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Sammanfattning 

Sammanfattning 
 
Denna uppsats behandlar frågan huruvida användningsfallsmetoden klarar 
av att fånga upp alla de krav som behöver tas fram under ett 
systemutvecklingsprojekt. Rapporten undersöker också vilka metoder som 
en utvecklare eventuellt behöver använda för att få med samtliga krav, 
tillsammans med bakomliggande motiv. 
 
Undersökningen utfördes gentemot tre större systemutvecklingsföretag. 
Rapporten konstaterar att användningsfallsmetoden är väl lämpad för att 
fånga funktionella krav, men den fungerar sämre när det gäller hanterandet 
av icke-funktionella krav. För att lösa detta dilemma har företagen valt att 
utveckla egna metoder i denna del av kravfångsten, men betonar att 
kravfångarens erfarenhet och praktiska kunskap är en ovärderlig tillgång 
under kravfångsarbetet.  

 
 
 



Abstract 

Abstract 
 
This thesis deals with the question, if the Use-Case model manages to 
capture all the requirements needed in a system development project. The 
report also investigates which methods a developer possibly needs to use in 
order to capture all adequate requirements, and the underlying motives for 
using these methods. 
 
The case study was conducted on three major Software development 
companies. The report states that the Use-Case method is well suited for 
capturing functional requirements, but not as well suited to handle non-
functional requirements. To solve this dilemma the companies has chosen to 
develop their own methods to capture this part of the requirements. But the 
report emphasizes that the experiences and practical knowledge of the 
requirement engineers is an invaluable asset during Requirements 
Engineering.    
 

 
 
 



Förord 

Förord 
 
Detta examensarbete C är utfört inom ämnesområdet Data och 
Systemvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet. Handledare för arbetet har 
varit Ingela Johansson. 
   
Vi skulle vilja rikta vårt uppriktiga och varma tack till de respondenter som 
tog sig tiden att svara på våra frågor. Detsamma gäller vår handledare Ingela 
Johansson som har varit till ovärderlig och ständig hjälp under hela 
uppsatsarbetet. Till sist även ett tack till alla våra kurskamrater för de många 
och givande diskussionerna. 
 
Arbetet har haft sina toppar och dalar. Men arbetsbördan har fördelats lika 
mellan oss totalt sett.     
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Bakgrund 

1. Bakgrund 
 
I detta kapitel kommer vi att behandla problemområde, forskningsfråga, 
syfte och avgränsningar. 

1.1 Problemområde 
 
Flynn menar att den största kritiken som idag riktas emot 
informationssystem är att många system inte klarar av de krav som 
användarna ställde på dem från början. En mer dramatisk effekt av detta kan 
bli att många system mer eller mindre faller i glömska, tack vare att 
systemen inte klarar av att ta hand om uppgifter som de ursprungligen var 
tänkta för. En av de grundläggande orsakerna till detta tros vara en 
fokusering på tekniska frågor i utvecklingsprocessen. Detta gör att 
användarna och deras egentliga krav har en tendens att hamna i skuggan. 
Många av ovanstående frågor kan relateras till problemdefinition och 
analys. Både problemdefinition och den inledande analysen hör hemma i 
kravhanteringsarbetet och har visat sig ha stor betydelse för att fånga 
användarnas riktiga krav. Det finns undersökningar som visar att över 
hälften av systemutvecklingsprojekten idag dras med allvarliga 
utvecklingsproblem, många av dessa problem kan spåras tillbaka till 
svårigheterna med att fånga användarnas egentliga krav. (Flynn, 1998)  
 
Kravhanteringens betydelse är än större idag när systemen blir allt 
komplexare och måste samverka med ett ständigt ökande antal olika typer 
av system och slutanvändare. För att kunna hantera detta har 
objektorienterad systemutveckling växt fram. En av de centrala metoderna i 
objektorienteringen för att fånga kundens krav är användningsfall. Dessa 
driver hela utvecklingen och används som grund för den löpande 
utvecklingen. (Booch, Jacobson & Rumbaugh, 1999a)  
 
Intrycket som litteraturen ger är att användningsfall nära nog är en 
universallösning som i stort sett alltid fungerar. Vi ställer oss frågande till 
om användningsfallsmetoden verkligen klarar av att fånga kundens samtliga 
krav och behov?  
 

1.2 Forskningsfråga 
 
 
”I hur stor utsträckning kan användningsfallen fånga användarnas 
behov1?” 
 

                                                 
1 Behov: Med behov avser vi de funktionella och icke-funktionella krav som måste 
uppfyllas för att systemet ska kunna fungera såsom kunden önskar. 
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1.3 Syfte 
 
”Att undersöka om användningsfallsmetoden fångar användarnas behov 
samt om metoden inte gör det, ta upp vilka metoder, verktyg som konsulter 
anser sig behöva komplettera med!” 
 
 

1.4 Avgränsningar 
 
 

• Objektorienterad utveckling: Då de flesta utvecklingsföretag idag 
arbetar med objektorienterad utveckling i någon form har vi valt att 
utgå från detta.  

• Arbetet med kravhanteringen är det centrala: Litteraturen pekar 
entydigt på att det arbete som utförs under kravhanteringen är 
grundläggande för hur det fortsatta arbetet kommer att förlöpa och 
det är detta arbete som vi har valt att titta närmare på. Vi bortser 
alltså från systemets färdiga utformning och hur bra det slutgiltiga 
resultatet kan anses vara. 

• Vi ser det utifrån ”skolboksversionen” av objektorienterad 
systemutveckling: Denna uppsats behandlar inte modellen i sig. Vi 
förutsätter att varje företag har utvecklat egna varianter. Men att det 
har en relativt liten påverkan på vårt forskningsresultat. Detta 
eftersom vi inte behandlar utvecklingsmodellens egenskaper i sig.  

• Fallstudien utgår från konsultföretagens synvinkel: Uppsatsen 
behandlar frågeställningen utifrån de undersökta företagens 
synvinkel. 
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2. Metod 
 
I detta kapitel kommer vi att behandla den process vi har gått igenom och de 
val som vi har gjort för att kunna genomföra vår undersökning. Kapitlet 
skall utgöra ett underlag för läsaren att kunna bilda sig en uppfattning om 
den metod som vi har använt. Men även för att ha möjlighet att bedöma 
pålitlighet samt trovärdighet i vår undersökning. 

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 
 
Vårt val av angreppssätt för att samla in material till vår undersökning har 
varit en fallstudie. Fallstudiens styrka ligger i dess förmåga att utreda 
komplexa sammanhang, samt att ställa undersökande frågor av typen ”hur” 
och ”varför”. Vår fallstudiedesign utgår från Yin (1994), fallstudien hamnar 
i den kategori som Yin benämner ”embedded multiple case study”. Den är 
ett ”multiple case”, flerfallsstudie, därför att vi undersöker ett par olika 
organisationer och gör en fallstudie på dessa. Undersökningen är 
”embedded”, inbäddad, därför att den fokuserar mer på frågor som rör 
respektive organisations inre angelägenheter, resonemang, och inte på deras 
informationsutbyte med omvärlden. 
 
Vi har valt att bedriva fallstudien som ett ”multiple case” eftersom vi vill 
undersöka vilka grundläggande kriterier som ett utvecklingsföretag 
använder sig av och framför allt resonemanget kring dessa frågor. Genom 
att involvera ett större antal respondenter blir fallstudieresultatet mer 
generellt och mindre beroende av eventuella individuella skillnader hos 
företagen. Vi anser inte heller att fallstudien faller in under de kriterier som 
Yin (1994) har ställt upp för ett ”single case”:  
 

• Vi har inget utvalt kritiskt fall som vi kan testa våra teorier emot. 
• Inget av utvecklingsprojekten eller utvecklingsföretagen kan anses 

vara speciellt unika. 
• Det har bedrivits en hel del forskning inom området.  

 
Enligt Backman (1998) kan en fallstudie bedrivas med en kvantitativ eller 
kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden resulterar i tabeller, diagram och 
siffror. Men då vi har valt att förlita oss på öppna intervjuer anser vi att ett 
kvalitativt angreppssätt är det bästa alternativet. Det arbetssättet ger upphov 
till skrivna eller talade formuleringar. Vårt fallstudiearbete handlar om 
intervjuer med människor, där svaren till de frågor vi ställer inte kan 
besvaras med ett enkelt ja eller nej. Därför behöver vi ett kvalitativt 
angreppssätt som tillåter oss att gå på djupet med de svar som vi har fått. 
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2.2 Metodprocess 
 
I början av processen reflekterade vi kring vilka ämnesområden vi var 
intresserade av. Ganska fort kom vi fram till att vi båda ville skriva om 
något som berörde systemutvecklingsprocessen.  
   

”It is estimated that three-fouths of all large systems are operational 
failures, because they either do not function as specified or are 
simply not used” 
(Schmidt, Lyytinen, Keil & Cule: 2001:6) 

  
Med ledning av detta citat från litteraturen, inriktade vi oss på att försöka 
hitta en infallsvinkel som på något sätt berörde detta. Vi påbörjade en första 
litteraturstudie för att se om det fanns någon litteratur som vi kunde utgå 
från. Litteraturen bekräftade vad vi hade fått lära oss under studietiden, 
nämligen att arbetet med kravhantering var grundläggande för hur 
slutresultatet av systemet skulle bli. Men om detta var allmän kunskap, 
varför var problemen kring kravhanteringsarbetet fortfarande så stora? 
Utifrån detta formulerade vi en forskningsfråga och syfte, samt smalnade av 
vår litteraturstudie. 
 
Utifrån de kriterier vi satt upp för företag som skulle kunna vara aktuella, 
sökte vi och fann nio olika företag som uppfyllde de två första kriterierna, se 
kapitel 2.3.3. Bland dessa genomförde vi en förstudie i syfte att ta reda på 
vilka begränsningar som kunde finnas för vår undersökning. Vi frågade 
bland annat om företagen använde flera olika utvecklingsmodeller i sitt 
arbete. Svaret vi fick var att idag är objektorienteringen med Rational 
Unified Process (RUP) i spetsen det förhärskande arbetssättet. Därför kom 
vi att fokusera vår forskningsfråga ytterligare. Vi fick även reda på att 
endast tre företag av de nio uppfyllde det tredje kriteriet,  nämligen att de 
skulle syssla med kundrelaterad utveckling. Detta innebar att vi även hade 
hittat de företag som skulle kunna vara med i vår fallstudie. 
 

2.3 Datainsamling 
 
Under följande punkter beskrivs hur vi gått tillväga för att hitta relevant 
litteratur och hur fallstudie, intervjuobjekt och intervjumetod har valts ut 
samt hur fallstudien har genomförts. 
  

2.3.1 Litteratursökning 
 
Vår litteratursökning grundade sig på att söka efter böcker, artiklar med 
hjälp av sökord, bland annat software requirements, kravhantering och 
objektorientering vid olika sorters databaser. Utifrån den litteratur som 
bedömdes vara relevant för oss, fortsatte sökandet utifrån respektive 
bok/artikels referenslistor. Processen pågick tills vi ansåg ha tillräckligt 
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mycket kunskap om området för att kunna påbörja arbetet med 
fallstudiedesignen.   
 

