När det 
gällde test på lägsta nivå, modultest ansågs Vxworks utvecklingsmiljö hade fullt tillräcklig stöd 
för test så kodgranskningsverktyg valdes bort. Detta eftersom projektet ansåg att det var nog 
många nya verktyg för de nya ingenjörerna att sätta sig in i.  
 
När det gällde test av sammansatta moduler till det delsystem som utvecklades önskades ett bra 
verktyg och valet föll på TTCN vilket angavs vara någon slags standard. Två av personerna i 
projektgruppen var insatta i verktyget men kunskap om just verifiering och produkttest av 
verktyg angavs inte finnas inom projektet. Vid verifiering på systemnivå då alla sammansatta 
moduler sätts in att arbeta mot hårdvaran hade Ericsson krav på att verktyget Labwiev skulle 
användas. Dock ansågs detta verktyg vara ineffektivt och ett egenutvecklat verktyg byggt i Perl 
valdes istället. Tidigare erfarenhet av script skrivna i Perl hade fallit ut i god jord och de 
erfarenheter man hade ansågs överväga. 
 
Val av metoder och verktyg angavs endast vara möjliga initialt i utvecklingsprocessen samt att 
projektmedlemmarna kunde sägas vara ett erfaret och sammansvetsat team vilka själva hade 
byggt upp sitt sätt att arbeta på: ”Stora förändringar kostar pengar… man bygger upp ett eget 
ramverk… mycket sitter i huvudet… skrivs inte ner… man lär sig av projekt och förbättrar sig 
efter hand” 
 
Tidigare i ett annat projekt hade Telelogic Tau använts till en delmängd kod utvecklad för en 
basstation vilket respondenten upplevt som jobbigt eftersom anpassningar hela tiden fick göras av 
gränssnittet från Tau mot de andra delsystemens kod. Varje förändring innebar att de var tvungna 
att gå in och ändra på gränssnittet vilket egentligen inte borde göras alls. Visst var det ett effektivt 
och snabbt sätt att få fram kod när alla var inne i det, men att få fram kod med bra kvalité var 
värre.  
 
På senare tid angavs systemet ha kostat mycket i underhåll vilket inte skulle vara läget om ren C 
hade använts. Respondenten angav att Telelogic Tau vid den tiden var relativt nytt och oprövat 
samt att en eldsjäl funnits med i projektet vilken hade vurmat för denna då nya teknik. Telelogic 
Tau genererar program kod från SDL vilken anges då vara själva källkoden och den fram-
genererade programkoden är helt oläslig och därmed gick aldrig någon heller in och ändrade i 
den utan det var hela tiden i SDL som ändringar gjordes. Därmed angavs alltid dokumentationen 
och modellerna vara autentiska med det som programkoden utförde. SDL verktyget ansågs inte 
heller vara anpassat för att skriva kod mot hårdvaran. Vad som dock ansågs vara en förklaring till 
detta ständiga ändrande av gränssnittet mot omvärlden var att de övriga delsystemen inte var 
utvecklade med samma verktygsstöd. 
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5 Analys och diskussion 
Analysen redovisas utifrån variabler definierade i Prekumar och Potters forskningsmodell 
[Prek95] vilken presenterades i kapitel 3.3. 
 
5.1 Undersökta variabler vid datainsamlingen  
 
 Systemtyp 

Variabler Administrativa system Tekniska system (Telecom) 
Relativa 
fördelar 

Fördelar upplevs med Case-teknologi 
särskilt i stora projekt med många 
inblandade men endast med upper-
end verktyg och inte kodgenerering.  

Inga fördelar sågs med integrerade Case-
verktyg eftersom dessa styrde arbetet för 
mycket och resultatet blev inte alls lyckat. 
Standardverktyg vilka medförde möjlighet 
till personligt skapande användes och 
ansågs nödvändiga. 

Kompabilitet  Egenutformade metodkedjor och 
ramverk (Kap. 3.1), har under årens 
lopp utformats vilka sedan 
återanvändes och förbättrades.  

Hantverkskompetensen var hög och 
mycket av arbetet skedde automatisk utan 
hjälp av verktyg. Egenutvecklade 
metodkedjor och ramverkanvändes (Kap. 
3.1). 

Komplexitet 
 

Case-verktyg ansågs komplexa men 
hög inlärningströskel. Själva 
systemen under utveckling ansågs 
komplexa och under ständig 
förändring med ny och förändrad 
funktionalitet under hela processen 
(Kap. 3.4). Lagar och regelverk 
påverkar systemen kraftigt. Systemen 
skall implementeras i en stor, 
dynamisk och föränderlig 
infrastruktur.  

Case-verktyg ansågs komplexa men hög 
inlärningströskel. Själva systemen var 
starkt formaliserade, standardiserade och 
fastställd med låst kravspecifikation (Kap. 
3.4).  

