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Abstrakt 
Studien avsåg att olika aspekter för att skapa underlag för utvecklingen med att förbättra 

fleranvändning. Syftet var, utöver de olika aspekterna, att på konceptuell nivå utvärdera hur 

fleranvändning kan utföras tekniskt samt undersöka hur användarna påverkas av denna 

förändring. Detta har utförts genom flertalet workshops och intervjuer. Vid två tillfällen har 

också författarna till rapporten utbildats i hur systemet är uppbyggt och hur det används. 

Utifrån detta har värdekriterier värderats mot olika tekniker. De teknikerna är Mutex, 

Semaphores och Oracle Tuxedo. På det sättet har olika aspekter beaktats och konceptuella 

modeller har målats upp. De olika teknikerna lever alla upp till de tekniska kraven som 

ställts, som programmeringsspråket C# och en databas från Oracle. I samverkan mellan 

användare och utvecklare har nivån på lösningen tagits fram, vad den ger användarna för 

nytta samtidigt som det inte är för komplicerat. Dessutom har det ställts krav angående 

prestandan, att den inte får försämras väsentligt. Användarna får ett liknande arbetssätt med 

minskade krav på samordning. Det medför att de kan samarbeta med de datamängder de 

behöver. Den lösning som passade bäst utifrån dessa kriterier var Mutex. 

 

Nyckelord: Fleranvändning, Fleranvändarsystem, Samtidighet, Mutex, Semaphores, 

Oracle Tuxedo, Klient-serverlösning. 

 



   
 

   
 

Abstract 
This paper is intended to study different aspects and take them in consideration to create a 

foundation for the developers to improve a multi-user environment. The purpose was to 

evaluate how to develop multi-user systems at a conceptual level with the technical aspects 

and describe how the users were affected by this. The study is based on multiple workshops 

and interviews. The writers have also been educated on how the system is used by the users 

and how the system was built, at two separate occasions. Based on this, criterias were made 

and these were valued against different techniques. These techniques are Mutex, 

Semaphores and Oracle Tuxedo. The criterias were considered and conceptual models were 

made to visualize the solution. The different techniques all live up to the constraints from 

the hardware and software of the case study, like the programming language C# and a 

database from Oracle. In a cooperation between the developers and users have the level of 

the solution been defined, where the solution ease the problems enough and still not too 

complex to implement. There have also been a few directions on the performance of the 

system. The solution should not be affecting the performance significantly. The users’ 

working methods are not going to be particularly affected. The main part of the cooperation 

are not as needed as before. They can work in the same dataset concurrent in the datasets 

they required. On this basis the best technique to use in this case was Mutex.  

 

Keywords: Multi-user, Multi-user systems, Concurrency, Mutex, Semaphores, Oracle 

Tuxedo, Client-server programming. 
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1 Introduktion  
Nedan kommer det inledande avsnittet vilket kommer introducera läsaren till rapporten. 

Bakgrund, tidigare forskning och problemområde kommer mynna ut i frågeställning och 

syfte vilket är arbetets fundament. Därefter presenteras avgränsning, målgrupp och 

disposition för det angivna fokusområdet. 

1.1 Bakgrund 

Författarna avser att undersöka ett tekniskt problem, samtidigt som det går att väva in 

verksamhetsutveckling. Rapporten kommer att undersöka ett generellt problem som växer 

fram i takt med att verksamheter blir större. Själva problemet är fleranvändning i ett 

informationssystem, där det i nuläget inte finns någon bra lösning för flera användare i 

systemet. Att öka verksamhetsnyttan med potentiell lösning gör detta projekt än mer 

spännande.  

 

I Vaughan-Nichols (2017) artikel nämner Facebook att samtidighet i mjukvaror, med 

flertalet samtida beräkningar, är något som är väldigt svårt att lösa. Dock nämner de att det 

är extremt användbart för olika system, det är därför Facebook arbetar mycket med att bli 

bättre på samtidighet (Vaughan-Nichols 2017). Det visar på att det är ett ämne som är 

relevant och viktigt för att dagens system ska fungera på ett bra sätt. Digitaliseringen går 

framåt vilket leder till att fler och fler använder sig av samma system. Just samtidighet är 

ett centralt begrepp i studien och ett inneboende problem i systemet och verksamheten. Det 

är alltså viktigt att det finns fungerande fleranvändning både för användarna samt för de 

tekniska aspekterna som leder till att systemet ska göra det som förväntas. Det svåra i 

uppgiften är inte att hitta rätt teknik för att lösa problemet. Problematiken är hur den 

befintliga lösningen ställs om till en annan kontext (Lindström 2018). 

 

Fleranvändning är kopplat till de fall där någon vill uppnå en bättre och mer effektiv 

arbetsmiljö, detta via ett förbättrat IT-system. Målet är att spara tid genom förbättrad 

funktionalitet för fler användare och ökad prestanda. Det ska uppnås på en konceptuell nivå 

genom förändring i IT-arkitekturen. Lindström (2018) nämner i sin artikel att det inte är 

tekniken som är den stora utmaningen när det kommer till digitaliseringen utan det är viktigt 

att arbeta tillsammans och få med olika kompetenser för att lösa problemen. För att alla 

intressenter ska bli nöjda med en lösning är det viktigt att alla delar får vara med (Kruchten 

1995).  

 

En stor digitaliseringsvåg inleddes år 2010 (Remes et al. 2018). Denna våg bör ha utmynnat 

i ökad produktivitet för verksamheten som satsat på automatisering och effektiviseringar 

med hjälp av teknik. Dock visar rapporten att produktivitetsökning inte varit så stark som 

förväntat. Det räcker inte att endast implementera ny teknisk lösning utan verksamheten 

måste veta hur den används och hur den påverkar användarna. Därmed sagt att det trots 

detta finns stora vinster att göra. Då krävs att det är rätt byggd lösning och rätt 

implementation (Remes et al. 2018). 
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1.1.1 Fallstudie 

Det är en fallstudie som kommer genomföras på plats hos Combitech AB i Växjö. Ett 

problem som aktualiseras genom teknikens utveckling i en föränderlig bransch kommer att 

studeras. Studien syftas till att ta fram en lösning på en konceptuell nivå som ska ligga till 

grund för verksamheten i deras framtida arbete. Kunskapen som arbetet kommer generera 

ska vara applicerbar på fler än endast detta unika fallet för att andra verksamheter ska kunna 

anamma lösningen.  

 

Combitechs problem syftas till ett informationförsörjningssystem som en av företagets 

större kunder använder. Det är ett beslut- och ledningssystem. Företagets ursprungsidé var 

att ta fram förbättringsförslag för befintligt system.  

 

Grundproblematiken ligger i fleranvändningen. Det är ett system som inte har några 

låsningar vilket kan leda till korrupt data. Det framkommer inte att det är någon felaktig 

data på grund av att det inte finns något som hanterar fleranvändningen, vilket kan leda till 

att data blir ännu mer fel då problemet skulle kunna byggas på om det inte uppmärksammas 

i tid. På grund av att ett system inte kan hantera flera användare kräver det att alla är 

samordnade och inte utför liknande arbetsuppgifter samtidigt. Det är något som är 

tidskrävande. Problematiken ses alltså både på individnivå och verksamhetsnivå. I ett 

informationsförsörjningssystem är produktkvalitén och korrekt data enormt viktigt. Det 

medför att detta är ett stort problem som behöver en bra lösning. 

1.2 Tidigare forskning 

Då antalet användare av olika programvaror blir fler och fler utökas behovet av 

fleranvändning. Denna utveckling medför ökad tillgänglighet, flexibilitet och effektivitet 

hos verksamheter. Det finns lösningar på problemet, utmaningen ligger i att det ska vara 

anpassat på rätt sätt.  

 

Helland, Limprecht, Al-Ghosein och Reed (2000) har forskat om fleranvändning. Syftet där 

var att skapa olika nivåer för att underlätta utvecklarnas jobb när de skulle utföra 

programmeringen. De skapar en uppdelning av koden för att det ska vara enkelt att få en 

överblick. De skriver att de delade upp det i en klient-baserad kod, en nivå för 

objektorienterad kod på servernivå och till sist databasnivå (Helland et al. 2000). Detta är 

en lösning med syftet att underlätta för utvecklarna och inte förbättra just fleranvändningen 

även om just denna byggs upp på ett bra sätt. 

 

En annan studie av Beichter och Weidler (2014) har undersökt och tagit fram en förbättrad 

och mer kostnadseffektiv metod för fleranvändning. Den lösningen bygger på att om en 

transaktion kommer från en annan användare blockeras den andra accessen till dess att den 

första transaktionen är uppdaterad och klar. Det är också en klient-serverlösning (Beichter 

& Weidler 2014). Den tar dock inte hänsyn till hur den tidigare uppbyggnaden ser ut. Det 

finns alltså ingen plan hur den här lösningen ska kunna implementeras i en befintlig miljö, 

utan är mer för nyutveckling. 
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I Bertocco, Ferraris, Offelli och Parvis (1998) artikel har de tagit fram en lösning för att 

fjärrstyra instrument med hjälp av internet, denna lösning innefattar fleranvändning samt att 

de kan använda flera instrument på samma gång. Lösningen som tagits fram i artikeln är en 

klient-serverlösning som med hjälp av kösystem och låsningar bidrar till fleranvändning 

(Bertocco et al. 1998). 

 

I en artikel undersöker Guimaraes och Igbaria (1997) klient-serversystem med fokus på 

människan och användaren. De fokuserar mycket på hur användargränssnittet är anpassat 

för användaren. De omvärderar forskningsresultat på de som inte grundar sig på klient-

serverlösningar nu när klient-serverlösningen är etablerad (Guimaraes & Igbaria 1997). De 

studerar hur pass mycket slutanvändare är involverade i själva utvecklingsprocessen, 

användarnas egenskaper, utvecklingsfärdigheter och ledningsstöd för klient-

serverlösningar. De studerar även hur användningen fungerar och hur det påverkar arbetet 

(Guimaraes & Igbaria 1997).  

 

Das Periwal och Maheshwari (1997) diskuterar metoder för att fördela resurser i en 

fleranvändarmiljö. En äldre artikel som skapar en bra grund och förståelse för problematiken 

och uppbyggnaden klient-server-arkitektur. Via funktionalitet skapas en delning av resurser 

och dess samtidighetsproblem. Denna funktionalitet löser samtidighet i datamängden, men 

gör den ändå inte exklusiv för endast en användare. Das Periwal och Maheshwari kallar 

funktionaliteten för nästlad Mutex-mekanism. Denna teknik skapar inga fullständiga 

låsningar utan sätter bara upp tillfälliga tillstånd. Samtidigt förhindrar den andra 

förfrågningar från att komma åt den delade resursen vilket skulle bryta mot samtidigheten. 