2.3.2 Motivering av vald litteratur 
 
Den litteratur vi valt att använda är sådan som talar direkt eller indirekt om 
det problemområde som vi beskrivit i kapitel 1.1. Genom vår förstudie 
förstod vi att de flesta konsultföretag idag jobbar med ett objektorienterat 
arbetssätt i en eller annan form. Därför valde vi litteratur som behandlade 
det området. Förstudien avslöjade också att RUP var den objektorienterade 
modell som företagen använde sig av. Den måste med andra ord omfattas av 
vår litteratur. För att kunna besvara vår forskningsfråga och vårt syfte 
behövde vi även litteratur som förklarar kravhanteringsprocessen i ett 
objektorienterat systemutvecklingsarbete. Användningsfallsmetoden är en 
vanlig metod för kravfångst inom RUP-processen. Därför måste även den 
omfattas av vår teori. Till sist har vi tagit med kommentarer som ganska väl 
belyser de aspekter kring användningsfallsmetoden och RUP-processen som 
vi senare kommer att diskutera.   
 

2.3.3 Val av fallstudie 
 
Då uppsatsen ska belysa vår forskningsfråga utifrån konsultföretagens 
synvinkel, ansåg vi det lämpligt att utgå från nedanstående kriterier när vi 
sökte efter lämpliga företag som kunde användas i vår fallstudie. För att få 
fram företagens synvinkel måste vi naturligtvis komma i kontakt med 
faktiska personer på företagen. Hur vi valde ut de befattningar som dessa 
personer borde inneha framgår av kapitel 2.3.4. Våra kriterier för val av 
företag var: 
 

• Företagen skulle ha varit verksamma i minst fem år: Detta för att 
undvika företag som inte hunnit etablera sig som en seriös aktör på 
marknaden 

• Företagen skulle vara verksamma på flera orter: Detta för att 
undvika företag som är begränsade till sin verksamhet att de är 
beroende av en eller några stora fasta uppdrag. Ett sådant företag kan 
vara låst i sitt arbete via exempelvis policys.  

• Företagen skulle syssla med kundrelaterad systemutveckling: 
Det var viktigt att företaget sysslade med utveckling i samarbete 
med en kund och inte utvecklade färdiga system som de sedan sålde 
till kund.  

 
Vid val av fallstudieobjekt har vi använt oss av Internet och Gula Sidorna 
samt företagsregistret. I dessa källor har vi letat efter konsultbolag som 
arbetar med systemutveckling.  
  

 

5 



Metod 

Dessa kriterier gav nio möjliga fallstudieobjekt. Som vi tidigare sagt 
genomförde vi en förstudie, vars resultat var att tre av de nio företagen var 
av den typ som vi sökte efter.  
  

2.3.4 Val av intervjuobjekt 
 
Vid valet av intervjuobjekt diskuterade vi vilka personer på företagen som 
kan besitta sådan kunskap att de kunde besvara frågorna som vi skulle ställa 
på ett bra sätt. I denna diskussion kom vi fram till att personerna borde ha 
någon av följande befattningar inom företaget, projektledare, projekt-
samordnare eller chefen för utvecklingsenheten. Detta då personer med 
sådana befattningar borde ha goda kunskaper om hur utvecklingsarbetet 
genomförs på förtagen samt även veta hur företaget sköter sina 
kundkontakter.  
 

2.3.5 Design av intervjufrågor 
 
För att kunna arbeta fram ett intervjuunderlag som via analysen skulle 
kunna besvara vår forskningsfråga och vårt syfte, vände vi oss till Andersen 
(1994). Enligt författaren finns det 12 olika utvecklingsstrategier, som till 
viss del är varandras motsatser (se figur 1). Vi koncentrerar oss på de 
utvecklingsstrategier som har fokus på användarmedverkan (naturligt, i och 
med objektorienteringens grundtanke) samt dess motsats. De två 
utvecklingsstrategier som utifrån detta blev aktuella var de analytiska och 
experimentella utvecklingsstrategierna. Dessa två är varandras motsatser så 
till vida att med ett analytiskt arbetssätt kommer utvecklaren att kunna 
leverera det nya systemet som en helhet, medan ett experimentellt arbetssätt 
levererar system i mindre moduler som sedan ska bli en helhet.  
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Figur 1: Andersens (1994) tolv utvecklingsstrategier. 

 
Varför tog vi då avstamp i dessa systemteorier vid designen av 
intervjufrågor? Jo, vi ansåg för att få svar som är möjliga att analysera måste 
vi fråga om två ytterligheter inom utvecklingsstrategin. Vad kan då vara 
typiska projekt för de två olika strategierna? För det analytiska arbetssättet 
kan ett standardsystem2 som skall anpassas sägas vara ett typexempel. För 
det experimentella arbetssättet handlar det istället om egenutveckling3 av ett 
helt nytt system. Med detta tankesätt vill vi orientera oss själva och läsaren 
av denna uppsats om att det finns ett flertal olika systemutvecklings-
strategier och var vår uppsats hör hemma. Med detta som utgångspunkt 
designade vi frågor för att kunna besvara frågan om användningsfall är den 
ultimata metoden för att fånga kravhanteringen i dessa två olika former av 
projekt. 
 
Då uppsatsen behandlar frågan om kravhantering ur ett objektorienterat 
synsätt, är det två utvecklingsstrategier som blir möjliga enligt Andersen 
(1994). Nämligen experimentell och evolutionär utvecklingsstrategi. Då 
dessa två är så pass likartade till sitt arbetssätt har vi valt att enbart 
koncentrera oss på experimentell systemutveckling. Den stora skillnaden 
mellan dessa är att den evolutionära strategin delar in utvecklingen i flera 
och mindre steg. Detta ser vi har liten betydelse för oss då vi koncentrerar 
oss på kravhanteringen. Som Andersen (1994) påpekar är dess motsats den 

                                                 
2 Standardsystem: Färdigutvecklad programvara som är avsedd att implementeras i ett 
flertal olika organisationer (Andersen, 1994). 
3 Egenutveckling: Nyutveckling av programvara utifrån organisationens specifika krav 
(Andersen, 1994). 
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analytiska utvecklingsstrategin. Därför blir den naturlig som motpol i 
skapandet av frågeunderlaget.   
 
För det faktiska frågeunderlaget, med tillhörande motivering se bilaga 1.  
 

2.3.6 Tillvägagångssätt för datainsamling 
 
De utvalda personerna kontaktades per telefon, för att bestämma tid och 
plats för en intervju. Två personer har vi genomfört personliga intervjuer 
med medan den tredje svarade på våra frågor via e-mail. Ambitionen var att 
kunna hålla intervjutiden under en timme. Detta visade sig vara realistiskt. 
De två intervjuerna kunde genomföras som planerat. De utvalda personerna 
kom att ge oss relevanta och bra svar på de frågor vi ställde. Två intervjuer 
spelades in med hjälp av minibandspelare och en skriftlig sammanfattning 
gjordes sedan. Den tredje var som sagt redan i skriftlig form. 
 

2.3.7 Intervjumetod 
 
Enligt vår bedömning är vår intervju en så kallad ”focused” (fokuserad) 
intervju (Merton, Fiske & Kendall 1990). Den fokuserade intervjun tar inte 
mycket mer än en timme att genomföra. Den har karaktären av ett vanligt 
samtal, men det finns fasta rubriker som samtalet kretsar kring. Yin (1994) 
ser två stora fördelar med att intervjua deltagarna i en fallstudie: En intervju 
är på ett tidigt stadium målinriktad och försöker få svar på en viss typ av 
frågor. Dessutom är det ett relativt lätt sätt att tränga in i ett område som 
forskaren är intresserad av. Vår intervju har karaktären av vad Yin (1994) 
benämner som en ”open-ended interview”, (semi-strukturerad intervju). Den 
undersöker intervjupersonens faktakunskap kring en fråga, samt deras 
åsikter kring denna. Men även övriga kommentarer kring samma ämne som 
kan användas som en grund för en vidare diskussion. 

2.4 Sammanställning 
 
Under avsnittet 4 Empiri har vi sammanfattat de resultat som intervjuerna 
har gett.  
 
Enligt Yin (1994) kan det empiriska materialet analyseras med något som 
kallas ”pattern - matching”. Detta innebär att det empiriska resultatet sätts i 
relation till teorin. I vårt fallstudiearbete motsvaras detta av det 
huvudområde som vi har valt att basera våra frågor på. 
 

2.5 Metoddiskussion 
 
Intervjuerna har genomförts som en personlig intervju, en telefonintervju 
samt en intervju via e-mail. Anledningen till att intervjuerna kom att 
genomföras på tre olika sätt var, i fallet med telefonintervjun, att avstånden 
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oss emellan var för stort. Denna respondent hade djupare kunskaper kring 
företagets syn på kravhantering, än den ursprunglige respondenten, varför vi 
kom att byta respondent. Den tredje intervjun, e-mail intervjun, gick inte att 
genomföra som en personlig intervju då respondenten hade en tillfälligtvis 
stor arbetsbelastning. Dock var respondenten intresserad av att delta i vår 
fallstudie och vi kunde även återkomma med eventuella kompletterande 
frågor. Anledningen till valet av semistrukturerad intervju var att det skulle 
ha varit svårt att bygga en enkät som gav oss tillräckligt grundmaterial. 
Många av de svar som vi kunde få skulle kräva följdfrågor för att erhålla de 
djup vi eftersträvade.  
   
De bandade intervjuerna gav oss en fördel vid intervjutillfället. Vi fick en 
möjlighet att föra ett samtal där vi kunde koncentrera oss på vad den 
intervjuade personen sade och utifrån det ställa kompletterande frågor. Detta 
var till fördel för oss i och med att vi hade frågor som var av en 
semistrukturerad karaktär. Vid sammanställningen kunde även frågor som 
varit ledande i sin natur plockas bort. Den skrivna sammanställningen blev 
alltså vår tolkning av intervjumaterialet. Detta innebär att det finns en risk 
för misstolkningar. Ambitionen i skapandet av våra intervjufrågor, har varit 
att få dem att ligga inom ramen för våra teorier. Då den största skillnaden 
mellan en personlig intervju och telefonintervju är att de inblandade 
personerna inte kan avläsa varandras kroppsspråk, anser vi att vårt 
intervjumaterial har påverkats relativt lite i negativ riktning av detta. Detta 
på grund av att vi båda kunde aktivt delta i intervjun, via en högtalartelefon, 
samt att även denna intervju bandades. När det gäller den tredje intervjun 
som genomfördes via e-mail går det inte undvika att den blir mindre 
informationsrik och dynamisk som de två föregående intervjuerna. För att 
kompensera för detta har vi skriftligen skickat med samma 
bakgrundsinformation som till de två första intervjuerna. Innan e-mail 
intervjun genomfördes hade vi även telefonkontakt med respondenten för att 
klargöra fallstudiens syfte. Resultatet av e-mail intervjun visade sig sedan 
vara relevant för vår undersökning.  
 