Kostnad 
 

Kostnaden för Case-teknologi upplevs alltför hög såväl i inköp som i drift. Någon 
ekonomi för att ha kompetens för något annat än vad som just då efterfrågades 
fanns inte alls även om det skulle kunna finnas en vilja för att prova något nytt. 
Om kunderna kräver ett särskilt verktyg får kunden också betala detta men 
trenden var att kunderna ville ha allt mer gjort för en billigare penning och inom 
kortare tid.  

Stöd från 
ledningen 
 

Eftersom respondenterna arbetade som konsulter fanns det alltid ett stöd från 
ledningen i det fall att kunden efterfrågade och krävde att något särskilt verktyg 
skulle användas men då bekostade kunden också detta.  

Produkt 
förespråkare 
 

Ingen speciell produktförespråkare 
angavs utan verksamheten hade 
byggt upp ett arbetssätt, ett ramverk 
vilket man utgick ifrån och 
återanvände. Det kunden krävde i 

Eftersom själva slutprodukten var 
specificerad men inte alls hur denna skulle 
utvecklas hade det tidigare funnits en 
eldsjäl vilken infört Telelogic Tau, SDL 
suite men när denna gick till andra sysslor 
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verktygsväg använde man men då på 
kundens bekostnad. I de inhemska 
projekten användes billigare 
standardverktyg likt Visio, MS 
Visual Studio mm.  

återgick man till standardverktygen igen 
eftersom man upplevde att dessa gav 
bättre resultat.  

Operativ 
expert 
kunskap 
 

Stor och mångårig expertkunskap där 
såväl Case-teknologi som 
standardsystem användes enligt 
efterfrågan.  

De som då arbetade tillsammans var ett 
väl sammansatt team med stor kunskap i 
programmering, Nix och Telekomsystem. 
När en uppgift skulle lösas var den redan 
halvfärdig i tanken och sen bara att 
programmera klar.  

Tabell 4 Undersökta variabler analyseras 
 
5.1.1 Relativa fördelar 
 
I de administrativa systemen ansågs upper-end, metodverktyg enligt Cronholm (Kap. 3.1), 
innebära stora fördelar särskilt i stora projekt där de angavs vara oumbärliga. Desto större projekt 
och desto fler personer inblandade ansågs kräva högre grad av styrning och formalism. Även om 
Case-teknologi användes vid utveckling av stora administrativa system angavs det finnas en stor 
risk i att någon annan inblandad hade varit inne i systemdokumentationen och ändrat på något 
eller genom handpåläggning förändrat programkoden utan att uppdatera dokumentationen. Det 
faktiska systemet var annorlunda än det som var dokumenterat och därmed arbetade man efter 
falska premisser. Sharma anger vikten av att Case-teknologin måste användas av alla inblandade 
och i alla processer för att kunna bli effektiv och upplevas som kostnadseffektivt (Kap. 3.2).  
 
Detsamma gällde för de tekniska systemen där det visade sig efter användning av ett integrerat 
Case-verktyg att det framgenererade delsystemet inte alls passade ihop med de andra nio 
delsystemen vilka skulle sättas ihop till en helhet. Dessa nio andra delsystem var inte utvecklade 
men hjälp av Case-teknologi och dessutom utvecklade globalt. Inga fördelar sågs då alls med 
Case-teknologin men ingen orsaksanalys gjordes för att klargöra om det var felaktig analys och 
design som bar ansvaret för felen eller om det var något annat. Man kan säga att det var enklare 
att gå tillbaka till sitt gamla beprövad arbetssätt eftersom man då kände sig hemma i arbetet och 
visste hur man skulle åtgärda de fel som uppstod. Ser man inga fördelar med användandet av en 
teknologi så använder man den inte (Kap. 3.3). 
 
5.1.2 Kompabilitet  
 
Respondenterna hade varierande erfarenheter av tidigare användning av Case-teknologi. 
Kodgenerering av hela system hade aldrig upplevts som lyckat av någon respondent utan hellre 
hade det upplevts som mer tidskrävande och svårare att rätta till fel i genererade system.  
 
Arbetssätt och synesätt påverkar valet av verktygsstöd (Kap. 3.1), och medför att när man lika 
gärna skulle kunna använda sig av kodgenererande verktyg väljer att avstå. Oavsett om det 
handlar om Case-verktyg vilka befinner sig i de tidiga faserna av utvecklingsprocessen – 
metodverktyg enligt Cronholm (Kap. 3.2. Fig. 1), eller integrerade Case-verktyg vilka spänner 
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över i stort sett hela utvecklingsprocessen kommer man att göra ett aktivt val baserat på såväl 
tidigare erfarenheter av verktygen som resurstillgång och krav av beställare. Ett val av Case-
verktyg, oavsett spännvidd på verktyget medför en bindning till någon metod och kan därmed 
inte anpassas efter egenutvecklade metoder lika enkelt som standardverktyg.  
 