Mutex är ett sätt att skapa synkroniserat tillstånd så att datamängden ägs av en specifik tråd. 

Bara en tråd åt gången kan äga objektet. Denna teknik skapar exklusiv access till 

datamängden för en specifik tid (Das Periwal & Maheshwari 1997).  

 

Författarna av den här rapporten har även tagit del av en artikel från Cummings (2000) som 

handlar om single-user applikation som ska integreras i en fleranvändarmiljö. Det skapas en 

miljö där problemet löses med en API-funktion som skapar och modifierar objekt. 

Funktionen innehåller en uppsättning regler som ska definiera synligheten för respektive 

användare, detta för att kunna kontrollera tillgängligheten. Finns det ingen regel för 

förfrågan på ett objekt sätts en standardprocedur in. Lösningen som artikeln presenterar är 

skapad för fleranvändarsystem där det finns en distribuerad process med flera olika 

användare (Cummings 2000). 

 

Det finns en del olika studier och undersökningar som har granskat fleranvändning, som 

synliggörs ovan. Det är ett område som är viktigt då samhället blir mer och mer digitaliserat, 

fler använder datorer och smarta telefoner för att använda program och applikationer. Detta 

medför att det är fler och fler som använder samma applikationer vilket gör att de behöver 

förbättra fleranvändningen. Problematiken och ämnet är nära kopplat till både de tekniska 

lösningarna och utmaningen för användarna. 
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1.3 Problemformulering 

När ett system får fler användare krävs fleranvändning. Det finns en problematik att gå från 

ett system som endast är byggt för en användare. Därmed är det viktigt att undersöka hur 

man kan gå tillväga och vad som behöver värderas i övergången. Att förbättra samtidighet 

och fleranvändning i ett system är utmanande. Det är mycket att beakta och för att projektet 

inte ska behöva skriva om all kod, kan inte allt för stora förändringar göras. 

 

Det finns en hel del tidigare forskning och patent inom området fleranvändning, som nämnts 

i tidigare kapitel. De flesta utreder en specifik lösning utan kontext. Den tidigare 

forskningen saknar ofta en jämförelse mellan olika lösningar. Denna undersökning kommer 

alltså att studera tidigare lösningar. För att utvärdera dessa och utifrån den utvärderingen ta 

fram vilka aspekter som bör beaktas, vilket kommer bli kunskapsbidraget. Alla system är 

uppbyggda på olika sätt och de kräver då olika lösningar. Då bristen på jämförelser och 

utvärderingar är stor behövs detta för att ta fram gemensamma nämnare och underlag som 

kan anammas av olika system.  

1.4 Syfte och frågeställning 

Undersökningen syftar till att förbättra och bidra med underlag för utveckling av ett 

informationsförsörjningssystem. Förbättring och utveckling innefattande fleranvändning i 

systemet. Målet med rapporten är att ta hänsyn till olika aspekter för att kunna skapa 

underlag till en implementerbar modell med hjälp av ett fallföretag. Syftet är därmed att på 

en konceptuell nivå bidra med underlag för implementering av fleranvändning i systemet. 

Målet är att kunskapsbidraget kommer vägleda verksamheter i framtiden. Lösningen 

kommer vara på en generell nivå och därmed inte fallspecifik.  

 

Vilka aspekter behöver beaktas när ett system kräver fleranvändning? 

 

- Hur bör den tekniska lösningen se ut på en konceptuell nivå? 

- På vilket sätt skulle den framtagna lösningen påverka användarna? 

1.5 Avgränsning 

Rapporten avser att undersöka hur en teknisk lösning kan se ut på en konceptuell nivå samt 

hur användarna kommer att påverkas, vilket kommer att undersökas utifrån olika aspekter 

som uppmärksammas i arbetet. För att lösa detta problem kommer en fallstudie göras mot 

ett fallföretag som är i startgroparna för att göra denna typ av förändringsarbete. 

Avgränsningen kommer även vara på ett system i det utvalda fallföretaget som har 

problematik när det kommer till fleranvändning. Undersökningen kommer att basera sig på 

tre olika tekniker, dessa är Mutex, Semaphores och Oracle Tuxedo. Dessa tre tekniker 

beskrivs i kommande teorikapitel. 
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1.6 Målgrupp 

Kunskapsbidraget i den här rapporten riktar sig till personer med intresse för framförallt 

systemutveckling och IT-arkitektur. Ämnet är kopplat till informatik och vänder sig därför 

också till studenter och andra som intresserar sig för informatik. Lösningen är tänkt att vara 

generell men samtidigt användningsbar för det studerade fallet. Fallstudien baserar sig på 

ett litet system som har växt sig större fort och på så sätt inte tagit hänsyn till 

fleranvändningen. Det som kommer att vara intresseväckande och kunskapsbyggande är 

alltså utvärderingen av vilka olika aspekter som bör beaktas.  

 

Det kan vara så att det endast finns ett intresse kring modellering och IT-arkitektur hur olika 

system kan vara uppbyggda. Det är en liten kunskapslucka som kan täcka många intressen 

och områden och har därför en bred målgrupp. 

1.7 Disposition  

Innehållet kommer bestå av ett teorikapitel som redogör för nödvändiga fakta kopplat till 

det specifika problemet och fallet. Därefter kommer ett metodavsnitt där tillvägagångssättet 

presenteras mer djupgående. Följaktligen kommer resultat, empiri och analys av arbetet att 

presenteras, där analysen innehåller motivering och sammanvävning av teorin med den 

insamlade empirin. Sedan följer tillhörande diskussion som utvärderar resultatet och 

genomförandet. Diskussion kommer att väva samman analys med författarna till rapportens 

åsikter. Till sist kommer avslutning med slutsats och förslag till fortsatt forskning.  
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2 Teori 
I det här kapitlet kommer bakgrundsfakta och teori presenteras för arbetets 

problemområden. Endast teorier nödvändiga för lösning av uppdraget synliggörs. All fakta 

som benämns har stark koppling till uppdraget för att klassas som teori. Teorin delas upp i 

underrubriker gällande olika grenar av lösningen. 

2.1 Fleranvändning 

Kruchten har skrivit en artikel (1995) om en modell för att få med alla delar när det kommer 

till fleranvändning. Han skriver om en teknik som han kallar 4+1, där studerar han från en 

logisk synvinkel, processynvinkel, fysisk synvinkel samt utvecklingsperspektiv, dessa fyra 

hålls ihop av scenarios och användarfall som blir den femte vinkeln (Kruchten 1995). 

Modellen illustreras i Figur 1 nedan. Det är alltså en process som kan vara en bra vägledning 

för att ta fram en lösning till beställaren. Det är viktigt att beakta olika vinklar för att få ett 

resultat som fungerar och gör alla intressenter nöjda. Modellen är en arkitekturcentrerad och 

scenariobaserad utvecklingsprocess som är iterativ. Modellen baserar sig på att det ska vara 

flera användare och samtidighet är även av stor vikt (Kruchten 1995). 

 

Kruchten (1995) beskriver modellen som en abstraktion av alla de mest nödvändig kraven 

vid utveckling. De olika kraven länkas samman, påverkar varandra och bildar tillsammans 

instanser av användarfall i systemet. Det synliggörs i Figur 1 ovan. 

 

Olika typer av datamängder hanteras ständigt av systemet. Det är också där som 

grundproblematiken ligger. Datamängder kan låsas, läsas och skrivas i. Mängden kan 

variera i storlek och det kallas enligt Padron-McCarthy och Risch för granularitet i 

operationerna. Det är ett ständigt dilemma vad som ska låsas då större lås skapar en sämre 

samtidighet. Varje lås kostar även tid och plats i systemet (Padron-McCarthy & Risch 2012). 

 

  

Figur 1: Kruchtens 4+1-modell (Baserad på Kruchten (1995)) 
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När transaktioner inte är tillräckligt isolerade från varandra, och data kan skrivas och läsas 

hur som helst, kan det uppstå olika problem. Exempelvis kan uppdateringar gå förlorade, 

det kan ske läsning av korrupt data, inkonsistenta resultat och spökposter. Förlorade 

uppdateringar är ett klassiskt problem och möjligen det allvarligaste (Padron-McCarthy & 

Risch 2012). Läsning av korrupt data innebär inläsning av data som annan transaktion 

ändrat, innan den hunnit läsa in sina ändringar. Inkonsistenta resultat uppstår när en 

transaktion läser många olika data, men en annan transaktion ändrar värde i kedjan så de 

inte längre hänger ihop. Padron-McCarthy och Risch (2012) talar även om spökposter vilket 

avser poster som försvinner. Spökposter är svåra att hantera, det räcker inte med uppstyrd 

samtidighet, utan det bör även kontrolleras vilka sökvägarna är till respektive data (Padron-

McCarthy & Risch 2012).  

2.2 Klient-serverlösning 

I en klient-serverlösning delas koden upp i olika delar. Det är en klientdel och en serverdel. 

Klienten består av processer som skickar förfrågningar till servern. Servern består av 

processer som bistår klienten med de efterfrågade tjänsterna. Klient-serverlösningen kan 

vara på samma dator eller uppdelat på olika datorer. Om servern läggs på en separat dator 

kan den ha flera klienter, då är de sammankopplade med nätverk (Yadav & Singh 2009). 

Det går att ordna lösningen i olika topologier, en klient och en server, flera klienter och en 

server eller flera klienter och flera servrar (Yadav & Singh 2009). 

 

Det går även att utforma lösningen i olika modeller det finns till exempel two-tier-och three-

tier-modeller. Two-tier är uppdelad i två nivåer, vilket innebär att koden delas upp i två 

delar, frontend och backend (Yadav & Singh 2009). Det består egentligen av tre delar, 

gränssnittet, affärslogiken och databasen. Gränssnittet ligger i frontend och databasen i 

backend, medan affärslogiken kan antingen vara uppdelad eller ligga i en av nivåerna. 

Fördelarna med den lösningen är att den är relativt billig och är minst komplicerad att 

implementera. Dessutom är den snabbare än three-tier-modellen(Yadav & Singh 2009). 