Vår intention var att intervjufrågorna inte skulle skickas ut i förväg, till den 
person som skulle intervjuas. Dock ville en av respondenterna ha frågorna i 
förväg så vi skickade ut dem, samt till den person som intervjuades via e-
mail. I samband med telefonkontakten, fick intervjuobjekten en orientering 
kring vad intervjun skulle handla om. Anledningen till att vi inte ville att 
frågorna skulle skickas ut i förväg, var att vi ville ha spontana svar. 
Eftersom att det var den övergripande bilden som vi var intresserade av, 
ville vi inte heller att de intervjuade skulle fokusera på enskilda detaljer. Vi 
var väl medvetna om att risken fanns att de personer som vi skulle intervjua, 
egentligen inte innehavde den kunskap som vi var intresserade av. För att 
försöka minimera denna risk var en av våra första frågor i intervjun 
inriktade mot att undersöka vilken befattning personen egentligen hade i 
företaget. 
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2.6 Validitet 
 
Enligt Patel och Tibelius (1987) beskrivs validitet vid kvalitativ forskning i 
termer som rimlighet i insamlad information samt rimlighet i bearbetning 
och analys. De menar att vad forskaren sökte och slutligen kom fram till 
skall överensstämma med vad han eller hon utgick ifrån. 
 
Vår undersökning har varit begränsad till tre företag. Det gör att vårt 
resultat inte kan sägas vara generellt för branschen som helhet.  
 

2.7 Reliabilitet 
 
Patel och Tebelius (1987) menar att reliabilitet vid kvalitativ forskning kan 
beskrivas med ordet pålitlighet. Med pålitlighet menas hur forskaren kan 
undvika att andra faktorer påverkar informationsutbytet, som till exempel 
störande miljö under intervjuer eller svårtydda frågor. Vidare menar Patel 
och Tibelius att den information forskaren får tag på skall vara pålitlig, det 
vill säga att informationen samlas in och tolkas på ett trovärdigt sätt. 
 
I detta sammanhang vill vi lyfta fram att det vid intervjuerna kan ha funnits 
flera påverkande faktorer. Såsom ringande telefoner samt att intervjuerna 
spelades in med en minibandspelare. 
 
Under vårt empiriarbete genomfördes en intervju med en av våra 
respondenter via Internet, detta kan ha haft inverkan på de svar som 
lämnades. För att säkerställa reliabiliteten fick den aktuella respondenten 
samma frågor som övriga respondenter. Dock med den skillnaden att vi 
fick förklara bakgrunden och vissa av frågorna mer ingående, då direkt 
kontakt mellan oss inte var möjlig. 
 
Vi anser oss ha samlat in och tolkat vårt material på ett trovärdigt sätt 
genom att vi deltog båda två vid varje intervjutillfälle och att vi spelade in 
varje intervju. Det faktum att vi båda deltog vid intervjuerna medförde att 
vi lättare kunde tillvarata den information som gavs och att vi båda 
lyssnade och ställde olika följdfrågor. Inspelningen av intervjuerna 
minskade risken för att viss information sållades bort redan vid intervjuerna 
och att sammanhanget tappades bort. 
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3. Teori 
 
Under kapitel 3 redovisar vi den teori som vi använder oss av.  

3.1 Inledning 
 
3.2 beskriver vår definition på modell, metod, teknik (beskrivningsteknik) 
samt verktyg. 3.3 introducerar tanken bakom objektorienterad system-
utveckling. 3.4 beskriver RUP som arbetsprocess. 3.5 avhandlar 
användningsfallsmetoden samt tar upp dess syn när det gäller krav. 3.6 
behandlar kravhanteringen under ett objektorienterat synsätt. 3.7 tar upp 
vanliga kommentarer kring användningsfallsmetoden och objekt-
orienteringen i allmänhet. 
   

3.2 Vad betyder modell, metod, verktyg och teknik? 
 
Systemutvecklingsverktyg omfattar ett flertal hjälpmedel. Då dessa är 
vanliga begrepp inom systemutveckling har vi valt att sammanfatta dessa 
under detta stycke, där vi fortlöpande kommer att diskutera utifrån 
begreppen: Modell, metod, teknik (beskrivningsteknik) och verktyg. 
 

• Modell: En modell utgör en skiss över utvecklingsarbetet. Dess 
uppgift är att beskriva hur arbetet ska gå till, i vilken ordning saker 
och ting ska göras och vem som ska utföra de olika uppgifterna. Den 
går dock inte in på detaljer. En modell är tänkt att täcka många olika 
delar av det praktiska arbetet. Därför har det setts som nödvändigt att 
dela in den i mindre delar. Dessa delar går under olika benämningar. 
Det finns faser, steg, arbetssteg, och områden, problemområden eller 
metodområden. Många gånger beskriver en modell hela arbetet från 
grundläggande kravhantering till implementering av det färdiga 
systemet. Men det finns undantag från detta. (Andersen, 1994) 

• Metod: En metod utgör ett långt mer detaljerat arbetssätt än en 
modell. En metod kan också komma till användning flera gånger i en 
modell. En modell kan använda en eller flera metoder. En metod är 
avsedd att lösa vissa specifika problem. Det är därför viktigt att veta 
vilka problem som metoden inte kan tillämpas på. En annan viktig 
faktor i arbetet är att ta reda på vilken beskrivningsteknik metoden 
lämpar sig för. (Andersen, 1994) 

• Teknik ”beskrivningsteknik”: En teknik utgör ett arbetssätt. En 
beskrivningsteknik anger hur en viss typ av beskrivningar ska göras. 
En beskrivning blir då en uppsättning regler hur verkligheten ska 
tolkas och beskrivas. En metod kan bruka en eller flera 
beskrivningstekniker. Det finns heller inget hinder för att en viss 
beskrivningsteknik kan användas i flera modeller. (Andersen, 1994) 

• Verktyg: Ett verktyg är ett fysiskt hjälpmedel. Ett verktyg kan för 
en systemutvecklare vara ett hjälpmedel vid användandet av en 
metod tillsammans med dess beskrivningstekniker. En enklare typ av 
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beskrivningsteknik kan vara symbolmallar, exempelvis blanketter. I 
dagsläget börjar datorstöd att bli ett alltmer praktiskt användbart 
hjälpmedel. Värt att notera är att ibland kräver en viss metod en visst 
verktyg för att komma till sin rätt. (Andersen, 1994)   

 
 

3.3 Objektorienterad utveckling – en introduktion 
 
I systemutveckling finns det olika grundläggande perspektiv när det gäller 
att modellera det nya systemet. De två mest förekommande är det 
algoritmiska och det objektorienterade perspektivet. (Andersen, 1994) 
 
Den traditionella synen på mjukvaruutveckling innebär ett algoritmiskt 
synsätt. Grundtanken är att det färdiga programmet ska bygga på mindre 
och avgränsade procedurer och funktioner. En stor del av arbetet läggs ner 
på kontroll och nedbrytning av stora delar av programvaran till mindre 
delar. En av de stora nackdelarna med detta tillvägagångssätt är att det 
löpande underhållet blir lidande. I takt med att kraven förändras och 
systemet växer, kommer ett system som byggs med en algoritmisk 
utgångspunkt att bli allt svårare att hantera. (Andersen, 1994)  
 
I objektorientering består de grundläggande programkomponenterna av 
objekt eller klasser. Ett objekt är en benämning för någonting som finns 
exempelvis i problembeskrivningen. Ett praktiskt exempel på detta kan vara 
en tabell som innehåller en viss kategori av kunders adressuppgifter. En 
klass är en samlingsbeskrivning på ett flertal liknande objekt med samma 
eller liknande egenskaper. Exempelvis kan en klass vara företagets samlade 
adressuppgifter angående kunder. Denna klass består då alltså av ett flertal 
olika objekt. Varje objekt har en identitet, ett namn med mera, tillstånd, det 
finns någon form av data kopplade till det, och uppträdande, objektet kan 
göra utföra vissa handlingar samt påverka andra objekt. RUP är ett exempel 
på en systemutvecklingsmetod som är objektorienterad. (Booch et al, 1999a) 
 
I det löpande underhållet av ett program ingår korrigering av felaktigheter. 
Fel i objektorienterade program befinner sig i olika modulerna, istället för 
spridda på olika platser i hela programvaran. Detta gör det betydligt enklare 
att avgränsa och rätta till fel. Om programmet behöver byggas ut eller 
kompletteras med nya funktioner, ”kopplas” de behövda modulerna på den 
befintliga koden. Modultänkandet gör också att redan utvecklade moduler 
kan återanvändas. Detta ökar arbetstakten och sannolikheten för fel minskar 
eftersom modulen redan är testad. (Andersen, 1994) 
 

3.4 Rational Unified Process (RUP) 
 
RUP är en mjukvaruutvecklingsprocess. Dess huvudsyfte är att se till att 
användarnas krav på systemet verkligen förverkligas i den färdiga 
produkten. RUP-Processen använder sig av användningsfall för att fånga 
användarnas krav och dessa ska vara utgångspunkten för allt fortsatt arbete. 
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RUP kan idag sägas utgöra en världsomspännande standard inom 
objektorienterad systemutveckling. (Booch et al, 1999a) 

3.4.1 RUP som arbetsprocess 
 
RUP arbetar sig framåt genom en serie av kontrollerade utvecklingscykler. 
Varje utvecklingscykel brukar resultera i en färdig produkt. Varje 
individuell cykel består av fyra faser: inception (förberedelse), elaboration 
(utredning), construction (konstruktion) och transition (överlämning). Varje 
fas är indelad i iterationer. (Booch et al, 1999a) 
 
                        

 
Figur 2: Beskriver en utvecklingscykel med dess indelning i faser. 

 
• Förberedelsefasen: Handlar till stor del om att formulera en vision 

för det nya systemet. Det finns främst tre huvudfrågor som ska 
besvaras under denna fas: Vilka är systemets primära funktioner för 
olika användare? Hur kan en möjlig arkitektur se ut? Samt vad är det 
övergripande planen och vad kommer systemutvecklingen att kosta? 
Arkitekturen är på detta stadium preliminär. Den innehåller oftast 
bara en skiss över de viktigaste delarna. De största riskerna 
identifieras och prioriteras. Utredningsfasen planeras och projektets 
totala omfattning uppskattas. Redan i detta initialskede har 
användningsfallen stor betydelse för att kunna samla upp de krav 
som finns (Booch et al, 1999a) 

• Utredningsfasen: De flesta användningsfallen är specificerade i 
detalj och systemarkitekturen är klar. Arkitekturen kan ses som en 
vy av systemets olika modeller, som tillsammans representerar hela 
systemet. Under denna fas förverkligas de mest kritiska 
användarfallen. Utredningsfasen resulterar i en stomme som 
systemets arkitektur sedan vilar på. Projektledaren kan nu lägga upp 
arbetet och uppskatta vilka resurser som behövs. Den fundamentala 
frågan är nu om användarfallen, arkitekturen och övrig planering är 
tillräckligt genomtänkt för att projektet ska gå att genomföra. (Booch 
et al, 1999a) 

 
• Konstruktionsfasen: Nu startar det praktiska arbetet med systemet. 