Vid utveckling av de tekniska systemen var det ett väl sammansatt team vilket hade arbetat länge 
inom branschen efter egenutvecklade arbetssätt med stor inbyggd flexibilitet där användandet av 
integrerade Case-verktyg kunde upplevas som ett totalt nytt arbetssätt med mindre flexibilitet 
(Kap. 3.2). När de hade använt ett integrerat Case-verktyg hade det visat sig att det fram-
genererade delsystemet inte alls passade in i det stora system det skulle in i vilket angavs bero på 
att de andra nio delsystemen vilka utvecklades globalt inte var genererade med Telelogic Tau, 
SDL suite. Ingen analys gjordes på vad som orsakade dessa fel hos delsystemet utan istället 
återgick man till sitt gamla vanliga arbetssätt där handpåläggning och kodändringar var möjliga 
och relativt snabba eftersom personalen var erfarna och duktiga programmerare.  
 
5.1.3 Komplexitet 
 
Case-teknologin ansågs gemensamt vara svår att lära sig och kräva utbildning vilket inte alltid 
fanns resurser till. Den stora flora tillgängliga verktyg bidrar också till en ökad komplexitet där 
kostanden för inköp och drift av Case-teknologin är hög och det faktum att ett val av Case också 
innebär ett val av metod och arbetssätt medför att det är svårt att byta verktyg när man väl 
påbörjat sitt arbete (Kap. 3.2). 
 
Förutom komplexiteten hos själva verktygen och användningen av dessa måste man ta hänsyn till 
vad det är för system man ska ha verktygsstödet till. Olika system under utveckling kräver olika 
arbetssätt och tillvägagångssätt. Administrativa system är komplexa i den mån att de står under 
ständig förändring och påverkan av lagar och regler medan tekniska system är starkt 
specificerade, standardiserade och klart definierat gränssnitt (Kap. 3.4). Skillnaden kan anges 
som att man vid bygge av administrativa system inte riktigt någon gång vet vad det är man ska 
bygga och vid tekniska system står det klart vad man ska bygga men sedan hur man gör detta är 
valfritt.  
 
5.1.4 Kostnad 
 
Samtliga respondenter angav att kostnaden för verktygsstöd, inköp, licenser och utbildning var 
höga och inget som verksamheten själva kunde bekosta utan det krävdes att kunden efterfrågade 
en speciell verktygspark och var villig att betala för detta. I stora administrativa projekt var 
upper-end Case-verktyg ett krav från kunden och ett måste för att kunna driva projektet. Enligt 
Prekumar och Potter är kostnaden är ett skäl för att små organisationer inte använder Case-
teknologi även om de skulle önska detta (Kap. 3.3). 
                                      
5.1.5 Stöd från ledningen 
 
Eftersom respondenterna kom från konsultbolag är det alltid kundens behov och krav som styr. 
Visar det sig att kunden kräver specifik kompetens och en viss verktygspark räknas detta in i 
priset och ledningen tillsätter alla resurser som går för att tillgodose kundens krav. Trenden på 
markanden hade gått mot att kunden blivit allt mer affärsmedveten och pressade priserna vilket 



5 Analys och diskussion  

 

30 

 

inneburit att konsulterna var tvungna att leverera mer, billigare och inom kortare tid. Inget uttalat 
stöd angavs komma uppifrån att respondenterna skulle jobba efter något annat än det som 
krävdes för att sälja verksamhetens tjänster just då. För att en teknologi ska tas emot och 
användas krävs det stort stöd från ledningen och tillskjutande av resurser (Kap. 3.3).  
 
5.1.6 Produktförespråkare 
 
Anledningen till att det i de tekniska systemen hade införts ett integrerat Case-verktyg var för att 
det då fanns en eldsjäl vilken starkt trodde på fördelarna med Case. Enligt Prekumar och Potter 
måste man tro på att ett införande av ny teknologi ska medföra fördelar även om dessa inte ännu 
är bevisade (Kap. 3.3). När denna eldsjäl lämnade projektet och det var dags för nya projekt fanns 
det ingen som pratade för fördelar med Case och därmed återgick arbetet till gamla beprövade 
arbetssätt.  
 
5.1.7 Operativ expertkunskap 
 
Tidigare undersökningar har visat att de operativa expertkunskaperna var större hos dem som inte 
använde Case-teknologi vilket ligger i linje med vad som framkom vid intervjuerna (Kap. 3.3). 
Samtliga respondenter var mycket kunniga och hade arbetat länge inom yrket. De angav att de 
såg fördelar med den styrning som verktygen innebar och hade sett att nyanställda gärna använde 
sig av dessa verktyg som en trygghet under arbetet. När man väljer verktygsstöd binder man sig 
samtidigt vid en utvecklingsmetod (Kap.3.1 ) och begränsar valet av programmeringsspråk. 
 
Förutom indelning i två olika systemtyper, administrativa och tekniska system ska man vara 
medveten om att särskilt administrativa system innefattar flertalet andra systemdefinitioner som 
en uppdelning i olika arkitekturer, dataarkitektur, applikationsarkitektur och teknisk arkitektur.  
Alla dessa kräver sin egen utvecklingsmiljö och sitt verktygsstöd samt att olika programmerings-
språk lämpar sig bättre än andra för vissa typer av applikationer (Kap. 3.2). Kapitel 3.4, tabell 2 
visualiserar skillnaden mellan administrativa och tekniska system vad gäller data, processer, 
hårdvara och operativsystem samt programmeringsspråk.  
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6 Slutsatser 
Här presenteras resultatet av undersökningen och svar ges på forskningsfrågan ställd i kapitel 
ett.  
 