Nackdelarna med lösningen är att om någon uppdatering i mjukvaran sker måste detta oftast 

göras på datorerna och inte endast på servern då en hel del logik finns i klienten.  Det är 

mycket data som transporteras över nätverket och ökar därmed påfrestningen. Säkerheten 

anses inte att vara den bästa på persondatorer och därmed kan det finnas säkerhetsrisker i 

den här lösningen (Yadav & Singh 2009). 
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Three-tier-modellen är uppdelad i tre nivåer. Det är en presentationsdel som har hand om 

gränssnittet, nästa nivå kommer affärslogiken och till sist kommer databasen (Yadav & 

Singh 2009). Affärslogiken blir som en mellanhand mellan de andra två nivåerna. Den här 

lösningen underlättar underhåll, då koden är uppdelad och det blir lättare att distribuera ut 

uppdateringar till skillnad från two-tier-modellen. Detta blir även en säkrare lösning då 

servrar ses som pålitliga, speciellt om persondatorerna är många blir säkerheten mycket mer 

lättskött med det här tillvägagångssättet. Persondatorerna behöver inte ha lika hög prestanda 

då det inte hanterar särskilt mycket logik (Yadav & Singh 2009). Det finns även nackdelar 

med denna lösning. En separat proxyserver kan komma att behövas. Nätverkstrafiken kan 

bli högt påfrestad om en separat proxyserver används. Klienten har inte heller ständig 

kontakt med databasen då det är en annan nivå som sköter kontakten (Yadav & Singh 2009).  

2.3 Mutex 

Ett känt begrepp inom IT-system är synkronisering, det är även ursprungsproblematiken i 

fallstudien. Synkronisering innebär alla relationer som berör aktiviteter i systemet, oavsett 

antal och oavsett före, efter eller samtidigt. Därför behöver dessa aktiviteter regleras och då 

sätts restriktioner för olika scenarion i systemet (Downey 2016). För att systemet ska veta 

hur fler än en förfrågning ska hanteras åt gången.   

 

Exempel på hur dessa restriktioner kan hanteras är via serialisering eller ”mutual exclusion”. 

Serialisering innebär att aktivitet ett måste slutföras innan aktivitet två. Medan mutual 

exclusion, som förkortas Mutex, innebär aktivitet ett och aktivitet två får inte genomföras 

vid samma tid. En processor utför ofta flera trådar vid samma exekvering. Med trådar avses 

en sekvens av instruktioner som exekveras sekventiellt. Rent allmänt har inte utvecklaren 

kontroll över vilka trådar som körs. Det är operativsystemet som reglerar vilka trådar som 

körs. Där i ligger utmaningen för programmeraren att utse vilken tråd som ska exekveras 

vid ett specifikt tillstånd (Downey 2016).  

2.4 Semaphores 

Semaphores är ett begrepp som används för att lösa många synkroniseringsproblem. Det är 

också en datatyp som kan jämföras med ”Integer”. Skillnaden är dock att när koden 

exekverats går det inte att läsa det initierade värdet utan bara höjning och sänkningen av 

värdet. När en tråds värde minskas och resultatet blir negativt blockerar tråden sig självt. 

När en tråd däremot ökar semaphoren, och det finns en tråd i kö, låses tråden upp (Downey 

2016).  

 

Att en Semaphore blockar sig själv betyder att den notifierar schemaläggaren att den inte 

kan genomföras. Därmed hindrar schemaläggaren tråden från att genomföras. Det blockade 

tillståndet är fastställt tills någon aktivitet gör att tråden avblockeras .Tekniken är ett bra sätt 

att undvika avbrott i systemet och ett effektivt sätt att tydliggöra fleranvändning (Downey 

2016). 
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2.5 Oracle Tuxedo 

Tuxedo är ett middleware för att bygga klient-serverapplikationer i heterogena distribuerade 

miljöer. Tuxedo står för Transactions under UniX Extended for Distributed Operations, det 

kan även kallas Transaction monitoring (Chattopadhayay 2013). Tuxedo är inget nytt 

påfund utan har funnits med länge. Idag ses lösningar som service oriented architecture 

(SOA) eller Service Component Architecture (SCA) som den nya arkitekturen. Däremot har 

Tuxedo alltid haft en liknande arkitektur. Trots sin ålder är det inte någon förlegad teknik 

utan kan med lätthet implementeras i toppmoderna miljöer (Chattopadhayay 2013). 

 

I en Tuxedo-lösning agerar klienten som en konsument som skickar en förfrågan till 

serverdelen. Servern ska alltid vara redo att acceptera en förfrågan av klienten 

(Chattopadhayay 2013). En av de viktigaste funktionerna med Tuxedo är 

transaktionshantering. Lösningen använder sig av ett kösystem de kallar ”/Q” som kan 

hantera XA-protokoll, vilket är ett vedertaget protokoll. Det är en funktion som ser till att 

förfrågningar utförs eller gör en ”roll-back”. Det finns även säkerhetsfunktioner som 

loggning, autentisering samt behörigheter (Chattopadhayay 2013). 

 

En tydlig fördel är att design av applikationen blir modulär. Applikationen kommer köras 

på flertalet maskiner under följande förutsättningar: icke-kritisk data och funktioner 

kommer köras på klienten medan kritiska funktioner körs på servern (Chattopadhayay 

2013). Datahanteringen och lagringsutrymmet kommer optimeras för stora datamängder. 

Reducerad nätverkstrafik är en annan vinst via Tuxedo. Modellen blir även skalbar på så 

sätt att det går att lägga till fler servrar för högre prestanda. Reducerar även duplicerad data, 

tack vare att data lagras på servern istället för hos klienten (Chattopadhayay 2013). 
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3 Metod 
Metodavsnittet redogör för vetenskaplig ansats, presenterar detaljerad beskrivning av 

datainsamling och diskuterar genomförandet. Följaktligen innehåller avsnittet även 

analysmetod, tillförlitlighet och etiska överväganden. Dessa områden diskuteras inom 

rapportens kontext och kopplas till relevant litteratur.  

3.1 Vetenskaplig ansats 

Den vetenskapliga ansatsen som valdes ut för denna rapport är kvalitativ ansats. Den stora 

skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ insamling är att den kvalitativa ansatsen baserar 

sig på djupare information (Creswell 2013). Enligt Jacobsen (2002) innebär skillnaden 

mellan kvalitativ och kvantitativ ansats vad det är för information som samlas in. Kvalitativ 

samlar in ord medan kvantitativa ansatsen syftar till att samla in siffror (Jacobsen 2002). 

Det medförde att valet blev kvalitativ ansats, detta då datainsamlingen krävde en djupare 

förståelse. 

 

Strategin som användes för att samla in data var en deduktiv ansats. Deduktiv innebär att gå 

från teori till empiri. Det innebär att vissa förväntningar först byggs upp om hur världen ser 

ut för att sedan gå ut och undersöka den. Förväntningarna som byggs upp använder sig av 

tidigare empiri och teori (Jacobsen 2002). Litteraturstudier gjordes i ett tidigt skede för att 

få grundförståelse av problemet. Detta för att ha kunskap om vad som problemet grundade 

sig i för att kunna samla in relevant data för problemet. Att arbeta induktivt innebär att gå 

från empiri till teori (Jacobsen 2002). Hade den strategin använts hade datainsamlingen varit 

mycket svårare. Nu när kunskap om problem fanns gick det att formulera vilken data som 

skulle komma att behövas. 

3.2 Datainsamling  

Här grupperas de olika datainsamlingsmetoderna upp och beskrivs för sig. Det är 

observation, workshop samt intervjuer. Dessa följs av beskrivning av hur urvalet har gjorts 

samt genomförandet av datainsamlingen. 

3.2.1 Observation 

Under inledningen av arbetet hölls två separata utbildningar i observationsformat över 

systemet. Den ena innefattade hur användarna verkar i systemet och den andra handlade om 

hur systemet är uppbyggt. En observation är tänkt att visa hur verkligheten ser ut, detta för 

att få en bild som inte är vinklad (Jacobsen 2002). På grund av sekretess har dessa 

observationer varit styrda för att inte konfidentiell information ska spridas. Författarna till 

rapporten fick dessa utbildningar av verksamheten för ytterligare inblick och förståelse av 

systemet. En förutsättning för att presentera en lösning av problematiken är att samla på sig 

bred kunskap för att lösning ska vara förankrad i verksamheten. Detta utan att styrts för 

mycket av någon part. Det ledde till formulering av frågor och följande datainsamlingar.  
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3.2.2 Workshops 

I ett tidigt skede av undersökningen användes workshops för att ta fram grundproblemet för 

hela undersökningen. Workshops eller gruppintervjuer är bra när en samsyn från flera håll 

ska tas fram (Jacobsen 2002). När projektet som skulle undersökas var förhållandevis litet 

kunde allt från utvecklare till projektledare och användare tas med på workshops. Detta gav 

en väldig bredd i kunskap och tankar. 

 

Under en gruppintervju ska intervjuaren agera som en ordförande eller debattledare snarare 

än en ren intervjuare som bara ställer frågor (Jacobsen 2002). Det var på det här sättet som 

gruppintervjuerna genomfördes. Detta för att de medverkande skulle få fram sina tankar 

utan att vara för styrda av intervjuarna. För att se upplägget finns en workshopguide som 

Bilaga 1. 

3.2.3 Intervjuer 

I projektet har öppna intervjuer genomförts, både fysiska träffar och via telefon. Enligt 

Jacobsen (2002) är öppna intervjuer mest lämpade vid dessa tre förutsättningar: 

- När relativt få enheter ska undersökas. 

- När intresset finns att veta vad den enskilda människan har att säga. 

- När forskaren vill veta hur individen tolkar ett speciellt fenomen. 

 

De här punkterna ansågs vara relevanta inför undersökningen. Det är ett litet projekt med få 

involverade vilket ger möjligheten att intervjua stora delar av de inblandade i projektet, utan 

att det tar allt för lång tid. Det har även varit viktigt för projektet att få upp olika individers 

röster för att få veta hur de olika människorna tolkar och upplever problemen. Intervjuerna 

anordnades efter workshops, vilket gav ett större djup i problematiken. 