Denna fas förbrukar mest resurser. Systemets arkitektur är också 
bestämd, även om mindre förändringar kan bli aktuella under 
arbetets gång. Slutprodukten ska innehålla alla användarfall som 
kund och utvecklare kommit överens om. Men det kan finnas kvar 
fel att åtgärda. Ytterligare fel kan dessutom dyka upp och åtgärdas 
under överlämningsfasen. Frågan är om systemet möter användarnas 
krav i tillräckligt hög grad för att kunna levereras i ett tidigare 
stadium? (Booch et al, 1999a) 
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• Överlämningsfasen: Produkten görs klar för en betarelease. En 
betarelease innebär att erfarna användare testar systemet för att hitta 
fel och brister. Utvecklarna arbetar sedan med att rätta till de brister 
som finns och tar tillvara de förslag förbättringar som framkommer. 
Dessa förändringar innefattas sedan i den produkt som ett större 
antal normalanvändare får ta del av. Överlämningsfasen omfattar 
även aktiviteter som användarträning, allmän support och rätta till 
fel som framkommit efter leverans. Ofta delas dessa fel in i två 
kategorier: De som är så allvarliga att de motiverar en omedelbar 
åtgärd, samt de som kan rättas till i nästa release. (Booch et al, 
1999a) 

    
 
Varje cykel resulterar i en ny version av det system som är under 
utveckling, varje version är en produkt som är färdig för leverans. Men det 
finns andra behov som den färdiga produkten måste svara upp emot. Inte 
bara från användarna direkt utan från alla som jobbar med systemet. I 
idealfallet ska utvecklare inte enbart fokusera på att producera en mjukvara 
utan ett koncept. Den färdiga produkten ska inkludera krav, användarfall, 
icke–funktionella krav med mera. Allt för att berörda intressenter ska kunna 
använda och förändra systemet under den löpande utvecklingen. (Booch et 
al, 1999a) 
 
Inom RUP finns det även fem huvudarbetsflöden. Varje iteration genomgår 
samtliga arbetsflöden, men tonvikten är olika beroende på vilken fas som är 
aktuell. Förberedelsefasen handlar om att fånga krav på systemet. 
Utredningsfasen analyserar de framkomna resultaten samt designar en 
lösning. Konstruktionsfasen strävar efter implementation. 
Överlämningsfasen handlar om att kunna utplacera systemet. 
Systemtestning ska utföras löpande. (Booch et al, 1999a) 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3: Booch et al(1999a) beskriver RUP-processens fem huvudarbetsflöden.  

Inom RUP finns det ett flertal modeller som används för att representera 
systemet. Exempel på ett par av dessa är användningsfallsmodell, 
analysmodell, designmodell, driftsättningsmodell, implementationsmodell 
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och testmodell. Tillsammans representerar dessa hela systemet, men med 
olika infallsvinklar. De olika modellerna är sammankopplade med varandra 
och har gemensamma nämnare. (Booch et al, 1999a) 
 

3.5 Användningsfallsmetoden 
 

 
Booch et al (1999a) definierar användningsfall enligt följande: 

 
”A use case specifies a sequence of actions, including 
variants, that the system can perform and that yields an 
observable result of value to a particular actor”     
(Booch et al: 1999a: 41). 

 
Användningsfall är ett kundanpassat sätt att samla ihop de krav som finns på 
ett eventuellt nytt system. Användningsfall är inkluderade i RUP och 
används rutinmässigt genom hela RUP – processen. En av dess stora 
fördelar ligger i användningsfallsmetodens kapacitet att samla ihop de 
funktionella kraven. Användningsfallsmetoden skapades ursprungligen av 
Ivar Jacobsen och med tiden kom metoden att inlemmas i många olika 
metoder. Den är oberoende av metod eller teknik och är lätt att förstå för en 
ovan användare, detta gäller både utvecklare och kunder. Med andra ord är 
användningsfallsmetoden ingenting som är unikt för RUP, utan kan 
användas helt fristående från denna. (Booch et al, 1999b) 
 
Meningen med att bygga ett mjukvarusystem är att det ska fungera på det 
sätt som tjänar användarnas behov på bästa sätt. Därför måste en utvecklare 
veta vad en användare behöver. Ett problem som länge har plågat 
systemutvecklare är att det har varit stora kommunikationssvårigheter 
mellan utvecklare och användare. Utvecklaren har ofta tänkt i olika former 
av abstrakta modeller som en användare inte alls kunnat relatera till. En 
användare tänker ofta i formen av praktiska handlingar. Exempelvis att 
kunna mata in ett lagersaldo och bekräfta. Denna serie av handlingar som 
får ett resultat, att lagersaldot förändras, kan sägas vara ett användningsfall. 
Ett dokument som visar alla de olika inmatningar som en användare gör på 
en dag blir då en användningsfallsmodell. Användningsfallen fångar 
funktionella krav och användningsfallsmetoden fångar samtliga krav som 
ställs på systemet. Detta leder inte enbart till att vaska fram de verkliga krav 
som systemet måste svara upp emot utan också vem som ska dra nytta av 
dessa. Detta är en stor skillnad gentemot traditionell systemutveckling där 
krav fastställdes, men aldrig sattes in i sitt sammanhang och vem det 
egentligen var som behövdes de olika funktionerna. Användningsfall gör 
betydligt mer än bara fångar de krav som finns på systemet. De är 
grundläggande och driver på design, implementation och test. Genom att 
bygga vidare på användningsfallen skapas en serie av olika modeller som 
fångar olika sidor av utvecklingsprocessen, design och 
implementationsmodeller med mera. De test som genomförs har stäms av 
gentemot användningsfallen, på detta sätt driver de inte bara processen 
vidare utan binder den också samman. Användningsfallsdriven process 
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betyder att utvecklingsprocessen följer ett flöde som alltid har sin avstamp i 
användningsfallen. Användningsfall specificeras, designas och i slutänden 
utförs testerna med användningsfallen som utgångspunkt. (Booch et al, 
1999a)  
 
Ett användningsfall beskriver alltså hur en serie av händelser hänger 
samman, inklusive alternativa händelser. Resultatet ska tillföra nytta för en 
aktör. Händelseserien står för interaktionen mellan de ting som hör hemma 
utanför systemet och systemet i sig. Användningsfall fångar upp de 
funktionella krav som finns på systemet. En användningsfallsmodell 
representerar då en sammanläggning av alla de individuella 
användningsfallen. (Booch et al, 1999b)  
 

3.5.1 Funktionella och icke-funktionella krav i 
användningsfallsmetoden 
 
Nedan kommer vi att beskriva användningsfallsmetodens syn på 
funktionella och icke-funktionella krav. Vi kommer även beskriva hur icke-
funktionella krav fångas under ett användningsfallsorienterat arbetssätt. 
 

3.5.2 Definition på funktionella krav, icke-funktionella krav 
 

• Funktionella krav: Krav som specificerar det som ett system måste 
klara av att utföra, utan att väga in fysiska begränsningar. Ett krav 
som specificerar den in och utdata som ett system hanterar med 
tonvikt på dess faktiska uppträdande (Booch et al, 1999a). 
Intentionen är att kunna beskriva systemets förmodade uppträdande 
på en lämplig nivå, vilket användningsfallsmetoden lämpar sig väl 
för. (Harmelen, 2001) 

• Icke-funktionella krav: Krav som specificerar systemets 
egenskaper, såsom domänmässiga egenskaper och 
implementationsbegränsningar, kapacitet, plattformsberoenden, krav 
på underhåll, flexibilitet och pålitlighet. Ett krav som sätter fysiska 
begränsningar på funktionella krav. (Booch et al, 1999a) 

3.5.3 Hanteringen av icke-funktionella krav inom 
användningsfallsmetoden 
  
Användningsfall används förutom för att fånga upp de funktionella kraven 
också som en lagringsplats för icke-funktionella krav. Ett användningsfall 
som exempelvis beskriver hur en fakturering ska utföras kan samtidigt ha ett 
tidskrav kopplat till sig som beskriver hur lång tid svarstiden får vara. 
(Booch et al, 1999a) 
 
De icke-funktionella kraven sätter begränsningar på de funktionella kraven 
och kan i vissa fall omöjliggöra att vissa användningsfall går att förverkliga 
i sin ursprungliga form. De flesta icke-funktionella kraven går att härleda 
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tillbaka till ett speciellt användningsfall och ska alltså kopplas till detta 
genom en någon form av beskrivning. I praktiken betyder det att kraven 
beskrivs i sin rätta miljö tillsammans med det aktuella användningsfallet. 
(Booch et al, 1999a) 
 
Vissa icke-funktionella krav kan spåras tillbaka till verkliga fenomen, 
konton i en bank eller en uppsättning av datafiler. Dessa krav kan till och 
börja med fångas i de övergripande modellerna som beskriver systemet i sin 
helhet, exempelvis domänmodeller. (Booch et al, 1999a)  
 

3.6 Krav  
 
Krav fastställs under de tidiga faserna av systemutvecklingen som en 
specifikation över vad som bör implementeras. Dessa definieras som vad 
systemet måste göra och de omständigheter under vilka systemet måste 
kunna fungera. Kraven definierar alltså vilka tjänster som systemet bör 
tillhandahålla och de sätter ut begränsningar på systemets arbete. (Kotonya 
& Sommerville, 1998) 
 
Vad en kund behöver kan också definieras som ett krav. Från en designers 
synvinkel kan ett krav även definieras som något som behöver designas 
(Macaulay, 1996). 
 
Det finns många olika typer av krav. Det finns mycket generella krav som i 
stora drag beskriver vad systemet bör göra. Det finns även funktionella krav 
som definierar delar av systemets funktionalitet. Exempel på andra typer av 
krav kan vara implementationskrav (hur ska systemet implementeras) eller 
driftskrav (specificerar minsta accepterande prestanda för systemet). 
(Kotonya & Sommerville, 1998) 
 

3.6.1 Problem med krav 
 
Om det finns felaktiga krav på ett system kan ett antal olika konsekvenser 
uppstå. Systemet levereras sent och till en större kostnad än vad 
ursprungligen var tänkt. Andra exempel är att systemet blir opålitligt, 
kostnaden för underhåll och vidareutveckling skjuter i höjden. Kraven 
speglar inte kundens verkliga behov, de är inkonsistenta, det finns ett 
ständigt glapp mellan utvecklare och kund, samt att det är dyrt att göra 
förändringar i efterhand. Det kommer aldrig att finns en slutlig lösning på 
detta problem. Men en bra utförd kravhantering är ett säkert sätt för att 
minska ner antalet problem och deras negativa effekter. (Kotonya & 
Sommerville, 1998) 
 

3.6.2 Kravhantering 
 
Requirements Engineering (kravhantering) är en relativt ny term som 
innefattar alla aktiviteter inblandade i upptäckandet, dokumenterandet och 

17 



Teori 

underhållet av en samling krav för ett databaserat system. (Kotonya & 
Sommerville, 1998) 
 
En annan synvinkel är att kravhanteringen innefattar vad som behöver 
designas, mer än hur det ska designas.  Kravhantering innefattar även att ta 
reda på den framtida situationen och dess associerade förändringar. 
(Macaulay, 1996) 
 

3.6.3 Kravhanteringsprocessen 
 
En process är ett organiserat antal aktiviteter som förvandlar indata till 
utdata. En kravhanteringsprocess är således en strukturerad samling 
aktiviteter som följs för att få fram, validera och underhålla ett systems 
kravdokument. Kravhanteringsprocessen har följande in och utdata. 
(Kotonya & Sommerville, 1998) 
 
 

 
 
Figur 4: Kravhanteringsprocessens olika delar enligt Kotonya och Sommerville (1998). 