Syftet med uppsatsen:  
 
Att genom teoretiska och empiriska undersökningar söka ökad förståelse om vilka faktorer som 
påverkar användningsbenägenheten av Case-verktyg. 
 
Den forskningsfråga som ges svar på: 
 
Vilka faktorer påverkar användningsbenägenheten av Case-verktyg? 
 
Min empiriska undersökning har visat att de av Prekumar och Potter angivna variablerna (Kap. 
3.3) - relativa fördelar, kompabilitet, komplexitet, kostnad, stöd från ledningen, produkt-
förespråkare och operativ expertkunskap har avgörande betydelse för användningsbenägenheten 
av Case-verktyg.  
 
6.1 Sammanställning slutsatser 
 
En höjning av användningsbenägenheten kan ske om följande aspekter beaktas: 
 

• Verktygen är dyra i inköp  
• Case-verktyg är produkter vilka marknadsförs och har man väl köpt på sig ett verktyg är 

det dyrt att byta 
• Verktygen används inte på rätt sätt och dess fulla potential nyttjas inte 
• Man gör handpåläggningar vilket medför att verktygets ”system” blir felaktigt 
• Människor gör som de alltid gjort om detta hittills lyckats 
• Tidigare erfarenheter har visat att förvaltning och underhåll blir mycket dyrare om koden 

är genererad av ett verktyg än om den vore handskriven  
• Den framgenererade koden uppfyller inte kraven utan ständiga förändringar måste göras 

under utvecklingens gång vilket resulterar i merarbete och kanske ett misslyckat projekt. 
• Den framgenererade koden upplevdes som totalt oläsbar vilket inte ligger i linje med 

traditionellt arbetssätt där man går in i koden för att göra förändringar 
• Verktygen har en hög inlärningströskel 
• Finns sällan tid eller pengar för att lära sig nya verktyg 
• Man måste använda sig av de verktyg som kunden kräver 
• Kunden betalar inte för inlärningstid på något verktyg utan detta förutsätts att man kan 

sedan tidigare 
• Med ett Case-verktyg blir man beroende av en metod vilket innebär mindre flexibilitet 

inom projektet 
• De som bestämmer har redan upphandlat en flora verktyg vilka är betalda för, i regel 

verktyg av mer generell karaktär som passar vid olika typer av projekt 
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I den empiriska undersökningen framgick klart skillnaden mellan de två systemtyperna, 
administrativa system och tekniska system vad gäller komplexiteten och därmed problem-
strukturen hos det problem man skulle lösa. När man klart kunde på ett tidigt skede säga vad man 
skulle göra, vilket problem som skulle lösas fann man en möjlighet och en nytta av att använda 
sig av kodgenererade verktyg, man hade en enkel problemstruktur vilket dock inte innebär att 
själva vägen till lösning är enkel utan endast att man vet exakt vad man skall utveckla. En fast 
och inte föränderlig kravspecifikation där man vet vilka signaler som skall skickas till och från 
subsystemet. Det framgick även att verktygen hade utvecklats och förbättrats men det hade 
dessutom verkligheten och de system som skulle byggas hade blivit allt mer komplexa när det 
gällde de administrativa systemen. De tekniska systemen hade visserligen ökat i teknisk 
komplexitet men var ändå lika starkt standardiserade nu som tidigare om än inte mer.  
 
Detta tyder på att om man väljer bort kodgenerering i tekniska system visar det antingen på att 
verktyget inte är bra nog eller på att man arbetar effektivare enligt ett egenutvecklat arbetssätt där 
standardverktyg anses tillföra mer och kodgenerering enbart försämrar, försvårar och förlänger 
utvecklingsprocessen. Ett erfaret väl sammansvetsat och samstämt team löser problem och 
utvecklar system på ett sätt som de själva format där ett enkelt problem löses ”i huvudet” på folk 
snabbare än att formellt och strukturerat gå igenom varje steg i en process – man vet vilka 
genvägar man kan ta och hur man förbättrar resultatet utifrån egna idéer och erfarenheter – det 
blir ett hantverk av det hela. Prekumar och Potter fann i sin undersökning att de operativa 
expertkunskaperna var större bland icke-adopterare av Case-teknologi än hos adopterarna vilket 
är samstämmigt med mina resultat (Kap. 3.3).  
 