 

Det har även genomförts semistrukturerade intervjuer. Jacobsen (2002) menar på att 

intervjuer inte ska vara för strukturerade, då passar det bättre att använda sig av 

frågeformulär eller enkäter. Däremot bör intervjuer inte heller vara ostrukturerade, utan ha 

en viss struktur (Jacobsen 2002). Intervjuerna för denna rapport genomfördes med ett tydligt 

tema, där en struktur på ämnen och stödfrågor fanns förberedda för att ge en bra grund och 

riktlinjer för att intervjuerna skulle komma från ämnet. Intervjuerna kommer alltså ha 

grundfrågor för att komma tillbaka till. Det mesta av de semistrukturerade intervjuerna 

kommer vara fritt samtal, kopplat till temat, för att få så ofärgad bild som möjligt. För att se 

upplägg och frågor på intervjuerna finns en intervjuguide som Bilaga 2. Författarna har valt 

att använda två olika intervjuformer beroende på situation och motiv. 
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3.2.4 Urval 

Urvalet gjordes genom en kombination av olika metoder. Varken projektet eller systemet är 

särskilt stora. För att hålla en hög reliabilitet har alla fått komma till tals. Framförallt i början 

under workshops. Enligt Jacobsen (2002) bör 20 personer anses som ett övre tak när det 

kommer till att göra urval för kvalitativa studier. Projektgruppen har färre än 20 deltagare 

vilket lett till att skribenterna kunnat använda sig av alla deltagare, utan att det blivit allt för 

omfattande insats. För att få fram vilka som skulle intervjuas användes kunskapen från 

workshops. Det bör göras genom att undersöka vilka som har mycket och bra information 

att ge gällande problemet i fråga. Det kan vara personer som har stor kunskap inom 

problemområdet eller personer som är villiga att lämna information (Jacobsen 2002). 

Dessutom användes snöbollsmetoden för att minska risken för undersökningseffekt. Detta 

för att inte enbart författarnas åsikter angående vem som hade rätt information. Därmed 

användes ytterligare en metod som komplement, dock har informationsurvalet varit den 

primära metoden. Snöbollsmetoden innebär att en informant som valts ut, som ger idéer och 

tips om vilka övriga informanter som bör medverka (Jacobsen 2002). 

3.2.5 Genomförande 

Inledningsvis hade författarna till rapporten samtal med ansvariga i projektet för att hitta ett 

grundproblem att formulera frågeställningen kring. Detta gjordes genom brainstorming i 

workshop-format. När sedan ett ursprungsproblem påträffades var nästa steg att förankra 

problematiken med övriga projektmedlemmar. En telefonintervju genomfördes med en 

medarbetare på annan ort som även de fick uttrycka sin bild. En intervju på ungefär en 

timme gjordes för att få en så nyanserad bild som möjligt. Skribenterna hade även workshop 

med hela det berörda teamet på Combitech i Växjö. Vi hade ett genomtänkt upplägg för 

workshop där alla informanter kom till tals. Workshopmetodiken innefattade individuell 

datainsamling i form av egna tankar på post it-lappar, följt av diskussion i par och nästa steg 

gruppdiskussion. Workshop-tillfället pågick under 90 minuter. Efter denna inledande 

workshop bildade vi en uppfattning om kunskapsluckan och dess utmaning (Jacobsen 

2002). 

 

I nästa workshop, nummer två i ordningen, hölls en presentation av olika leveransdokument 

för mottagarna i teamet. Skribenterna presenterade sina potentiella leveransdokument och 

beställaren fick återge respons hur de ville ha lösningen levererad. Gemensamt rankades 

olika leveransdokument i viktighetsordning. Detta tillfälle hades för ytterligare förankring i 

teamet och ökad beställarkompetens (Sandberg & Faugert 2016). Workshopen varade i 

cirka en timme.  
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Därefter hölls två observationer med olika perspektiv för att skapa underlag till denna 

rapport. Den första innefattade en resa genom systemet på dess framsida, hur en användare 

nyttjar systemet. Medan den andra observationen handlade om hur systemet är uppbyggt. 

Det gjordes för att en djupare insyn i miljön skulle skapas. Respektive tillfälle hölls av 

anställd i teamet och varade runt 90 minuter vardera. Genom att använda flera 

datainsamlingsmetoder och därmed metodtriangulering får resultatet högre validitet och 

reliabilitet (Jacobsen 2002). 

 

I nästa skede var det återigen intervjuer med användarna där det togs fram krav och 

användarfall målades upp. Målet var att visualisera var de såg problemet, ett sätt att bryta 

ner på lägre nivå. Parallellt med detta hade skribenterna även workshop med 

utvecklingsenheten där systemets informationsflöde gemensamt diskuterades och 

modellerades. Detta skedde genomfördes iterativt i två steg. Dessa fyra tillfällen var i snitt 

en timme och inkluderade två till fyra personer per gång. 

 

Under arbetets gång har kontinuerliga veckoliga avstämningsträffar hållits, där diskussion 

skett angående arbetsflödet. På så sätt har arbetet haft ett agilt arbetssätt och korrigeringar i 

planering har kunnat göras. 

3.3 Analys 

Arbetet hos Combitech är en typ av utvärdering. Författarna har studerat potentiella 

lösningar och utvärderat dessa utifrån vad som är bäst tillämpbart i fallstudien. 

Utvärderingen har varit kunskapssammanställande och utifrån det tagit vägledande beslut 

(Sandberg & Faugert 2016). Utvärderingsprocessen för framtagning av lösning går till så 

att skribenterna värderar egenskaper hos lösningen. Processen har följt ett förutbestämt 

flöde som Sandberg och Faugert (2016) först sker datainsamlingen, sedan definieras 

värderingskriterier, som följs av värdering via uppsatt måttstock för bedömning. 

 

Angående datainsamling kommer all data som samlats in att gå igenom tre faser. Till en 

början har en grundlig beskrivning av den insamlade informationen genomförts för att få en 

stor och överskådlig bild. Det är viktigt att den som undersöker inte färgar eller nyanserar 

beskrivningen, i annat fall är det viktigt att vara insatt hur informationen blivit nyanserad 

(Jacobsen 2002). Därefter har systematisering och kategorisering genomförts. Detta för att 

göra det mer överskådligt vilken information som finns. I det här stadiet har även onödig 

information reducerats bort. Systematiseringen är nödvändig för att det ska gå att förmedla 

vad som kommit fram (Jacobsen 2002). Därefter har informationen tolkats för att få fram 

meningar och orsaker som fundament för en visualisering av informationen som 

framkommit. Det är då de mer dolda förhållandena kommer fram (Jacobsen 2002). När 

informationen tolkats har den även kombinerats. Data insamlad från verksamheten har då 

matchats med passande information från litteraturstudier (Jacobsen 2002). 
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3.4 Tillförlitlighet 

Skribenterna har tagit hänsyn till tillförlitlighet och har framförallt beaktat begreppen 

validitet och reliabilitet. Validitet innebär giltighet. Validitet kan delas upp i två delar, intern 

validitet och extern validitet. Intern validitet innebär resultatens giltighet, är de slutsatser 

som dragits trovärdiga eller inte. Intern validitet är situationsbunden, och fokus ligger på 

det valda undersökningsområdet (Jacobsen 2002; Sandberg & Faugert 2016). Denna rapport 

är en fallstudie vilket innebär att fokus, när det kom till validitet, hamnade på den interna.  

 

Extern validitet innebär huruvida slutsatsen går att generalisera eller inte (Jacobsen 2002; 

Sandberg & Faugert 2016). Den externa validiteten är även den viktig men fokus har ändå 

varit på intern validitet.  

 

Reliabilitet har varit en viktig del för oss. Det är något som visar på tillförlitligheten i en 

undersökning. Reliabiliteten avser huruvida någon annan kan återskapa ett likvärdigt 

resultat genom att använda samma metod (Jacobsen 2002; Sandberg & Faugert 2016). 

Replicerbarheten är också en viktig del när det kommer till reliabilitet. Det innebär att någon 

annan kan använda sig av samma metod och få samma resultat, detta kopplat till att 

forskaren inte styr undersökningen (Jacobsen 2002). För att hålla hög reliabilitet har 

författarna varit noga med systematik och noggrannheten i undersökningen. För att minska 

dessa risker har kombinationer av olika metoder använts mestadels kopplat till urval och 

datainsamling (Sandberg & Faugert 2016). 

3.5 Etiska överväganden 

Då fallföretaget har ett mycket utpräglat säkerhetstänk, har följaktligen regler och riktlinjer 

satts upp för denna undersökning, som sedan efterlevts. Det innebär att ingen konfidentiell 

information nämns i rapporten, det innebär att projektet och systemet i fallstudien är 

konfidentiellt (Jacobsen 2002). Allt arbete har skett på företagets virtuella datorer och 

endast slutprodukten, rapporten, har vistats utanför. Då det råder förbud för inspelning i 

verksamhetens lokaler har intervjuer endast dokumenterats skriftligt. Det är även fotoförbud 

i lokalerna där arbetet utförts, något som tagits hänsyn till. 

 

Det är en känslig slutkund därför omgärdas verksamhetens information av 

sekretessföreskrifter. Vi gick även igenom en säkerhetsutbildning och skrev under 

sekretessavtal för inlett arbete. Tillsammans med fallföretaget har en balans hittats mellan 

alla intressen. Enligt Sandberg och Faugert (2016) handlar intressebalansen om behov av 

kunskap, integritetsfrågor, rätten till skydd mot olika former av skador och risker. 
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4 Resultat 
I detta fjärde kapitel beskrivs och analyseras resultatet av datainsamlingen. All empiri 

presenteras i kategorier. Informanternas perspektiv redovisas och sammanställs i form av 

visualisering och diagram. Resultatet tematiseras i olika grupperingar, som visas i 

rubrikform. 

4.1 Empiri 

Empirin har delats upp i olika teman. Först kommer en beskrivning om vilka informanterna 

är. Därefter kommer fyra olika teman som tagits fram utifrån frågeställningen. 

4.1.1 Informanter 

Fallstudien är riktad till ett avgränsat projekt hos Combitech, Växjö. Bedömning har gjorts 

att projektets storlek är av den digniteten att alla involverade är informanter, i någon form 

under processen. Alla deltagare i projektgruppen har klassificerats som informant och har 

inkluderats i olika form beroende på roll. Projektgruppen innehåller produktion, som är 

användare av systemet, där det även finns medarbetare som arbetar på annan ort. Projektet 

innehåller även utvecklare och projektledning. Dessa olika roller har involverats i olika 

typer av intervjuer, workshops och observationer. 

4.1.2  Systemets problematik kring fleranvändning 

Informanterna var väldigt eniga angående problematiken i systemet. Även om de hade olika 

bakgrund såg de samma problem. Den stora skillnaden var med vilka ord de uttryckte 

problematiken. Nyckelordet som användes var osäkerhet. Informanterna kunde inte sätta 

fingret på exakt vad som händer om något skulle gå fel när det kommer till fleranvändning. 