   
Existerande systeminformation omfattar information om de system som ska 
ersättas eller information om andra system som kommer att interagera med 
det system som ska specificeras. Intressenternas behov beskriver vad 
systemets intressenter behöver från systemet för att deras arbete ska stödjas. 
Organisatoriska standard är standarder som används inom organisationen 
angående bland annat systemutveckling och kvalitetshantering. 
Förordningar syftar på externa förordningar som till exempel hälso- och 
säkerhetsförordningar som gäller för systemet. Domäninformation är 
generell information om systemets applikationsområde. (Kotonya & 
Sommerville, 1998) 
 
Resultatet av kravhanteringsprocessen är en samling överenskomna krav. 
Det vill säga en beskrivning av systemets krav. Dessa ska vara 
lättförståeliga för systemets intressenter och vara accepterade av dessa. 
Kravhanteringsprocessen resulterar även i en systemspecifikation som i mer 
detalj beskriver systemets funktionalitet. En annan produkt av denna process 
är olika systemmodeller. Exempelvis dataflödesmodeller eller 
processmodeller. (Kotonya & Sommerville, 1998) 
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3.6.4 Aktiviteter i kravhanteringsprocessen 
 
Kravframtagande, kravanalys och förhandling, kravdokumentation och 
kravvalidering ingår i de aktiviteter som faller in under 
kravhanteringsprocessen. Modellen visar den grundläggande 
kravhanteringsprocessens aktiviteter och deras ungefärliga följd. Modellen 
tillhandahåller en övergripande bild över kravhanteringsprocessen. Trots att 
olika organisationer hanterar kraven på olika sätt kan de flesta 
kravhanteringsprocesser beskrivas enligt denna modell. 
 

 
 

 
Figur 5: Kravhanteringens aktiviteter. 

• Kravframkallning: Systemets krav upptäcks genom samtal med 
systemets intressenter. Informationen kan komma från 
systemdokument, domänkunskap och marknadsstudier. 
Systemutvecklare arbetar med kunden för att få reda på fakta kring 
det problem som måste lösas, vilka tjänster som systemet ska 
tillhandahålla och systemets förväntade prestanda. Detta arbete 
innefattar också att analysera organisationen, applikationsområdet 
samt de affärsprocesser som kommer att beröras. 
Kravframkallningsprocessen är en komplex process. Kunderna har 
sällan en klar bild av sina krav, det finns motsägelsefulla krav och 
tekniken sätter gränser. Effektiv kravframkallning är av största 
betydelse. Acceptansen av systemet påverkas direkt av hur bra 
systemet kan svara upp mot de förväntningar som finns och hur väl 
det stödjer det dagliga arbetet som skulle automatiseras. (Kotonya & 
Sommerville, 1998) 

• Kravanalys och förhandling: De framtagna kraven analyseras i 
detalj och intressenter förhandlar för att bestämma vilka krav som 
ska tas hänsyn till. Förhandlingen är nödvändig för att komma 
överens om den uppsättning av krav som ska gälla som norm för 
systemet. De överenskomna kraven måste vara kompletta och 
konsistenta. Under arbetets gång återfinns ofta saknade krav, krav 
som står i konflikt med andra krav, tvetydiga krav, överlappande 
krav och orealistiska krav. Konflikter och andra funderingar måste 
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lösas med förhandlingar. Sedan ska resultatet av dessa förhandlingar 
modifiera systemkraven. (Kotonya & Sommerville, 1998)  

• Kravdokumentation: Under denna aktivitet dokumenteras de 
framkomna kraven på en lämplig detaljnivå. En målsättning bör vara 
att alla inblandade ska kunna ta till sig dokumentet. Mer detaljerad 
systemdokumentation (exempelvis systemmodeller) kan även 
konstrueras i den här aktiviteten. (Kotonya & Sommerville, 1998) 

• Kravvalidering: Krav kontrolleras efter konsistens och kompletthet. 
Detta för att upptäcka fel i kravdokumentet innan det används som 
utgångspunkt för designen. (Kotonya & Sommerville, 1998)  

3.6.5 Kravhanteringstekniker  
 
För att kunna hantera alla de aktiviteter som ingår i kravhanteringsprocessen 
har en utvecklare använda sig av flera olika tekniker (Kotonya & 
Sommerville, 1998). Det finns tekniker för alla aktiviteter i processen. Men 
denna uppsats behandlar endast tekniken scenarier eftersom den sätter 
användningsfallsmetoden i centrum och därför blir central för vår uppsats. 
Vi kommer heller inte att skilja på scenarier och användningsfall eftersom 
de är tätt sammankopplade.   
 

3.6.6 Scenarier   
 
Ett komplett användningsfallsdiagram kan snart utvecklas till att bli 
komplex. Det förändras dessutom hela tiden i takt med att utvecklingen 
fortskrider. Därför kan en utvecklare dela upp beskrivningen i mindre delar. 
Det är det som är grundtanken inom scenariotänkandet. Ett scenario blir 
alltså en del av ett användningsfall. Samtliga scenarier utgör då alltså det 
kompletta användningsfallet. Varje scenario är en sammanhängande 
sekvens av händelser som beskriver funktionaliteten hos ett användningsfall. 
(Schneider & Winters, 1998)  
 
Scenarier är alltså en av teknikerna för kravhantering. Styrkan hos 
scenariotekniken är att intressenter och slutanvändare ofta finner det enklare 
att relatera till exempel hämtade ur den verklighet som omger dem än de 
abstrakta beskrivningar som en utvecklare ofta kan erbjuda. Därför är det 
användbart att utveckla ett antal scenarios och använda dessa för att 
upptäcka och klargöra systemets krav. Scenarier är exempel på 
interaktionssessioner som är koncentrerade på en typ av interaktion mellan 
en slutanvändare och systemet. Slutanvändarna kan simulera sin interaktion 
med systemet via de olika scenarierna. Sedan kan de förklara för 
utvecklarna vad de gör och vilken information de behöver från systemet för 
att kunna utföra en viss uppgift. Även själva processen för att utveckla ett 
scenario, utan att ta hänsyn till användarnas interaktion kan vara till hjälp 
för att förstå kraven. Upptäckandet av möjliga scenarier tar fram en mängd 
av tänkbara systeminteraktioner och avslöjar behövda systemegenskaper 
som tidigare inte varit kända. (Kotonya & Sommerville, 1998)  Scenarier 
kallas ofta för användningsfall och är en grundläggande del av vissa 
objektorienterade metoder (Sawyer & Sommerville, 1997). 
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3.7 Kommentarer kring användningsfallsmetoden och 
objektorienterad utveckling 
 
Nedan tar vi upp vanliga kommentarer till användningsfallsmetoden och 
objektorienterad utveckling.  
 
Användningsfallsmetoden har sin styrka i att kunna initialt fånga in krav 
utan att vara bunden av tekniska hinder. Användare och utvecklare kan 
tillsammans förutsättningslöst diskutera sig fram till en bra lösning. 
Användningsfallsmetoden lämnar också dörren öppen för att släppa in 
många olika typer av användare. Både sådana som är slutanvändare samt de 
som arbetar mer med tekniskt underhåll. Användarna får hela tiden en 
återkoppling till det fortlöpande arbetet i och med att de har tillgång till 
mindre delar av systemet som utvecklas löpande. (Booch et al 1999b) 
 
Metoderna som används i samband med objektorienterade metoder ger en 
utvecklare en betydligt mer korrekt bild av hur det aktuella företaget 
fungerar och vilket informationsbehov det har, än de mer traditionella 
metoderna. Det betyder att det färdiga systemet som levereras ligger nära 
det optimala system som företaget behöver. Tidigare tenderade 
utvecklingsarbetet att snabbas upp så att det praktiska arbetet kunde starta. 
Därigenom missades viktiga detaljer angående systemet egenskaper. 
(Brown, 1997) 
 
Användarmedverkan och engagemang är bland det svårare som finns att 
mäta och hantera i det praktiska arbetet. Men många gånger kan 
användarmedverkan vara mer värt än alla andra fördelar med exempelvis 
användningsfallsmetoden kombinerat. En ovan datoranvändare kan vara 
rädd att föra fram sin åsikt i ett sällskap som domineras av datoringenjörer 
som genast vill komma fram till det praktiska arbetet. Men användarens 
åsikt kan sedan visa sig ha ett avgörande betydelse för systemets framtid. 
Objektorienterade tekniker involverar användaren till fullo i 
systemutvecklingen. Om en utvecklare ska kunna göra ett bra jobb måste 
användaren hela tiden känna att han eller hon förstår sin roll i det löpande 
arbetet och har kunskapen att kunna engagera sig i det. Slutresultatet blir att 
användaren känner att systemet är ”deras”, därigenom känner en större 
motivation att aktivt medverka i utvecklingsarbetet. (Brown, 1997)    
 
Underhåll och förbättringar av systemet gynnas till stor del av att problem 
upptäcks så tidigt som möjligt. Statistiken visar att över hälften av alla fel 
som begås i byggandet av ett informationssystem kan spåras tillbaka till det 
inledande arbetet med att fånga användarnas krav. Tid och resurser som 
läggs ner på underhåll kan med andra ord drastiskt minska genom att få 
tillgång till rätt kravunderlag i ett tidigare skede, desto tidigare desto bättre. 
Objektorienterade metoder har visat sig ha störst effekt när det gäller att 
reducera fel som härrör till bristande kravfångst. Systemet erhåller både en 
högre kvalitet samtidigt som det totala antalet fel minskar. (Brown, 1997) 
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RUP-processen medger en övergång mellan olika faser utan att användarens 
initiala krav förvanskas på vägen. Den ökar också i betydande grad 
möjligheten att spåra och undersöka förändringar i det pågående projektet. 
Även användare ges därigenom en möjlighet att på ett konstruktivt sätt 
kunna kommentera arbetet på ett organiserat sätt. (Brown, 1997) 
 
Tack vare att RUP har blivit spridd över hela världen, kan den idag anses 
vara en de-facto standard. Detta gör det lättare att plocka in olika former av 
konsulter i olika delar av utvecklingen. RUP stöds tekniskt. Den är också 
baserad på objektorienterade tekniker som på senare år har fått ett stort 
genomslag. Stödet för en utvecklare är bra, då det finns både rent tekniskt 
stöd och modelleringsstöd. (Harmelen, 2001) 
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4. Empiri 
 
Varje fråga kommer att behandlas under en egen rubrik i denna del. I avsnitt 4.1 fastställer vi 
vem vi pratat med och vilken erfarenhet den personen har. I avsnitt 4.2 får vi fram i vilka 
situationer företaget använder användningsfall samt för och nackdelar med metoden. I avsnitt 
4.3 får vi fram om de anser att användningsfall fångar alla de krav som behövs för en bra 
kravhantering.   
 