Särskilt när det gällde de administrativa systemen ansågs Case-verktyg vara en fördel, dock inte 
kodgenererande utan mer de verktyg som Cronholm anger som metodverktyg (Kap. 3.1). 
Prekumar och Potter anger att Case-teknologi adopteras till lägre grad av utvecklare av PC 
baserade system med enkla gränssnitt och standardsystem (Kap. 3.3). Min undersökning stödjer 
detta när det gäller integrerade Case-verktyg vilka inte alls användes vid utveckling av 
administrativa system. Integrerade Case-verktyg ansågs inom de tekniska systemen fylla en 
funktion, dock kostade de mer än de smakade när det framgenererade delsystemet skulle passas 
in i det stora systemet. Att här manuellt anpassa slutprodukten/gränssnittet ansågs kostsamt och 
svårt, stor tid hade fått läggas ner på denna anpassning. Prekumar och Potter anger att man måste 
uppleva fördelar med användandet Case. Sharma anger att Case måste appliceras på alla tre 
nyckelprocesserna för att effektivitetshöjningar ska kunna återfinnas (Kap. 3.3), vilket inte hade 
skett. De tekniska systemen utvecklades globalt på tio olika platser där endast gränssnitts-
specifikationen var fastlagd men hur själva delsystemen utvecklades var fritt att välja för 
utvecklarna. Inga fördelar sågs med verktyget eftersom slutprodukten inte passade ihop med 
systemhelheten - om man inte upplever fördelar med verktygen så använder man dem inte.  
 
De administrativa systemen handlar inte om små komponenter vilka arbetar mot hårdvara likt de 
tekniska systemen går, utan här handlar det om komplexitet vilken praktiskt förenklas med hjälp 
av lager där ett kodgenererande verktyg skulle medföra en oönskad minskning av flexibiliteten. 
De verktyg som passar till denna typ av system ligger tidigare i utvecklingsprocessen, analys och 
design samt traditionella ritverktyg likt MS Visio eller MS Word som ordbehandlare vilka 
används flitigt. Samtliga respondenter använde sig av verktyg (Kap. 3.2) vilka inte står för 
samma typ av metodbundenhet som Case-teknologin utan lämnar mer av kontroll till användaren. 
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Verktygen ansågs kostsamma och svåra att lära sig men samtidigt angavs att desto fler människor 
inblandade i ett projekt desto mer nytta hade man av dokumentation från verktygsstöd. I vissa 
situationer kanske en högre grad av verktygsstöd skulle önskas men det finns för få resurser i 
fråga om pengar att tillgå för att möjliggöra detta. Det bör påpekas att denna undersökning 
skedde strax efter att luften gått ur IT-bubblan och överallt men särskilt här i norra delen av 
Sverige var det köparnas marknad och många arbetslösa inom branschen. Dessutom genomfördes 
undersökningen vid ett konsultföretag och inte en intern IT-avdelning vid någon stor koncern.  
 
När man pratar om kostnad är det inte bara de pengar man får betala för licenser som är 
avgörande utan tid är också pengar och inga projekt i dagsläget har den ekonomi att man har tid 
att lära upp personalen på olika verktyg – detta skall de redan kunna. Stark standardisering och 
formalisering inom de tekniska systemen passar väl för kodgenerering men ändå var det inte ett 
självklart alternativ att använda sig av detta. Orsaken som gavs var att de utvecklade delsystemen 
skulle in i en helhet vilken inte hade använt kodgenerering med följd att det egna gränssninttet 
låg under en ständig förändring för att passa in i det stora systemet. Ändringar i detta gränssnitt 
angavs vara något som man inte skulle syssla med alls samt att det gick mycket snabbare och 
blev bättre resultat att i efterhand göra ändringar i handskriven kod. 
 
6.2 Personliga reflektioner  
 
I den perfektaste av alla världar skulle vi kunna utveckla totalt felfria system vilka inte orsakar 
några problem alls men något Utopia finns inte i dag och kommer aldrig att finnas för den delen. 
Att utveckla system innebär att det är människor inblandade i såväl utvecklingen av systemen 
som användningen av dessa. När man som nyanställd, nyutexaminerad och oerfaren möter 
verkligheten ute i branschen, finner man en trygghet och ett stöd av ett formellt arbetssätt med 
stegvisa faser och visuell dokumentation – detta tillhandahåller Case-verktygen. När man har fått 
mer erfarenhet och insikt i vad det är man håller på med kommer hantverkaren mer och mer fram 
vilket är på både gott och ont. Olika företag och avdelningar utvecklar sitt eget ramverk som de 
arbetar efter och har sina standarverktyg vilka alla inblandade behärskar. Ett mänskligt 
självständigt tänkande kan ingen teknik ersätta men att förmedla detta till någon annan person 
innebär svårigheter. Helt klart måste man göra en avvägning av när det lämpar sig att lösa 
problem på det sätt man brukar och när det passar sig bättre med ett formellt och då dyrare 
verktygsstöd.  
 
Den empiriska undersökningen visade att även om man använder ett metodverktyg som Rational 
rose borgar detta inte för en kontinuitet i systemet ända fram till systemets avveckling utan 
resurser som tid, pengar och människor medför att man löser underhållsproblem på för stunden 
enklaste sätt. Man går in i koden och gör sin förändring men uppdaterar aldrig den 
dokumentation som någon annan lagt stora resurser på att upprätthålla. Detta anser jag vara ett 
organisationsproblem där ett långsiktigt tänkande också måste få kosta idag för att spara 
långsiktigt. 
 