De nämnde flera gånger att det inte fanns någon vetskap om någon annan var inne i samma 

datamängd eller inte. Detta var något användarna fick koordinera och samordna tillsammans 

genom att ha tydliga riktlinjer om vem som gör vad. Informanterna menade att användare 

kan vara inne samtidigt i samma datamängd, då data hämtas från databasen till klienten. 

Skulle någon i detta läge spara någon information är det osäkert om rätt data sparas. Det 

uttrycktes önskningar om att kunna se om någon annan var inne i samma tabeller och få 

med deras uppdateringar om det gjordes några. Informanterna menade att det låg en 

osäkerhet i de flesta tänkbara fallen. 

 

”Osäkert vad som händer om man idag är två i samma tabell.” 

 

Informanternas åsikter huruvida verksamheten påverkades var tydliga. Det var många som 

nämnde tidsåtgången. Eftersom det fanns en osäkerhet kring vad som hände om någon var 

inne i samma tabell, är de noga med samordningen. Det innebär att om någon behöver arbeta 

i samma tabeller får de sitta och vänta tills den andra som arbetar med den tabellen är klar. 

Denna väntan ökar deras produktionstid enormt menar de på.  
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Andra problem de nämner kring verksamheten är kvalitén på det som ska levereras. I och 

med osäkerheten om någon annan gjort någonting innebär det att fel skulle kunna uppstå. 

Informanterna var noga att påpeka att detta endast hänt ett fåtal gånger. De nämner att 

felaktig data kan skapas genom fleranvändarproblemet. Informanterna är väldigt noga med 

att kvalitén är väldigt viktig för dem. 

 

”Kan bli fel man inte vet om vid leverans.” 

 

Informanterna såg inte lika stor problematik på individnivå. Det som nämndes var att 

samordningen var bra. Dock ansåg speciellt användarna att det tog tid och var 

energikrävande att samordna allting. De nämnde att det är nästan som att de får arbeta i 

skift. Från utvecklingshåll hade de heller inga andra åsikter, utan de nämnde också att deras 

problem var att de behövde ställa höga krav av användarna när det kom till samordning. 

Informanterna menade på att det inte var lätt att alltid hålla ordning på vad alla gjorde. 

4.1.3 Lösningens konceptuella omfång 

Utifrån problemområde analyseras resultaten från datainsamlingen. Denna analys utmynnar 

i konkreta modeller och diagram på konceptuell nivå. Vi har tillsammans med 

projektgruppen tagit fram kollektiv leveransmetod. Via diskussion i workshop-format 

presenterades potentiella leveransdokument. Samsyn fastställdes och leveransdokument 

fastslogs, exempelvis skall rapporten generera användarfallsdiagram med tillhörande 

specifikationer, sekvensdiagram samt blockdiagram. På så sätt genomfördes utbildning av 

mottagarna för att resultatet skall kunna förankras i projektteamet. Därmed kan 

beställarkompetensen stärkas. Kontinuerligt under resans gång har veckoliga avstämningar 

utförts och arbetet har bekräftats tillsammans med projektgruppen hos fallföretaget.  

 

Informanterna uttryckte sig samstämmigt att skribenterna fick välja de konceptuella 

modeller de anser passa ändamålet bäst. Efter presentation av potentiella leveransdokument 

beslutades att produktion skulle stå som grund till användarfallsdiagram och 

utvecklingsenheten skulle stå till grund för sekvensdiagram. Även blockdiagram ska 

visualisera verkligheten hos fallföretaget. Dessa tas fram i samförstånd mellan författarna 

och mottagarna. 

4.1.4 Informanternas syn på den tekniska lösningen 

Under observation berättade informanter från utvecklingsavdelningen om vad systemet 

hade för syfte och hur det var uppbyggt. Syftet med systemet menade de att det var en 

produktionsmiljö för grunddata till tekniska system. Det är en programvara som Combitech 

har utvecklat själva. Kravställningen kommer från kunden och de tekniska systemens 

gränser. Systemet utvecklas genom dialog mellan användare och utvecklare. 

 

Informanterna berättar också att det systemet gör är att lagra, versionshantera och formatera 

grunddata. Det görs från olika källor, till olika tekniska system, i olika format och med olika 

innehåll. Informanterna menar på att det är ett väldigt komplext system som har många krav 
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och det är viktigt att olika system och filformat kan arbeta tillsammans. Informanterna 

berättar även att spårbarhet är en viktig del i systemet, det är alltså mycket loggning som 

sker för att kunna härleda ändringar till användare. De berättar också att systemet behöver 

ha stor anpassningsbarhet, de ska till exempel kunna lägga in nya modeller, format, nya 

indatakällor eller kunna samarbeta med nya tekniska system. 

 

För att beskriva hur systemet var konstruerat visades ett blockdiagram upp, se Figur 2. 

Informanterna beskriver att det finns i stort sett åtta komponenter. Det är databasen som är 

kopplat till DataAccess där de flesta förfrågningarna till databasen kommer från. Det finns 

även andra delar som skickar SQL-förfrågningar, detta är dock inte tanken menar de. Den 

stora funktionaliteten ligger i det som kallas BusinessComponents, som idag har en del 

kontakt med databasen, men inte bör ha det. De olika GUI-komponenterna hanterar olika 

delar av användargränssnittet. GUI Modules innehåller även den plug-in komponenter. Den 

sista delen som är Common består av generella komponenter som behövs i systemet. 

Komponenten Specifications innehåller en del plug-ins som är till för att förenkla arbetet. 

 

  

Figur 2: Blockdiagram över systemet (Egenmodifierad från Combitechs original) 
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När det kommer till fleranvändningen menar informanterna att det egentligen är tre av de 

stora komponenterna, som syns i Figur 2, som är aktuella. Det är databasen, DataAccess 

och BusinessComponents. I BusinessComponents finns det två delar av en plug-in som 

används det är Hibernate och HibernateGUI. De hjälper till att förbättra några SQL-

förfrågningar till databasen och blir därmed en del i det hela. Dessa två delar i systemet är 

för att hjälpa till med förfrågningar till databasen. Varav HibernateGUI är själva gränssnittet 

som visas upp för användaren. Informanterna berättar att data skyfflas från databasen till 

klienten. Klienten innebär alla komponenter utom databasen i nuläget enligt informanterna. 

Skyfflandet av data menar de på är väldigt prestandakrävande samt att det är en bov i 

sammanhanget fleranvändning. SQL-förfrågningar sker inte endast genom Hibernate utan 

en del körs direkt från DataAccess lagret, detta på grund av prestanda. 

 

De olika teknikerna har även diskuterats med utvecklingsavdelningen. I det stora lät 

teknikerna intressanta och möjliga att genomföra. Däremot fanns lite olika åsikter om 

kunskap om de olika teknikerna. När det kom till Mutex fanns viss kunskap angående 

tekniken och hur den implementeras, detsamma gällde med Semaphores.  Det är begrepp 

och tekniker det finns vag kunskap om i gruppen. Däremot var Oracle Tuxedo helt okänt, 

det var ingen som kände igen tekniken. Det nämns även att det finns vissa tekniska krav. 

Det gäller att de använder sig av Microsofts ramverk .NET. Det innebär att de inte kommer 

att byta ramverk för att det är en teknik som skulle kunna fungera som inte går att genomföra 

med det nuvarande ramverket. Dessutom använder de sig av en databas från Oracle, som 

inte är den senaste versionen. Informanterna uttrycker även att lösningen ska vara 

kompatibel med programmeringsspråket C#. De önskar också att prestandan inte ska 

försämras efter implementerad förändring.   

4.1.5 Informanternas syn på användningen 

Empirin har också fokuserats kring användarnas perspektiv av lösningen. Användarna har 

hela tiden varit en central del arbetet. Användarna, hos fallföretaget, kallas produktion och 

genererar all data i systemet. De har varit inkluderade i projektets alla delar, från början till 

slut. 

 

När empiri samlades från användarna märktes tydligt att de hade samsyn angående 

problemområdet som presenterats ovan. Det finns endast en typ av användare, alla med 

samma behörighet. Produktionsmedarbetaren startar genom att logga in i systemet. Därefter 

navigerar sig användaren fram till en korrekt databas om de vill arbeta i skarpt läge. Sedan 

bestämmer sig användaren huruvida de vill modifiera befintlig datamängd eller skapa en ny 

datamängd. Efter valet av datamängd har användaren möjlighet att editera sin valda data. 

Då lägger informationsproducenten till ny post eller editerar befintlig. Det som matas in i 

systemet valideras även gentemot uppsatta regler beroende på data. I följande skede skapas 

en leveransgrupp där utdata genereras för produkten. Slutligen hanteras utdatat och 

paketeras till en leverans. 
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Problemområdet angående fleranvändningen fokuseras kring systemet och till editeringen 

av datamängder. Utifrån det tekniska perspektivet sker interaktion med komponenterna på 

följande sätt. Direkt efter inloggning visas alla datamängders namn och metadata från 

databasen. Efter val av datamängd att arbeta med visas tabellernas namn. När användaren 

valt tabell visas alla kolumner som är möjliga att editera. När informationsproducenten 

sedan väljer post returneras alla data kopplat till just det Hibernate-objektet. Då kan 

modifieringen av datamängden genomföras och validering av inmatat värde sker. Ett arbete 

som sker mot Hibernate GUI:et. Följaktligen sparar användaren sina inmatade värden och 

då lagras de och läses in i databasen. 

 

Informanterna har uttryckt att det är långt ifrån alla datamängder som har problem med 

fleranvändningen. De målar upp ett scenario där write/write-funktionalitet är det absolut 

bästa. Samtidigt räcker det med en read/write-lösning. Write/write innebär att flera kan 

skriva, medan read/write innebär att endast en kan skriva och övriga kan läsa. Informanterna 

anser att en lösnings karaktär kan vara att datamängden bryts ner i segment. Vilket innebär 

att noder bryts ut i datamängden utefter trädstrukturen. Andra uttrycker att det bör brytas 

ner på radnivå istället för kolumnnivå. Det slutgiltiga är ändå samsyn i att kolumnnivå är 

den optimala nivån för databaslåsningar. På så sätt kan en viss kolumn ”checkas ut” och 

visas som upptagen för de övriga användarna. Det uttrycktes även önskemål om att kunna 

notera vem som är inne var. Det ska också gå att reglera låsen och ta över en låst datamängd. 