Intervjun genomfördes, med företag A som en personlig intervju, med företag B som en 
telefonintervju och med företag C via e-mail. För fakta kring de aktuella företagen se bilaga 2. 

4.1 Fråga 1 
 
1a. Vilken position innehar du inom företaget? 

 
Företag A 

 
Företag B 

 
Företag C 

Examinerades som civilingenjör 1989.  
Systemarkitekt. Tidigare 
systemutvecklare och programmerare. 
 

Gruppansvarig hos en  
komponentfabrik. Arbetat på ett 
medelstort företag i Boden/Luleå. 
Projektledare i större projekt.  Har 
genomfört både små projekt (2-3 
personer i någon månads tid) och 
större projekt (drygt 50.000 
timmar per år). Arbetat med både 
nyutveckling och förvaltning i 
olika miljöer och kundsegment. 

Rational koordinator, arbetat både 
internt och mot kund, 
Sverigeansvarig för ett av Sveriges 
största dataföretag när det gäller 
Rational. 
 

 
1b. Hur många år har du jobbat inom företaget samt innehavt denna position? 

Företag A Företag B 
 
Företag C 

Sen utexamination, den nuvarande 
positionen har han haft sen 1997. 
 

Anställd 12 år, Projektledare 14 
år, resp. gruppansvarig 4 år. 
 

1 år på ett av Sveriges största 
dataföretag. Tidigare arbetat på 
statligt dataföretag 

 
1c. Hur länge har du jobbat med RUP, samt hur kom du i kontakt med den 
modellen? 

Företag A 
 
Företag B 

 
Företag C 

Den första kontakten hade han med 
ett objektorienterat synsätt 1997, i 
samband med ett projekt åt en tyngre 
industri.  
 
Han är inte certifierad inom RUP-
processen. Men har skrivit de prov 
som ingår i RUP-certifieringen. 
 
En stor del av hans arbete ägnas åt 
att jobba med offerter. Samtidigt som 
han är inblandad i själva 
projektarbetet inne på företaget.  

 

Jobbat med användningsfall 
enligt Objectory sedan 1997, med 
RUP sedan 2000. Samt 
involverad med metod-
utvecklingsarbete hos kund. 
 

Jobbat med RUP i 5 år, kom i 
kontakt med RUP första gången när 
hon började att jobba på ett statligt 
dataföretag. Certifierad instruktör i 
RUP, RMUC (Requirements 
Management with Use Cases), 
Principal Consultant i OOAD (Object 
Oriented Analysis and Design) 
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1d. Vilka är era vanligaste kundtyper? 

Företag A 
 
Företag B 

 
Företag C 

Stora och medelstora företag. 
Statliga myndigheter och företag. 
Men kan klämma in mindre 
uppdrag. I sådana fall handlar det 
om att utforma exempelvis IT-
strategier på konsultbasis.  
 

Större företag och myndigheter, 
förvaltningar. 
 

Våra vanligaste kundtyper, det är 
svårt att säga men, IT-avdelningar 
inom privata och offentliga sektorn. 
Mellanstora och stora företag 
 

 

4.2 Fråga 2 
 
2a. Vad är företagets syn på användandet av användningsfall, handlar det om 
en strikt policy eller anpassas det efter varje enskilt projekt? 

Företag A 
 
Företag B 

 
Företag C 

Grundpolicyn är att använda 
användningsfallsdriven kravfångst. 
Men sen finns det kunder som av 
olika anledningar, använder andra 
metoder och modeller. En av 
dessa anledningar kan vara att 
företaget redan har en väl 
fungerande utvecklingsmodell. Har 
kunden inga specifika krav 
används användningsfalls-
metoden. Det görs aktiva 
ansträngningar för att försöka 
övertala kunden att använda 
användningsfallsdriven kravfångst.   
 

Anpassas efter kundens 
önskemål. Gäller både 
standardsystem och 
specialutveckling. 
 

Kunden bestämmer, dvs vill 
kunden använda sig av RUP så 
hjälper vi dem att använda RUP. 
Vilket i sig omfattar 
användningsfall. 
 

 
 
2b När använder ni användningsfall sett ur kravhanteringen? 

Företag A 
 
Företag B 

 
Företag C 

I första hand när det gäller att 
fånga de funktionella kraven. Då 
anser han att användningsfallen är 
överlägsen alla andra metoder. 
När det gäller frågan om hur synen 
är på användningsfallsmetoden 
när den ställs gentemot 
standardsystem respektive 
nyutveckling av ett helt nytt system 
finns inga skillnader. Det är 
snarare så att 
användningsfallsmetoden används 
i ännu större grad när det handlar 
om standardsystem. Detta för att 
fånga de funktionella kraven.  

Vid olika faser. Allt från analys av 
anbudsinfordran och kravanalys till 
nära konstruktionsnära 
användningsfall. Gäller både 
standardsystem och 
specialutveckling. 
 

Tekniken att använda sig av 
användningsfall täcker upp hela 
kravfångsten. Användningsfallen i 
sig beskriver bara de funktionella 
kraven på systemet.  
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2c. Varför/varför inte använder ni användningsfall för att fånga 
kravhanteringen? 

Företag A 
 
Företag B 

 
Företag C 

Vi använder användningsfall för att 
kunna fånga de funktionella 
kraven. Dess största styrka ligger i 
att kunden får berätta om sina 
önskemål med egna ord. Metoden 
är lätt att lära sig för både 
utvecklare och kund. 

Användningsfall är en användbar 
och begriplig teknik att möta kund 
kring. Gäller både standardsystem 
och specialutveckling. 
 

Tekniken som sådan innefattar alla 
de  steg som behövs för att samla 
alla krav på systemet. 

 
 
2d. Vilka för/nackdelar ser ni med användningsfallsmetoden? 

Företag A 
 
Företag B 

 
Företag C 

Fördelen med RUP-processen är 
att utvecklaren får ett ”flöte” som 
hänger med hela processen. 
Testplaner, implementationsplaner 
och så vidare, allting går att spåra 
tillbaka till det aktuella 
användningsfallet. Det blir en tydlig 
bild som alla kan förstå och 
samtidigt underlättar 
projektplaneringen därigenom. De 
faktiska användarna är delaktiga i 
framtagandet av 
användningsfallet. Det är deras 
språk som kommer fram i 
beskrivningarna, vilket i sin tur ger 
en ökad acceptans. 
 
Nackdelen med användningsfalls-
metoden är som sagt när det gäller 
icke-funktionella krav. Många av 
dessa kan vara nedtecknade i 
något policydokument, eller 
överhuvudtaget inte finnas 
dokumenterade i någon form alls 
samt sådana som bara ett fåtal 
individer känner till (vilka typer av 
databaser kan vi använda med 
mera). Andra uppkommer 
efterhand såsom utbildning och på 
vilket sätt den ska göras. Hur ska 
exempelvis en utvecklare gå 
tillväga när det gäller att fånga 
krav som kunden inte ens vet om 
att han har? De kanske inte ens 
finns dokumenterade på något 
sätt.   
När det gäller de funktionella 
kraven finns det oftast någon att 
tala med eller att det går att 
diskutera fram ett bra underlag. 
   

Han ser egentligen inte 
användningsfall som en metod i 
sig utan snarare som en teknik 
som "bor" i metoder. 
 
Användningsfallstekniken 
underlättar att fånga 
huvudflöden/nytta i systemet 
snabbt. Lätt att prata med kunden 
kring. Gäller både standardsystem 
och special-utveckling. Vid iterativ 
utveckling är det bra att kunna 
prata om vilka användningsfall 
som blir klara först (främst 
specialutveckling). 
 
De nackdelar han ser är att det är 
ganska lätt att gå vilse och jobba 
med för många olika 
användningsfall samtidigt. 
Systemet  riskerar färgas väldigt 
starkt av den lilla skara av 
kunder/brukare som deltar i 
arbetet med användningsfallen. 
Strikt låsning (t ex av ovana 
systemutvecklare) till att realisera 
användningsfall (i system) riskerar 
ge tungarbetade system där vana 
användare känner sig låsta till 
procedurer som främst passar 
nybörjare i systemet, men inte 
fungerar när brukarna blir erfarna. 
Metoden är dålig på att fånga upp 
egenskapskrav (t.ex robusthet, 
säkerhet etc.). Gäller både 
standardsystem och 
specialutveckling. 
 

Användningsfallstekniken är  
lätt för både kunder och användare 
att förstå och tillämpa.  
Användningfallsmodellen ger 
vidare en överblick över systemet 
och den kan användas som ett 
kontrakt med kunden. 
Den är också en ” de-facto 
standard” dvs nummer ett i 
världen, det är många som kan 
tekniken och det finns alltid 
kompetenta resurser på 
marknaden. 
 
Finns dock en risk för allt för stort 
fokus på de funktionella kraven. 
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4.3 Fråga 3 
 
3a.  Fångar användningsfall all den information som kravhanteringen behöver? 

Företag A 
 
Företag B 

 
Företag C 

Nej, den klarar inte av att samla 
ihop de icke-funktionella kraven. 
Det är svårare att fånga krav som 
inte är direkt kopplade till 
funktionalitet. 

Nej. Hur stor del den fångar beror 
av behovsområde samt vilket 
slags system eller produkt som 
avses. Användarnära system, 
standardsystem (och 
processflöden) har ofta stor nytta 
av användningsfall. Produkter som 
är verktyg t ex kompilatorer har 
mindre nytta.   
 

Nej, inte användningsfallen i sig 
men användningsfallsmetoden gör 
det. 

 
 
3b. Varför/varför inte? 

Företag A 
 
Företag B 

 
Företag C 

Många av de icke-funktionella 
kraven finns utspridda i olika typer 
av dokument och beslut. Många 
gånger kan dessa krav endast 
finnas i medvetandet hos vissa 
personer. Andra gånger är de inte 
ens kända. 

Den stora effekten är att beskriva 
aktiva skeenden och funktionell 
nytta. Egenskapskrav är inte i 
fokus eller användningsfallens 
styrka. 
 

Det är lätt att förstå för alla 
inblandade parter i ett 
utvecklingsprojekt. 