6.3 Fortsatt forskning 
 
Prekumar och Potter fann i sin undersökning att adopterare av Case-teknologi hade en större 
anhopning utvecklingsprojekt och systemunderhåll på väntelistan än vad icke-adopterare hade 
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(Kap. 3.3). De drar slutsatsen att dessa adopterare sett produktivitetshöjningseffekterna med 
Case-teknologin och därför använder sig av denna. Min undersökning visar ej på att tidspress 
skulle öka användningsbenägenheten av Case utan hellre tvärt om vad gäller de tekniska 
systemen där en återgång till gamla rutiner och hantverksmässig utveckling upplevdes medföra 
högre effektivitetsgrad. Denna skillnad kan bero på att respondenten för den systemtypen var 
mycket erfaren likaväl som hans arbetskamrater och då inte kan jämföras med utvecklare som 
arbetat mindre än 20 år i branschen. Skillnaden kan också bero på att Case-teknologin inte 
användes av utvecklarna av de andra delsystemen och därigenom applicerades ej Case på alla 
nyckelprocesser med påföljd att verktygets potential inte alls nyttjades till fullo (Kap. 3.3).   
 
Redan 1983 visade en undersökning vid Bells laboratorium att erfarna utvecklare i grupp 
arbetade snabbare utan Case-verktyg än med [Bell88] (Kap. 1.1.). 22 år senare visar min 
undersökning på samma resultat vilket är anmärkningsvärt med tanke på den enorma teknik-
utvecklingen under dessa 22 år där användarvänlighet och kvalitativa begrepp fått ett allt större 
fäste och förståelse.  
 
Vidare forskning krävs för att klargöra varför ett integrerat Case-verktyg inte ansågs effektivitets-
höjande vid utveckling av tekniska system där det enligt teorin borde ha medfört stora fördelar. 
Är det organisatoriskt omöjligt att applicera Case på alla nyckelprocesser och hela systemets 
utveckling när utvecklingen sker globalt uppdelat eller finns det ingen vilja till detta eftersom 
fördelarna känns avlägsna? Varför arbetar erfarna utvecklarna snabbare utan Case-verktyg än 
med då erfarenheten även borde omfatta användandet av Case-teknologi? 
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7 Metoddiskussion 
Här diskuteras arbetsprocessen och de svårigheter som uppstått under denna samt reliabiliteten 
och validiteten med uppsatsen ur författarens perspektiv. 
 
7.1 Arbetsprocess och val av metod 
 
Min studie påbörjades med litteraturstudier inom det ämne jag redan tidigt bestämt att jag ville 
undersöka för att om möjligt identifiera mitt problemområde och därmed hela ansatsen med min 
uppsats. Som ett resultat av detta har finslipandet av min forskningsfråga, problemställning och 
mitt syfte pågått rätt sent i processen. Parallellt med detta har det pågått en ytterligare inlärning 
och fördjupning av vetenskaplig metodik. 
 
På ett tidigt stadium undersökte jag var det skulle gå att hitta lämpliga respondenter vilket visade 
sig vara en mer svårknäckt nöt än vad man kunde tro. Det bör nämnas att marknadsläget under 
utformningen av denna uppsats var i en tid av återhämtning efter den så kallad IT – bubblans 
bristande där flertalet IT - företag hade fått stänga och en arbetslöshet hade infunnit sig inom 
branschen. Detta medförde att de personer som hade arbete också hade fått en större arbetsbörda 
eftersom en försiktighet gällande nyanställningar hade inträtt bland de företag som fortfarande 
gick med vinst och växte. Detta kan ha bidragit till att vissa mindre IT – företag inte ansåg sig ha 
någon nytta eller ens möjlighet till att avsätta personal och tid till denna uppsats likväl att jag 
använde ordet formalism vid respondentkontakterna vilket kanske fick utvecklare av 
administrativa system att fundera och kanske missförstå mitt syfte med uppsatsen – jag var oklar.  
 
Kontakt per telefon togs dock med TietoEnator i Skellefteå där två av respondenterna arbetar och 
utifrån intervjun med dessa fick jag kontakt med TietoEnators avdelning i Luleå där den sista 
intervjun är gjord. Som en följd av den tidigare nämnda IT – krisen hade ett antal potentiella 
passande företag att bedriva intervjuer vid lagts ner, köpts upp eller enbart flyttat sin verksamhet. 
Det bör också uppmärksammas att de bägge avdelningarna, TietoEnator i Skellefteå och Luleå 
befinner sig inom samma företagskoncern men Luleå avdelningen har exakt samma arbets-
uppgifter, struktur och arbetssätt som den hade under det tidigare ägarskapet – det handlar om 
intervjuer vid ett och samma företag men ändå två totalt olika företagskulturer och företag rent 
praktiskt. 
 