Det framgår att olika datamängder kan behöva olika brytpunkter för låsning i databasen. 

 

Vid ett senare tillfälle diskuterades det med användarna huruvida de ville att lösningen 

skulle kunna göra för att underlätta deras arbete. De tidigare förslagen togs upp igen, men 

specificerades mer. Egentligen kunde alla utom en datamängd låsas så fort någon var inne i 

den. Det var en datamängd som var stor och ofta krävde omfattande ändringar. Den ville de 

i den bästa av världar kunna redigera samtidigt. De nämnde återigen att kolumnnivå i den 

datamängden skulle kunna fungera, även om det var en kolumn som innebar omfattande 

redigering. Utvecklare involverades också i diskussionen, de ansåg att just den kolumnen 

skulle kunna ha någon form av lås på fältnivå istället för på hela kolumnen. 
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4.2 Analys 

Analysen har delats upp på ett liknande sätt som ovan. Här är det tre olika teman, där två 

från föregående kapitel har vävts samman. 

4.2.1 Systemets problematik kring fleranvändning 

Enligt informanterna var det stora problemet osäkerheten kring vad som hände i systemet 

och vem som gjorde vad. Padron-McCarthy och Risch (2012) menar på att transaktioner 

som inte är tillräckligt isolerade från varandra, där data kan skrivas och läsas hur som helst 

uppstår problem. Detta kan ge korrupt data (Padron-McCarthy & Risch 2012). Det 

informanterna lade mest vikt på var att produkten som levererades hade korrekt data. 

Informanterna upplevde problem utifrån detta, det var framförallt samordningen, att de var 

tvungna att koordinera allting de gjorde. Detta resulterar i att tidsåtgången blir väldigt stor.  

 

Informanterna menar på att de vill ha begränsningar i systemet som ska förhindra att sådana 

problem uppstår. För att förhindra korrupt data, behovet av samordning och tidsåtgången 

finns det olika lösningar. Padron-McCarthy och Risch (2012) beskriver dock att det finns 

problematik med till exempel låsningar. Större lås försämrar samtidigheten, medan varje lås 

kostar tid och plats i systemet (Padron-McCarthy & Risch 2012).  

 

Enligt Downey (2016) går det att isolera transaktioner med hjälp av något som kallas Mutex. 

Mutex innebär låsningar av olika trådar. När en tråd körs kan inte en annan tråd köras vid 

samma tillfälle. Problematiken i den lösningen ligger hos utvecklaren att utse vilken tråd 

som ska exekveras (Downey 2016). En annan liknande lösning är Semaphores. Det är likt 

datatypen ”Integer”, den skapar en prioriteringsordning åt trådarna istället för att enbart låsa 

aktiviteterna, som Mutex gör (Downey 2016).  En lösning som liknar Semaphores är Oracle 

Tuxedo. Den hanterar prioriteringar av transaktioner. Oracle Tuxedo är ett middleware 

(Chattopadhayay 2013), till skillnad från Mutex och Semaphores som är metoder och 

klasser (Downey 2016). 

4.2.2 Tekniska lösningens konceptuella modeller 

En produktionsenhet hos specifikt projekt på Combitech är användare av systemet som 

utvärderas i denna fallstudie. De har intervjuats och efter deras beskrivningar av 

arbetsprocesser har författarna modellerat olika konceptuella modeller på olika 

abstraktionsnivåer. Användarna intervjuades utifrån sin vardag som experter i systemet. De 

uppgav olika beskrivningar av arbetssteg och processer. Utifrån dessa har skribenterna 

visualiserat ett antal modeller. 
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4.2.2.1 Blockdiagram 

I tidigare kapitel presenteras Figur 2,som kan ses på sida 22, vilket innehåller fallföretagets 

nuvarande blockdiagram. Enligt Yadav och Singh (2009) är klient-serverlösning en metod 

för att dela upp kod i olika delar. Därför visualiseras fallföretagets blockdiagram från en 

two-tier-nivå för den framtida lösningen. Gränssnittet kommer ligga i klienten, medan 

affärslogiken kommer vara uppdelad mellan klient- och serverdelarna. Lösningen med two-

tier är den klientserver-lösning som är billigast och minst komplicerad att implementera 

(Yadav & Singh 2009). Nedan i Figur 3 tydliggörs blockdiagrammet med tillhörande 

komponenter efter klient-serverlösning. Utifrån Figur 2 har alltså denna bild tagits fram för 

att synliggöra komponenternas placering. 

Serverdelen tillkommer och kommer tillhandahålla låsmekanism för data. Det blir som ett 

steg mellan klient och databas. Yadav och Singh (2009) utrycker att det är bra steg att börja 

och sedan gå över till three-tier-modellen. Då kommer affärslogiken i DataAccess 

successivt flytta till serversidan. Three-tier-modellen är en säkrare lösning och mer lättskött. 

Däremot kan nätverkstrafik få en högre belastning (Yadav & Singh 2009). 

 

4.2.2.2 Användarfallsdiagram 

Utifrån intervjuer med informanterna har gruppen även samlat användarfall som beskriver 

ett flöde över arbetsprocessen, detta för att kunna avgränsa och specificera problemområdet. 

Kruchten (1995) skriver att utredaren bör arbeta från logisk synvinkel, fysisk synvinkel, 

utvecklingsperspektiv och processynvinkel. Användarfallsdiagrammet väver in 

processynvinkeln för fallstudiens scenario. Användarfallet är en vägledning för att ge 

beställaren en lösning (Kruchten 1995). Arbetet hos fallföretaget kommer beröra alla 

Kruchtens (1995) synvinklar. I Figur 4 på nästa sida visas ett fullständigt 

användarfallsdiagram. 

Figur 3: Blockdiagram över systemet efter analys (Egen bild) 
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Figur 4 ovan visar användarens relation med dess användarfall. Användarfallen presenteras 

i kronologisk ordning. VäljDatabas och LoggaIn inkluderas för att de är direkt beroende av 

varandra, när du valt databas loggas användaren automatiskt in. VäljDatamängd förgrenas 

i två då alternativet är att antingen skapa ny datamängd eller modifiera befintlig. Fokusen 

för problemområdet sker i loopen. EditeraDatamängd är crescendot för problematiken där 

fleranvändning bör implementeras. Stegen i rektangeln exkluderas från 

valideringsmekanismen då de inte behöver känna till varandra. Slutligen genomförs 

SkapaLeveransgrupp och HanteraUtdata.  
 

4.2.2.3 Sekvensdiagram 

För att uppnå Kruchtens (1995) krav på hantering av fleranvändning har vi även visualiserat 

aktiviteten i systemet via ett sekvensdiagram. Sekvensdiagram väger in perspektivet ur 

logisk synvinkel. Logiken berörs med hjälp av aktörens interaktion och objektens 

samverkan. Nedan, i Figur 5, presenteras sekvensdiagram för projektet hos fallföretaget. 

  

Figur 4: Användarfallsdiagram (Egen bild) 
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Diagrammet som visas i Figur 5 visualiserar hur användaren skickar förfrågningar till olika 

delar av systemet. Hur meddelanden skickas mellan objekt ur ett tidsperspektiv. Det är 

interaktion direkt till databasen i de tre första anropen, medan följande anrop som sker i 

loopen använder sig av plug-in i form av Hibernate. Det är först när användaren väljer post 

som plug-in aktiveras. Slutligen sker ändringen i databasen. Författarna använder denna 

modell för att tydligare beskriva problematikens härkomst, mer ur ett tekniskt perspektiv. 

Sekvensdiagrammet används även för att visualisera före och efter lösning. Figur 5 är 

fallföretagets nuvarande upplägg. 

4.2.3 Informanternas värdekriterier på lösningen 

När det kommer till användarna är deras önskan att de ska kunna arbeta samtidigt i olika 

datamängder. De vill kunna hjälpas åt med arbetet för att det ska gå snabbare, för att de inte 

ska behöva vänta på varandra för att kunna utföra något. Efter diskussion kom det fram att 

det gick att låsa alla datamängder helt om någon var inne i den förutom en. Den krävde 

mycket editering enligt informanterna. Den tyckte de kunde låsas på kolumnnivå. Dock var 

det även en kolumn som helst skulle vara mer öppen än så, för att flera skulle kunna arbeta 

samtidigt, på grund av dess omfattning. Detta diskuterades även med representanter för 

utvecklingsavdelningen. De såg detta som en lösning som skulle kunna implementeras. De 

pratade om att det skulle kunna låsas på fältnivå för att öka samtidigheten. 

 

  

Figur 5: Sekvensdiagram (Egen bild) 
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När det kommer till hur lösningen ska se ut var det ett krav för användarna att de skulle få 

en notis om någon var inne. De ville hellre att det skulle gå att läsa av informationen med 

ett så kallat write/read-lås. I den bästa av världar såg de självklart att låset skulle ha en 

låsning att båda kunde skriva i det, ett så kallat write/write-lås. Med dessa lås ville de även 

ha information om vem som var inne i systemet. 

 

När det kommer till tekniska kriterier är det lite tydligare krav, för att de skulle slippa göra 

om hela systemet. De kraven innebär att lösningen ska vara kompatibel med .NET 

ramverket och språket C#. Dessutom ska lösningen vara kompatibel med den databas från 

Oracle som används idag. Det finns även en del lite flytande kriterier på den tekniska sidan. 

De vill inte att prestandan ska påverkas allt för mycket, då användandet kommer påverkas 

negativt. Det ska även vara en lösning som går att bygga på och utöka, de vill till exempel 

att det ska vara en klient-serverlösning för att i ett senare skede ha möjlighet att flytta ut mer 

funktionalitet för att förbättra systemet ännu mer i senare skeden. 
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5 Diskussion  
I följande kapitel kommer arbetet att vävas samman. Teorier kommer kopplas med empirin 

och sedan diskuteras. Först presenteras en resultatdiskussion med underrubriker, som 

sedan följs av en metodreflektion. 

5.1 Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen består av tre delar. De är systemets problematik kring fleranvändning, 

tekniska lösningens konceptuella modeller samt utvärdering.  

5.1.1 Systemets problematik kring fleranvändning 

Padron-Mccarthy och Risch (2012) menar på att korrupt data orsakas av att transaktioner 

inte är tillräckligt isolerade. Detta har en stark koppling till användarnas upplevda osäkerhet. 

De vet inte när deras data är korrekt eller felaktig. De behöver veta vad alla andra gör och 

har gjort för att vara medvetna om detta. Korrektheten i data var fokus för informanterna. 