 
3c. Vilka andra metoder använder ni? 

Företag A 
 
Företag B 

 
Företag C 

Under dessa förutsättningar (fånga 
icke-funktionella krav) har 
företaget ingen egentligen uttalad 
metodik. Det gäller att ligga på 
kunden för att kunna vaska fram 
alla bakomliggande krav. Mycket 
handlar om praktisk erfarenhet hos 
kravhanteraren. 
 
Delar av andra modeller och 
metoder plockas in när det anses 
vara lämpligt. Ofta används 
”Workshops” och liknande 
arbetsmetoder. Syftet är då att 
samla ihop berörda intressenter 
och få dem att samarbeta på ett 
ordnat sätt.  
 

Företaget har även (utöver RUP) 
egna metoder som baserar sig på 
"artefakter" och processer ur ISO 
12207.2 kopplat till milstd 498 och 
en del andra IEEE-standarder. Har 
även minitailoring av UP (generisk 
form av RUP). 
 

Det behövs ej användningsfalls 
metoden fångar det som behövs 

 
 

26 



Empiri 

3d. Varför just dessa metoder? 

Företag A 
 
Företag B 

 
Företag C 

Företaget har  exempelvis en 
metod som kallas ”MiniRisk” som 
väl passar in under ett objekt-
orienterat arbetssätt. Den är bra 
på att samla människor och få 
dem att börja tala kring de största 
riskerna.  
 
Den går ut på att klassificera risker 
som dyker upp i projekt. En grupp 
människor samlas och får 
diskutera kring de risker som de 
anser föreligga inom projektet. 
Sedan uppskattas risken för att 
just dessa ska ske, samt de 
effekter som dessa kan få. Genom 
det resultat som framkommer ser 
kan utvecklaren se vilka risker som 
bör hanteras. ”MiniRisk” i sig är 
inget verktyg för att fånga krav. 
Men dessa fångas ofta i alla fall 
som lite av en bieffekt under 
arbetets gång.  
 
 

Olika skäl. De "större" metoderna 
baseras på heltäckande modeller 
och är väl beprövade. De är inte 
utformade för att låsa fast 
utvecklingsprojektet i vissa dyra 
verktyg (notera t ex att ett 
designerpaket av RUP kostar ca 
170 kkr/användare och då ingår 
inte provverktyg eller CM), vilket 
underlättar att mitt i ett projekt 
ändra ambitionsnivån. Den mindre 
kunden har dessutom ofta inte 
tillräckliga resurser för att hantera 
en tung metod. 
 

 

 
3e. Vad fångar dessa metoder som användningsfallen inte fångar inom 
kravhanteringen? 

Företag A 
 
Företag B 
 

 
Företag C 

Användningsfallsmetoden och 
RUP-processen ger inget 
metodstöd inom detta område. 
Alltså att kunna hitta krav som är 
kopplade till funktionalitet och 
prestanda. 

Det handlar om egenskapskrav. 
Till exempel robusthet, säkerhet, 
förändringsbarhet, portarbilitet 
med mera. 
 

 

 
 

4.4 Övriga kommentarer 
 
Alla tre respondenter är överens om att användningsfallsmetoden är lätt att använda och lära 
sig, både för utvecklare och potentiella användare, varför den är bra även för nybörjare inom 
området systemutveckling. Men också att det krävs erfarenhet för att bli en bra kravfångare, 
det kan ingen metod i världen väga upp. 
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5. Analys 
 
När det gäller att analysera utifrån vår forskningsfråga, ”I hur stor 
utsträckning kan användningsfallen fånga användarnas behov?”, kan ingen 
entydig analys göras. Detta beror till stor del på att respondenterna har olika 
åsikter i ämnet. För att kunna genomföra en mer strukturerad analys 
kommer vi därför att dela upp den i tre delar utifrån vårt syfte, ”Att 
undersöka om användningsfallsmetoden fångar användarnas behov samt 
om metoden inte gör det, ta upp vilka metoder, verktyg som konsulter anser 
sig behöva komplettera med !”. De tre delar som analysen kommer att delas 
in i blir alltså 5.1 funktionella krav, 5.2 icke-funktionella krav samt 5.3 
eventuella kompletterande metoder. 5.4 utgör en analys av de övriga åsikter 
som respondenterna fört fram. Denna del i analysen ska ses som ett underlag 
för diskussion och reflektion under kapitel 6.2. 
 

5.1 Funktionella krav 
 
Samtliga respondenter slår fast att användningsfallsmetoden är väl lämpat 
att fånga de funktionella kraven. Speciellt en av dem anser att den är 
överlägsen alla andra som han har provat. Detta framhålls av bland annat 
Harmelen (2001) som poängterar att systemets verkliga egenskaper lyfts 
fram med hjälp av användningsfallen (avsnitt 3.5.2).   
 
Samtliga respondenter tycker att det är en metod som är lätt att förstå både 
för utvecklaren och för användaren. Språket som används är användarens 
vilket gör att denne känner igen sig. Det gör att användaren snabbare börjar 
betrakta systemet som sitt. Detta gör att användaren blir mera mån om att 
vara med och forma systemet på så sätt att det fungerar som denne vill. 
Brown (1997) anser detta vara en avgörande faktor för att skapa ett tidigt 
engagemang för systemet. Vilket i sin tur ökar systemets chanser till 
överlevnad på längre sikt (avsnitt 3.7).   
 
Samtliga respondenter är överens om att användningsfallsmetoden är lätt att 
ta till sig och förstå, både för kunder och för utvecklare. De betonar att detta 
i sig har ett flertal fördelar. Bland annat gynnar det en konstruktiv 
kommunikation mellan en kund och en systemutvecklare. Arbetsresultatet 
kontrolleras hela tiden av gentemot kunden och därigenom medges stora 
möjligheter från utvecklarens synvinkel att bättre kunna styra projektet och 
ha en realistisk projektplanering. Booch et al (1999a) anser också att just 
lättheten att ta till sig metoden och att kunna genomföra en realistisk 
projektplanering är en styrka hos användningsfallsmetoden (avsnitt 3.5).  
 
Två av respondenterna framhåller att en de viktigaste inneboende 
egenskaperna hos användningsfallsmetoden är att användningsfallen driver 
utvecklingen. Det handlar nästan om att sluta ett avtal med kunden som 
sedan ska följa med under hela utvecklingsarbetet. Den tredje är lite mer 
tvekande och tycker att visserligen är RUP användningsfallsdriven. Fast en 
utvecklare bör komma ihåg att det är många praktiska detaljer som kan 

28 



Analys 

ställa till bekymmer när användningsfallen ska skapas. Exempelvis kan ett 
användningsfall för en ovan respektive van användare skilja sig rejält. Det 
är inte alltid som användningsfallsmetoden kan svara upp mot kravfångsten 
i detta fall. Detta stämmer väl överens med vad som sägs i Booch et al 
(1999a). De krav som användningsfallen representerar ska följa med under 
hela utvecklingsarbetet. 
 
 

5.2 Icke-funktionella krav 
 
När det gäller om användningsfallsmetoden fångar de icke-funktionella 
kraven är respondenterna oense. Två av respondenterna menar att 
användningsfallen inte ger tillräcklig vägledning för att i sig fånga de icke-
funktionella kraven utan att den erfarne kravfångaren måste nyttja sina 
tidigare erfarenheter för att fånga dessa krav. En av dessa två respondenter 
säger att: 
 

”Metodiken för att fånga de icke-funktionella kraven inom 
RUP-processen är inte fullt lika bra som när det gäller de rent 
funktionella kraven”. 

 
Det finns flera anledningar till detta. En av respondenterna anger att det kan 
handla om krav som kunden inte alls känner till själv att den har. En annan 
vanlig situation är att kravet är ”gömt” i en omfattande dokumentation. 
Samma respondent betonar att avgörande i det här fallet är kravfångarens 
förmåga att kunna tala med rätt personer och kunna leta fram erforderliga 
dokument.  
  
Den tredje respondenten menar att användningsfallsmetoden innehåller allt 
som behövs för att fånga även de icke-funktionella kraven. Men att 
användningsfallen i sig inte klarar av att fånga dessa krav. 
 
Under denna punkt stämmer inte teori och empiri överens. Booch et al 
(1999a) anser att användningsfallsmetoden visst fångar de icke-funktionella 
kraven, genom diskussionen kring de funktionella kraven.  
 

5.3 Vilka eventuella metoder, verktyg kan en utvecklare 
komplettera med?  
 
Det är endast de två respondenter som ansett att användningsfallen inte 
fångar alla krav som har svarat på detta. Respondenterna menar att det i sig 
inte finns någon speciell metod som de använder istället. En av dem 
beskriver en egenutvecklad metod, ”MiniRisk”, för att fånga in och bedöma 
risker i ett utvecklingsprojekt. De använder denna metod som språngbräda 
för att få hjälp att fånga de icke-funktionella kraven. Det handlar alltså inte 
om några specifika nya metoder, utan snarare om delar av befintliga 
metoder som utvecklaren vet fungerar för att fånga framförallt de icke-
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funktionella kraven som används. Vilka delar som används verkar bero på 
den individuelle utvecklaren. 
 
Denna punkt förutsätter att det inte handlar om ett arbetssätt som direkt 
faller in under användningsfallsmetoden. I och med att de teorier som finns 
kring användningsfallen påstår att metoden i fråga fångar alla typer av krav, 
kan vi inte ge något direkt teoristöd till någon enskild modell eller metod. 
Företagen har i dessa fall egenutvecklade metoder som många gånger 
kombinerar ett flertal olika metoder.  
 

5.4 Övriga synpunkter 
 
Under designen av våra frågor antog vi med utgångspunkt ur teorin att 
bruket av användningsfall skiljde sig mellan egenutvecklade- och 
standardsystem (se avsnitt 2.3.5). 
 
Samtliga respondenter påpekade att kravfångstarbetet inte skiljde sig åt 
mellan ett standardsystem och ett egenutvecklat system. De kunde inte se att 
användningsfallsmetoden skulle innehålla några brister när det gällde att 
fånga kraven i ett egenutvecklat system. En respondent påpekade att 
användningsfallen snarare fungerade bättre för att kunna modellera kraven 
för ett standardsystem, just på grund av ett högt inslag av 
användarmedverkan.  
 

En av respondenterna påpekade att en av de stora fördelarna med RUP-
processen i sig är att den numera utgör en vedertagen standard bland 
utvecklare världen över. Metoden är beprövad i många olika sammanhang. 
En utvecklare har också tillgång till ett stort antal redskap och resurser via 
RUP som kan hjälpa honom eller henne att komma framåt i arbetet.  
 
Harmelen (2001) menar att RUP-processen idag är en vedertagen 
utvecklingsmodell och att det medför många fördelar både för kund och för 
utvecklare. 
 