Intervjuerna var av open-ended karaktär där respondenterna fick prata fritt och jag försökte 
komma med följdfrågor. Den första intervjun ledde till att tankearbetet gällande analys och 
resultat-presentationen förändrades från att tidigare gått ut på att en koppling skulle göras mot 
utvecklingsprocessens faser mot att undersöka vad det var som avgjorde viljan av att använda sig 
av ett Case-verktyg under processen. 
 
Analys- och tolkningsarbetet av intervjuerna som tog vid återspeglade teoribakgrunden i 
uppsatsen. Avslutningsvis drogs slutsatser vilka sammanställdes i uppsatsen. 
 
7.2 Validitet och reliabilitet 
 
Jag har i min undersökning använt mig av en vedertagen metod, vilket beskrivs i uppsatsens 
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kapitel 2. Jag hävdar att undersökningen skulle ha gett samma resultat om någon annan utfört 
den, på samma objekt under samma betingelser, och därför anser jag att reliabiliteten är hög. 
 
Vad som kan ha påverkat min studie är de metodval jag gjort och jag tror att en kvantitativ 
undersökning skulle ha visat på hur många som använder sig av kodgenererande Case-verktyg 
eller inte, men inte svarat på vad som avgör användningsbenägenheten eller kartlagt orsakerna till 
detta. Likaså hade en enkätundersökning medfört svårigheter att kunna förstå helheten eftersom 
dessa inte möjliggör de spontana kvalitativa svar jag eftersträvade vid mina djupintervjuer.  
 
Alla intervjuer är gjorde på samma sätt, öga mot öga, konverserande utifrån en frågemall. 
Validiteten anser jag vara stärk genom att det är mer än en respondent från varje avdelning samt 
att dessa är mycket erfarna och i en beslutande chefsposition med en övergripande insikt i 
verksamheten. Intervjuerna av genomförda inom samma koncern med vid olika avdelningar vilka 
på inget sätt påminner om varandra, varken i arbetssätt, struktur eller organisation. Detta har 
medfört att det lika gärna kan sägas ha handlat om två olika företag rent fysiskt 
 
Inom området systemutveckling finns det relativt mycket litteratur att välja mellan. Jag har valt 
att referera till kända författare inom området, exempelvis Andersen, Pressman samt Storey m.fl. 
Den vetenskapliga metoden härrör från Yin, Thurén, Starrin och Svensson, Repstad samt Miles 
och Huberman. 
 
Vid utformning av frågeställningar och analys av resultat har jag använt mig av den teori jag 
funnit inom ämnet som bland annat grundar sig på tidigare nämnda författare. Faktorer som kan 
ha påverkat de utformade frågorna och därmed respondenternas svar, är om min översättning och 
tolkning av den engelska litteraturen utförts korrekt. Jag tror dock att jag kan påstå att validiteten 
är hög i och med det faktum att den svenska litteraturen i så stor utsträckning överensstämmer 
med den engelska. 
 
Vad som kan ha påverkat resultatet av den empiriska undersökningen är att just den respondenten 
vilken intervjuades som sakkunnig på de tekniska systemen inte var positivt inställd till Case-
verktyg rent generellt. Dock kan man anse att denna bristande positivism är ett resultat av en 
mångårig erfarenhet där respondenten kunnat se och uppleva resultaten av dessa verktyg. Med 
detta tankesätt som grund anser jag att respondenten fyller de uppställda kriterierna och därmed 
underminerades inte validiteten i uppsatsen på grund av valet av respondent. De antaganden jag 
gjort i inledningskapitlet har jag försökt stödja på teorier, och jag anser därigenom att de bör vara 
giltiga. 
 
Mot denna bakgrund anser jag att min undersökning har god reliabilitet och validitet 
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Bilaga A - Klassificering av Case-verktyg  
 
Pressman klassificerar Case-verktyg baserat på funktionalitet [Pre00]: 
 

• Business Process Engineering verktyg: 
o Representera verksamhets dataobjekt, deras relationer och hur dessa data 

objektflödar mellan olika verksamhetsområden inom en organisation 
• Process Modelling och Management verktyg (process technology tools): 

o Dessa verktyg tillhandahåller länkar till andra verktyg som tillhandahåller stöd för 
att definiera processaktiviteter.  

• Projekt planerings verktyg: 
o Fokuserar på främst två primära områden – Projektuppskattning och 

kostnadsuppskattning samt projektplanering.  
• Risk analysis tools: 

o Identifiera potentiella risker och utveckla en plan för att övervaka, förebygga och 
kontrollera väsentligheterna i stora projekt.  

• Projekt management verktyg: 
o Utökning av projekt planeringsverktyg. 

• Kravfångstverktyg: 
o Kombinerar texter skrivna av människor med databas hanteringssystem vilka 

lagrar och kategoriserar varje systemkrav som är tolkat från den ursprungliga 
specifikationen.  

• Metric och management verktyg: 
o Hjälp att mäta och koordinera processen för att kunna höja kvalitén i 

slutprodukten. Management orienterade verktyg fångar upp projekt specifika 
mätbara aktiviteter. 