Isolerade transaktioner minskar risken för korrupt data (Padron-McCarthy & Risch 2012), 

vilket innebär att det måste finnas något som håller transaktioner isär.  

 

Då är en möjlig lösning att implementera någon form av låsningar. Dessa låsningar hindrar 

andra att göra samma saker som någon annan, vilket skapar isolering mellan 

transaktionerna. Data kan inte skrivas in i databasen då den är låst. Padron-Mccarthy och 

Risch (2012) nämner dock att låsningar tar plats och tid i systemet, samtidigt som för stora 

lås påverkar samtidigheten. Detta har diskuterats med både användare och utvecklare för att 

hitta var problematiken ligger. Det som kom fram där är att det är många datamängder som 

inte behöver samtidigheten. Detta är något som gör att låsningar kan användas utan att 

påverka användbarheten i systemet. Den fleranvändningen som behövs i systemet kommer 

ändå att kunna implementeras. Samtidigheten var viktig i en datamängd, där kan mindre lås 

sättas upp för att skapa flexibiliteten hur de vill arbeta.  

 

De tidigare nämnda teknikerna: Mutex, Semaphores och Oracle Tuxedo, är alla möjliga 

lösningar för att transaktionerna ska isoleras och därmed säkra datakvaliteten. Mutex med 

sina låsningar är hårdare än både Semaphores och Oracle Tuxedo som är mer prioritering 

av transaktioner. Mutex och Semaphores är båda färdigimplementerade klasser och metoder 

i programmeringsspråket C# (Downey 2016), medan Oracle Tuxedo är en mer färdig 

programvara som används som middleware (Chattopadhayay 2013). Alla dessa tre behöver 

en klient-serverlösning för att fungera. När all funktionalitet idag ligger i klienten behöver 

en låsmekanism finnas på serversidan för att alla klienter ska ha möjlighet att ta del av låsen. 

Problematiken med dessa tre är på vilken nivå låsningarna eller prioriteringarna ska vara. 

Som tidigare nämnt finns det en tydlig bild vad som ska göras och är därmed förhållandevis 

lätta att implementera. 
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5.1.2 Tekniska lösningens konceptuella modeller 

Med den insamlade informationen som grund har författarna till rapporten skapat ett antal 

modeller som visualiserar fallföretagets situation. Användarna och dess expertis har varit 

grunden till datainsamlingen. Skribenterna valde ut de modeller som anses passa ändamålet 

bäst. Det valdes ut modeller på olika nivåer i systemet. Vi hade hela tiden Kruchtens (1995) 

perspektiv i sitt urval av modeller.  

 

Det skapades blockdiagram för att visualisera hur de olika komponenterna samverkar idag. 

Enligt författarna var det en tydlig, förenklad bild som skapade grundförståelse, se Figur 3 

på sida 26. Data som la grund till blockdiagrammet tillskansades genom observation hos 

utvecklingsenheten och därmed tillgodoses Kruchtens (1995) perspektiv av fysiska 

synvinkeln. Blockdiagrammet visualiserar även skillnaden mellan dagens uppbyggnad och 

en klient-serveruppbyggnad på ett tydligt sätt. Enligt Yadav och Singh (2009) är klient-

serverlösning en metod för att dela upp kod i olika delar. Skribenterna anser att 

verksamheten bör starta med en two-tier-lösning, då den är billigast och enklast att 

implementera (Yadav & Singh 2009), för att sedan sakta men säkert övergå till en three-

tier-lösning allt eftersom. Då kan mer och mer funktionalitet flyttas över till serversidan, då 

three-tier-modellen är en säkrare och mer lättskött lösning (Yadav & Singh 2009). 

 

Analysdelen har även genererat ett användarfallsdiagram vars syfte är beskriva processen 

och specificera problemområdet. Kruchten (1995) har processynvinkel som ett kriterium i 

sin metod. Här vägde författarna in användaren och dess relation till respektive användarfall 

som visas i Figur 4 på sida 27. Ett verktyg som gav undersökningsgruppen en förståelse för 

problematiken och vävde in användarna i arbetet. Användarfallet är en bra vägledning för 

att komponera ihop lösningen (Kruchten 1995). Modellen har varit ett mycket bra 

hjälpmedel i arbetet att förstå systemet i allmänhet och problemområdet i synnerhet. 

Användarfallet har även varit ett bra verktyg för dialogen med användarna. Det är av yttersta 

vikt att projektet är med på arbetet från start till mål.  

 

Det finns även lösningsförslag skapat via sekvensdiagram. Sekvensdiagrammet är ett 

verktyg gruppen använder för att visualisera aktiviteten och interaktionen med användaren. 

Slutligen visas vilken funktionalitet som ges användaren samt vilka tillstånd som passeras 

på vägen. Det har skapats diagram för systemet innan lösning (se Figur 5 på sida 28) och 

efter lösning. Sekvensdiagram med implementerad låsmekanism presenteras nedan i Figur 

6. 
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Diagrammet i Figur 6 visar upp hur interaktion sker via användare och väsentliga delar av 

systemet, ett arbetssätt vi nyttjat för att inkludera utvecklare och få en mer djupgående bild 

före och efter lösning. Figur 6 ovan visar även upp strukturen med vilka komponenter som 

tillhör klient respektive server. Detta arbetssätt har gett en djupare diskussion och varit till 

bra underlag för vilken nivå lösningen ska implementeras på. 

 

Sammantaget framställs flera dokument åt fallföretaget. Dessa dokument har alla fyllt sin 

funktion i studien att ta fram rätt aspekter som bör beaktas i förändringsprocessen. Dessa 

dokument blir sedan underlag för utvecklingsenheten. Därmed fullföljs Kruchtens (1995) 

fyra kriterier för tillvägagångssätt, via att även utvecklingsperspektivet synas. Modellen har 

använts för att den är baserad på att det ska vara flera användare och samtidighet (Kruchten 

1995). 

  

Figur 6: Sekvensdiagram med lösningsförslag (Egen bild) 
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5.1.3 Utvärdering 

I denna utvärdering tas olika perspektiv med. De perspektiven som ligger till grund för 

kriterierna är användarna och dess krav på funktionaliteten samt utvecklarna och deras syn 

på funktionalitet. Dessutom vägs tekniska bitar, hur systemet är uppbyggt idag och kan 

samarbeta med andra komponenter. 

 

Enligt informanterna har det framkommit att alla datamängder utom en ska låsas helt om 

någon är inne, medan den sista ska låsas på fältnivå för att kunna vara tillräckligt flexibel. 

Detta är något alla tre tekniska lösningar skulle kunna lösa. Genom såpass stora låsningar 

på de flesta datamängderna blir prestandan inte försämrad allt för mycket. Informanterna 

nämnde att det är viktigt att prestandan inte försämras såpass mycket att användbarheten 

påverkas.  

 

Kring osäkerheten ville användarna förstärka med att få notiser om att någon är inne i en 

viss datamängd eller fält för att slippa den stora samordningen separat. Detta är något som 

går att implementera i både Mutex och Semaphores, då det går att koppla en användare till 

dessa lås och på så sätt möjlighet att ge en notis.  

 

Som tidigare nämnt är alla dessa lösningar på något sätt kompatibla med 

programmeringsspråket C#, vilket är en viktig del för att utvecklarna inte ska behöva lära 

sig ett extra språk. När denna funktionalitet läggs utanför databasen på en servernivå är 

dessa olika alternativ även kompatibla med databasen som finns i det här fallet. Utvecklarna 

vill att det ska vara en lösning som är möjlig att bygga vidare på för att inte begränsa något 

i framtiden på liknande sätt som nu. Därmed ger det sig att klient-serverlösningen är en 

viktig del i det hela.  

 

Kunskaperna kring Oracle Tuxedo är svaga hos utvecklare i det här fallet, det gör att det är 

ett mindre bra alternativ. Samtidigt är det en färdig programvara som ger en stor kostnad. I 

och med att det behövdes en klient-serverlösning blir det problematiskt med Oracle Tuxedo. 

Det finns i dagsläget ingen funktionalitet i servern förutom databasen. Informanterna ansåg 

att det var för stort projekt att plocka ut redan existerande funktionalitet redan i den här 

fasen. Det påvisar än en gång att Oracle Tuxedo inte är den bästa lösningen, medan en 

lösning med Mutex eller Semaphores skulle själva lösningen placeras i servern.  

 

Eftersom det endast är en typ av användare i systemet är det svårt att prioritera 

transaktionerna på något sätt. Det är inte någon som ska få företräde. Det medför att Mutex 

passar bäst då det är ordentliga låsningar och inte några prioriteringar. Utöver det här vill 

användarna ha möjlighet att kunna se data även om just det är låst. Därför är ett read/write-

lås något som skulle passa också. Det är något som är implementerbart med Mutex. 

Möjligheten med write/write-lås finns, däremot är det för komplext att sätta upp i första 

steget. Det är i sådana fall något som får kompletteras upp i efterhand. 
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I avsnittet tidigare forskning nämns att Helland, Limprecht, Al-Ghosein och Reed (2014) 

lyfter fokus på att koden bör delas upp i klient- och serversida. En samstämmig bild som 

författarna också kommit fram till i denna undersökning. Även Guimaraes och Igbaria 

(1997) delar denna bild och binder samman med användarperspektivet. Genom att 

slutanvändarna involveras i hela processen. Det diskuteras även att lösningen bygger på 

transaktioner som ska blockeras (Beichter & Weidler 2014; Das Periwal & Maheshwari 

1997). Via denna rapport har skribenterna även här kommit fram till att 

blockeringsmekanismerna Mutex och Semaphores är rimliga tillvägagångssätt. Vilket 

stämmer överens med Beichter och Weidlers (2014) bild, samt bygger vidare på densamma. 

Cummings (2000) har en lösning som syftas till en API-funktion, ett område som inte 

närmats i detta arbete. Därav skiljer sig vår lösning från nämnda. 

 

Huvudproblemet som arbetet har undersökt handlar om den bristande funktionaliteten för 

fleranvändning. Utmaningen har legat till att värdera vilka aspekter som berörs av 

förändringsarbetet. Arbetet görs för att kunna säkra korrekthet i data och därmed 

produktkvalitet. Det intressanta har därför varit kontexten, utvecklarna och användarna, och 

hur dessa båda grupper hanteras i processen. Författarna har kommit fram till svar i båda 

dessa områden, där perspektiven kommer med olika krav. Kunskapsbidraget blir därmed 

aspekterna som bör tas i beaktning vid denna typ av arbete. Dessa aspekter berörs via 

tekniker på konceptuell nivå och ur användarperspektiv. Resultaten kan ses som en 

vägledning vid liknande scenarion. 