En intressant synpunkt som framkom genom diskussionen med en av 
respondenterna var att den objektorienterade utvecklingen var bra. Men att 
det finns många praktiska frågor att ta hänsyn till. Bland annat måste det 
finnas en projektledningsmodell som kan hantera det objektorienterade 
utvecklingssättet. Det iterativa arbetssättet gör att kraven på en bra 
projektledning ökar.  
 
En av respondenterna tycker att en nackdel med användningsfallsmetoden är 
att dess arbetssätt ger en ökad risk för att utvecklaren i viss mån kan missa, 
att fånga de icke-funktionella kraven. Detta kan leda till merarbete senare 
under arbetets gång. Då kanske användningsfallet inte klarar av att uppfylla 
vissa tekniska krav. 
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6 Slutsatser 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa de slutsatser som vi kommit fram till i 
vår fallstudie och föra en vidare diskussion kring ämnet som sådant samt 
föreslå områden för vidare forskning. Vi kommer av samma anledning som 
vi angav i analysen att dela upp resultaten i tre delar, funktionella krav, icke-
funktionella krav och eventuella kompletterande metoder. Utifrån de svar 
som empirin har givit oss, anser vi alltså inte att det finns något direkt svar 
på vår forskningsfråga.  

6.1 Resultat 
 
Funktionella krav: 
 
Vi ser att användningsfallsmetoden lämpar sig väl för att fånga funktionella 
krav. Det baserar vi på teorin samt empiriunderlaget. Respondenterna har 
framhållit de vanligare fördelarna som också teorin pekar på: 
användningsfallsdriven, hög användarmedverkan samt att 
användningsfallsmetoden är lätt att lära sig. 
 
Icke-funktionella krav: 
 
När det gäller icke-funktionella krav är inte respondenterna överens. Därför 
kan vi inte dra några enhetliga slutsatser. Två av respondenterna anser att 
tillräcklig praktisk vägledning för att kunna fånga denna typ av krav saknas. 
De menar bland annat att i och med de icke-funktionella kraven ofta finns 
”gömda” i organisationen samt att användarna själva många gånger inte vet 
om dem, är det fortfarande upp till den enskilde kravfångaren att kunna ta 
fram dessa krav. 
 
Eventuellt kompletterande metoder: 
 
När det gäller kompletterande metoder har företagen både anpassat och 
nyttjat delar från olika modeller och metoder för att komma fram till en egen 
lösning. Deras lösningar är ingen uttalad metod för att fånga just icke-
funktionella krav, utan ska ses mer som en bieffekt i det totala arbetet.  
 
Våra slutsatser är att: 
 

• Användningsfallsmetoden fångar de funktionella kraven på ett bra 
sätt, mycket på grund av dess höga användarmedverkan. 

• Användningsfallsmetoden inte fångar de icke-funktionella kraven på 
ett bra sätt.  

• Det finns ingen enhetslösning när det gäller kompletterande metoder 
till användningsfallmetoden, för att fånga de icke-funktionella 
kraven.  
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6.2 Diskussion och reflektion över insamlat material 
 
Vi kan konstatera att vår ursprungliga ansats i utformningen av våra frågor 
inte stämde, att företagen skulle göra skillnad mellan standardsystem och 
egenutvecklat system. Företagen gör ingen egentlig skillnad mellan 
standardsystem och egenutvecklade system när det rör användande av 
användningsfallsmetoden i kravfångsten. De funktionella kraven tycks få 
ännu större betydelse i anpassningen av ett standardsystem. Vi anser inte att 
detta har påverkat vårt slutliga resultat, eftersom frågorna var anpassade att 
hantera möjligheten att företagen inte gjorde någon skillnad mellan 
standardsystem och egenutvecklade system.  
 
Vi tror att en anledning till att vi inte kan ge något entydigt svar på vår 
forskningsfråga, ”I hur stor utsträckning kan användningsfallen fånga 
användarnas behov?, är att företagen har olika grundsyn på metoden som 
sådan. Två av företagen ser mer till det praktiska arbetet och menar att en 
metod bör ge mer vägledning. Det sista företaget tycker att det ändå finns 
inbäddat i metoden. 
 
En risk som alla respondenter pratar om att alltför mycket fokusering på 
användningsfall kan medföra att de icke-funktionella kraven förbises. När 
utvecklaren väl börjar arbeta med att ta fram användningsfall tenderar 
antalet att bli stort. Det gör att den övergripande synen på systemet kan bli 
lidande. Detta gör att de icke-funktionella kraven kan komma i skymundan. 
 
Erfarenheten hos en kravfångare kan egentligen inte nog betonas. Du som 
utvecklare måste veta vem du ska tala med och vilka frågor du ska ställa. 
Dessutom ha en uppfattning om vilka typer av dokument som bör granskas, 
för att hitta de icke-funktionella kraven. Det ligger alltså en fara i att alltför 
blint lita till en viss metod. 
 
Som en av respondenterna påpekade är användningsfallsmetoden enbart en 
del i ett utvecklingsprojekt. För att kunna nå slutlig framgång i ett projekt, 
måste alla modeller och metoder komplettera varandra. Det är där som en 
noga utvald projektplaneringsmodell kommer in i bilden.  
 

6.3 Vidare forskning 
 
Vi har under arbetets gång uppmärksammat ett par saker som skulle kunna 
vara ett uppslag till vidare forskning inom området: 
 

• Att genomföra i stort sett samma undersökning, men fokusera på ett 
kundperspektiv. Varför/varför inte ett företag väljer att jobba med 
användningsfall. 

• Gå in mer i detaljer kring de icke-funktionella kraven och ta reda på 
vilka metoder, tekniker som finns tillsammans med bakomliggande 
motiv. 
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Bilaga 1 

Bilaga 1: Frågeunderlag 
 
Fråga 1a till 1e är till för att ge oss en allmän bild över personen vi talar 

med och det företag som den jobbar inom. Fråga 2a till 2c handlar om att ge 
oss en bred bild av när och varför företagen använder användningsfall, samt 
vilka stora för och nackdelar de ser. Avslöjar också företagets syn på val av 
utvecklingsmodell. Fråga 3a till 3e går in mer in i detaljer kring 
användningsfall och kravhantering.  
 
  Huvudfrågorna 2 och 3 kommer att ställas från två olika synvinklar. 
Nämligen hur de hanterar situationen då de ska införa ett standardsystem 
ställt gentemot en helt ny systemutvecklingsprocess.  

Frågor 
 
1a. Vem är du? 
 
Motivering: För att bekanta oss med intervjuobjektet och få en snabb 
överblick över dess allmänna bakgrund. 
 
1b. Vilken position innehar du inom företaget? 
 
Motivering: Tar reda på vilken ställning personen har inom företaget. Är 
det överhuvudtaget rätt person som vi talar med? Fyller den de kriterier som 
vi har satt upp i uppsatsen? 
 
1c. Hur många år har du jobbat inom företaget samt innehavt denna 
position? 
 
Motivering: Ger oss en bild över hur inarbetad intervjuobjektet är inom 
organisationen.  
 
1d. Hur länge har du jobbat med RUP, samt hur kom du i kontakt med 
den modellen? 
 
Motivering: Är personen RUP–certifierad eller mer eller mindre självlärd 
inom detta arbetssätt? 
 
1e. Vilka är era vanligaste kundtyper? 
 
Motivering: Ger material till analysen på så sätt att det ger oss ett större 
sammanhang att sätta empirin inom. Har företaget exempelvis enbart 
statliga kunder kanske det är policys som styr hela processen? Eller att de 
jobbar med kunder som har klara krav på vilka modeller som de föredrar?   
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2a.  Vad är företagets syn på användandet av användningsfall, handlar 
det om en strikt policy eller anpassas det efter varje enskilt projekt? 
 
Motivering: Har företaget en uttalad policy mot eller för användningsfall? 
Är det så att det finns klara regler om att användningsfall ska användas i en 
viss given situation måste vi ha det i åtanke när vi analyserar den empirin. 
För då tar företaget inte hänsyn till var modellen egentligen säger? 
 
2b. När använder ni användningsfall sett ur kravhanteringen? 
 
Motivering: Det är här som de två synsätten analytiskt och experimentellt 
kommer in i bilden. Vi ger dem dessa två scenarier (standardsystem, 
nyutveckling av system) att besvara frågan utifrån. Alla frågor härefter ska 
ses utifrån dessa två scenarier. Svarar till viss del på frågan om det 
objektorienterade (experimentella) synsättet verkligen används eller om det 
gamla fortfarande lever kvar.      
 
2c. Varför/varför inte använder ni användningsfall för att fånga 
kravhanteringen? 
 
Motivering: Här vill vi att de ska ge sin motivering till varför/varför inte de 
använder användningsfall? Är det exempelvis därför att de driver hela 
utvecklingsprocessen? Eller är enda anledningen att kunden i själva verket 
kräver detta? 
 
2d. Vilka för/nackdelar ser ni med användningsfallsmetoden? 
 
Motivering: Återigen konsultens motiv för att använda modellen eller inte. 
Här vill vi betona att det handlar om för/nackdelar med hela metoden och 
inte enskilda delar. 
 
3a.  Fångar användningsfall all den information som kravhanteringen 
behöver? 
 
Motivering: Fångar in den allmänna synen på användningsfall. Bildar 
grund för fortsatt diskussion. Frågan förutsätter naturligtvis att de använder 
användningsfall. 
 
3b. Varför/varför inte? 
 
Motivering: Tränger in mer på djupet i frågeställningen kring detta. Fångar 
upp bakomliggande orsaker.  
 
3c. Vilka andra metoder använder ni? 
 
Motivering: Det här är en början till att vaska fram bristerna i 
användningsfallsmetoden. Ger oss en bild över vilka metoder som de har till 
förfogande. Säger också lite om deras inriktning som företag. Är de 
verkligen objektorienterade till sitt arbetssätt? 
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3d. Varför just dessa metoder? 
 
Motivering: Finns det en klar tanke bakom? Eller är det bara för att de 
känner till de metoderna sedan tidigare? 
 
3e. Vad fångar dessa metoder som användningsfallen inte fångar inom 
kravhanteringen?  
 
Motivering: Belyser ytterligare vad det är som är bristerna i 
användningsfallsmetoden? Samt på vilket sätt de andra metoderna kan  
komplettera användningsfallen. 
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Bilaga 2: Kort företagsfakta 
 

  Företag A Företag B Företag C 

Verksamma sedan: 1981 1969 1967 

Antal anställda: 500 i Sverige 6 000  varav  5000 i 
Sverige 

52 000 varav 6500 i 
Sverige 

Verksamhetsorter: 8 kontor i Sverige 58 kontor i 6 olika länder 
(varav 46 i Svergie). 

120 kontor i ett 30 tal 
länder (varav 12 i 
Sverige).  

Huvudsaklig verksamhet: Har som syfte att kunna 
integrera och sammanföra 
olika affärssystem för 
kund. Därigenom ska dess 
affärsnytta öka. 

Inriktade emot att utveckla 
system tillsammans med 
kund. Ingen 
egenutveckling för 
försäljning. 

Leverar konsult, IT-
teknik och outsourcing 
tjänster. 
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