• Dokumentations verktyg: 
o Förbättrar produktiviteten genom att automatisera dokumentationen. 

• System software verktyg: 
o Case är en arbetsplats baserad teknologi vilken behöver en omgivning vilken 

stödja flertalet kommunikationsmöjligheter som e-mail och anslagstavlor likväl 
som stöd för distribuerade komponenter mm. 

• Kvalitetssäkringsverktyg: 
o Majoriteten av alla Case-verktyg anger sig fokusera på kvalitetssäkring är i själva 

verket ”mät/omvandlingsverktyg” vilka granskar källkod för att kontrollera att 
programmeringsspråkets standard har följts.  

• Databas management verktyg: 
o Tjänar som en grund vilken möjliggör för Case-verktyget att kunna erbjuda en 

informationskälla vilken i regel kallas projektdatabas.  
• Software configuration management verktyg: 

o Ligger i kärnan av alla Case omgivningar och assisterar i identifikation, versions 
kontroll, förändringskontroll, granskning och status kontroller.  

• Analys och design verktyg: 



Bilaga A – Klassificering av Case-verktyg 

 

41 

 

o Hjälper till att skapa modeller av det system som skall byggas. Representation av 
data, funktion och beteende på analysnivå och karaktärisering av data, 
arkitekturell, komponentnivå och gränsssnitt på designnivå.  

• PRO/Sims verktyg: 
o Prototyping och simulering.  

• Interface design och Development verktyg: 
o Egentligen ett set av verktyg bestående av mjukvarukomponenter som menyer, 

knappar, fönsterstrukturer, ikoner, scroll mekanismer mm. Dessa verktyg ersätts 
dock nu av gränssnitts prototyping verktyg vilka möjliggör ett snabbt on-screen 
skapande av sofistikerade användargränssnitt vilka överensstämmer med den 
gränssnittsstandard som verktyget stödjer. 

• Prototyping verktyg: 
o Ex. screen painters vilka snabbt låter användaren definiera skärmlayouten för 

interaktiva applikationer. Mer sofistikerade verktyg av denna typ möjliggör data 
design kopplat till både skärm och rapportlayouter. Många analys och design 
verktyg har utökningar av prototyping slag. PRO/Sim verktyg genererar ett skelett 
av Ada och C källkod. Olika fjärde generationens verktyg tillhör denna grupp. 

• Programmeringsverktyg: 
o Kompilatorer, editorer och debuggers vilka finns tillgängliga för att stödja de mest 

vanliga programmeringsspråken.  Dessutom finns här objektorienterade 
programmeringsmiljöer, applikationsgeneratorer och databas frågespråk i denna 
kategori. 

• Webbutvecklingsverktyg: 
o Verktyg vilka assisterar I genereringen av text, grafik, former, script, appletar och 

andra element vilka återfinns på webbsidor. 
• Integrerings och testverktyg: 
• Här återfinns följande kategorier av testverktyg –  

o Datafångst – fångar data som kan användas under testningen 
o Statiska mått – anlyserar källkoden utan att exekvera testfall 
o Dynamiska mått – analyserar källkoden under exekvering 
o Simulering – simulerar funkitionalitet hos hårdvaran och andra externer 
o Test management – assisterar vid planeringen, utvecklingen och kontrollen vid 

testning 
o Tvärfunktionella verktyg – verktyg vilka spänner över flera av ovanstående 

kategorier 
• Statiska analysverktyg: 
• Assisterar i att härleda testfall 

o Kodbaserad – accepterar källkod och utför ett antal analyser vilka genererar 
testfall 

o Specialiserad – möjliggör skrivandet av detaljerade testspecifikationer vilka 
beskriver varje testfall och logistiken vid exekvering 

o Kravbaserad – isolerar specifika användarkrav och föreslår testfall 
• Dynamiska analysverktyg: 
• Interagerar med ett exekverande program, kontrollerar vägvalstäckningen, kontrollerar 

variablernas värdegränser och flödet genom programmet.  
o Inkräktande – förändrar mjukvaran genom att sätta in extra instruktioner  
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o Icke inkräktande – använder en separat hårdvaruprocessor vilken körs parallellt 
med den processor vilken kör programmet 

• Test management verktyg: 
o Kontrollera och koordinera testningen av mjukvaran.  

• Klient/Server testverktyg: 
o Specialiserade testverktyg för grafiska gränssnitt och krav på 

nätverkskommunikation mellan klient och server. 
• Reengineeringsverktyg: 

o Reverse engineering till specifikationsverktyg – tar källkoden som input och 
genererar grafiska strukturerade analys och design modeller, var-använd listor och 
annan design information 

o Kodrestrukturering och analysverktyg – analyserar programsyntax, genererar 
flödesgrafer och automatiskt genererar ett strukturerat program 

o On-line system reeengineeringsverktyg –modifiera on-line databassystem 
 
Alla ovanstående verktyg är begränsade till specifika programmeringsspråk och kräver en 
interaktion med systemutvecklaren [Pre00].  
 