5.2 Metodreflektion 

Rapportens vetenskapliga ansats har varit kvalitativ. En kvalitativ undersökning har sina 

fördelar och nackdelar. I det här fallet ansågs att kvalitativ var den mest lämpliga metoden. 

För att få en djupare förståelse av problemet krävdes en kvalitativ insamling. Genom 

arbetets gång har det varit tydligt att åsikter och tankar har varit givande. Hade en kvantitativ 

ansats använts hade det varit svårare att fånga alla idéer och tankar, för att skribenterna hade 

styrt datainsamlingen för mycket. Användandet av en deduktiv ansats känns också central 

för arbetet. Att få lite grundkunskap angående problemet och hur andra har undersökt 

problemet har gett en förståelse som har varit viktig vid intervjuer och workshops. 

 

När det kommer till datainsamlingen har intervjuer, workshops och observationer 

genomförts. Författarna har valt att använda flera olika metoder för att öka bredden på den 

informationen som samlats in. Det har skapat en bred ingång till problemet. Observationer 

hade kunnat vara ett tillskott. De utbildningarna som genomförts har varit i syfte att 

efterlikna observationer. Fullskaliga observationer har dock inte kunnat hållas på grund av 

sekretess. Däremot hade det kunnat vara ett tillskott då utbildningar kan ändra sanningen 

lite då det är förberett, medan observationer mer hade fångat verkligheten. Reliabiliteten på 

datainsamlingen känns förhållandevis hög, då de olika insamlingarna har tytt på en 

samstämmighet hos informanterna. De ostrukturerade tillfällena kan försvaga reliabiliteten 

en aning. 
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När ett helt projekt har involverats i undersökningen har en bredd skapats med många olika 

tankar och idéer. Det har skapat en bild över hur olika roller ser på problematiken. Det skulle 

kunnat ge mer tyngd i det hela om det involverats andra projekt eller rentav andra företag. 

Då skulle eventuellt andra synvinklar kunna komma upp. Hade andra projekt involverats 

hade en högre extern validitet kunnat hållas. Däremot var den externa validiteten inte fokus 

genom den här undersökningen, utan det låg på den interna. Den här undersökningen har 

varit situationsbunden vilket har en stark samhörighet med intern validitet. Den interna 

validiteten kan tyckas vara tillräckligt hög för att anse att de slutsatser som dragits är 

trovärdiga. 

 

I utvärderingen har informanternas åsikter och värdekriterier värderats mot olika tekniska 

lösningar. Detta har varit bra för att tydligt se vilka kriterier och aspekter som är viktiga för 

projektgruppen. Det hade kunnat göras någon form av prototyper för olika lösningar istället. 

Då hade det varit svårare att få en bild över vilka kriterier som har varit viktiga för 

informanterna. Författarna till rapporten övervägde flera tillvägagångssätt för 

genomförande av utvärderingen. Däribland TAM och UTAUT, men valet föll på Kruchtens 

4+1-metod då vi ansåg den passande ändamålet bäst. Detta tack vare modellens starka 

koppling till fleranvändning. 
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6 Avslutning 
Det sista slutgiltiga kapitlet, Avslutning, innehåller en kort och koncist slutsats med tydliga 

svar på rapportens frågeställningar. Därefter kommer förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsats 

Syftet med den här rapporten var att undersöka olika aspekter i ett förändringsarbete mot 

fleranvändning. Studien har haft olika perspektiv och synvinklar på detta, både ett tekniskt 

perspektiv och användarnas synvinkel. Det är flera aspekter som har kommit fram under 

arbetet. Tekniken har sina begränsningar och kräver då olika typer av lösningar. Det är både 

hårdvara och mjukvara som begränsar vilken lösning som kan användas. Användarna är 

måna om att systemet ska fungera på ett sätt som underlättar för dem i det dagliga arbetet. 

De har haft olika kriterier som vilken nivå de kräver på låsningar för att det ska ge dem 

något. De vill även veta vem som gör vad för att underlätta deras arbete, samtidigt som de 

vill kunna se data även när det är låst. Från utvecklingsperspektiv finns det olika kriterier. 

Det får inte vara en lösning de har för dålig kunskap om, då det blir krångligt och tar tid att 

lära sig något nytt. Från utvecklarnas perspektiv kommer även andra synvinklar som 

prestanda som inte får begränsa användarna för mycket. De vill även kunna arbeta vidare 

på en lösning för att inte hamna i en liknande sits inom kort. 

 

Utifrån kriterierna ovan har olika modeller tagits fram för att illustrera hur den konceptuella 

modellen skulle se ut. Detta illustreras bland annat Figur 3, som kan ses på sida 26, som 

visar hur funktionaliteten ska vara placerad i systemet för att det ska fungera och gå att 

arbeta vidare på. I Figur 6, på sida 32, visas hur kommunikationen mellan de olika objekten 

skulle komma att se ut i förhållande till de ställda kriterierna. När det kommer till 

användarna blir integrationen med systemet inte direkt förändrat, det arbetet kommer att 

vara liknande. Däremot kommer samordningen att underlättas rejält för dem. De kommer 

inte behöva veta exakt vad andra gör, skulle de försöka gå in i någon data som inte är 

tillgänglig får de en notis om detta och kan endast läsa den informationen och därmed inte 

göra några ändringar. Det medför också att det blir en liten tidsvinst. Detta då samordningen 

inte behöver vara lika grundlig och den datamängd som kräver samarbete kan flera vara 

inne i samtidigt vilket underlättar arbetet.  
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Uppsatsen är en fallstudie hos ett specifikt företag, fokus har varit att använda aspekter 

utifrån företagets preferenser. Tre olika tekniker har även de legat grund till arbetet. De här 

avgränsningarna har både begränsat studien samtidigt som det har gjort den genomförbar 

på de plan som studien avsåg. 

 

Ett sätt att styrka undersökningen ytterligare och ta rapporten vidare, skulle kunna vara att 

utvärdera samma problematik hos fler verksamheter. Därmed skulle även validiteten styrkas 

och resultatet bli mer generaliserbart. Ett annat alternativ är att bredda urvalet av teorier 

ytterligare. Att studera på fler alternativa tekniker än de som berörts i detta fall.  

 

Rapporten får ses som en förstudie och underlag för fortsatt undersökning. Aspekterna som 

tagits fram är en grund för vägledning i en framtida informationsteknisk värld. Det hade 

varit intressant att använda sig av prototyper och testa potentiella lösningar i skarpt läge och 

därmed även kunna värdera kvantitativa aspekter, för än mer djup. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Workshopguide 
Ws1 - Alla 

• Skriv ner minst 5 problem du uppfattar. (5 min) 

• Diskutera två och två vilka 3 problem som är de viktigaste för er två. (10 min) 

• Sätter upp viktigaste post it'en på tavlan. Diskuterar samsyn. 

• Välja ut allra viktigaste. (5 min) 

 

Frågor 

• Vad är det du tycker inte fungerar i systemet? (När det kommer till fleranvändning) 

• Hur påverkar det dig på individnivå? 

• Hur påverkar det verksamheten enligt dig? 

Ws2 - Alla 

Presentation av olika modeller: 

• Sekvensdiagram.  

• Use cases (användarfall) 

• Blockdiagram 

• BPMN 

• SRS 

• Användarfalls Specifikationer 

• Kortfattad rapport 

• WBS (arbetsflöde) 

 

Avsluta med diskussion angående om modeller. 

 

Ws3 - Utveckling 

Gemensam modellering, öppen diskussion angående systemet. 

 

Ws4 - Utveckling 

Gemensam modellering, öppen djupare diskussion angående systemet. 
  



   
 

 

Bilaga 2: Intervjuguide 
Telefonintervju - Distansarbetare 

• Bakgrund. Vilka är vi? 

• Vad är det du tycker inte fungerar i systemet? (När det kommer till fleranvändning) 

• Hur påverkar det dig på individnivå? 

• Hur påverkar det verksamheten enligt dig? 

• Har du upplevt problem med fleranvändning? 

• Distans, ytterligare krav? 

• Önskemål på funktionalitet kopplat till detta? 

• Hur skulle det förbättra ditt dagliga arbete? 

• Vilken nytta skulle det kunna ge? 

 

Intervju 1 - Användare 

• Hur många olika typer av aktörer?  

• Vem eller vad använder systemet?  

• Vilka roller spelar de i interaktionen?  

• Vilka andra system interagerar med systemet?  

• Vem eller vad får eller ger information till systemet?  

• Händer saker vid vissa bestämda tidpunkter? 

• Berätta en resa genom systemet. Från att programmet öppnas till det stängs.  

o Hur använder varje aktör systemet? 

o Vad gör systemet för varje aktör? 

o Är det något som görs automatiskt?  

o Vilka funktioner efterfrågar en viss aktör?  

o Ska systemet lagra och hämta information?  

o Vilka aktörer sätter igång beteendet? 

o Vad händer när systemet ändrar tillstånd, notifieras några aktörer? 

o Finns det externa händelser som påverkar systemet? Hur får systemet reda på 

händelsen?  

o Har systemet någon interaktion med externa system? 

o Skapar systemet några rapporter? 

• Hur ser en optimal lösning ut? Vad kan man göra då? 

• Vad finns det för lösningar du kan tänka dig? Tänk lite steg för steg från drömlösning 

till minsta möjliga. 

• Hur mycket skulle man kunna låsa? Var är låsningen betydelselös? 

• Hjälper det att ha ett ”write-read-lås” eller måste det vara Write-write? 

• Behöver alla filer och data vara låsta på samma sätt? Finns det datamängder som kan 

låsas helt medan andra ska vara öppna 

• Räcker det med en notis, ”Olle” är inne i denna datamängd, eller någon är inne i 

datamängden? 

  

 

 



   
 

 

 

Intervju 2 – Användare 

• Insamling av data. Analysarbete och modellering. 

• Presentera tidigare diagram – Användarfall, sekvens och tillhörande specifikationer. 

• Diskussion angående diagram. 

Frågor 

• Brytpunkter för låsningar? 

• Vilka datamängder? 

• Vilka kolumner? 

• Något ni tycker vi inte nämnt som ni skulle vilja ta upp? 

 



   
 

 

 

 

 
Institutionen för informatik

  

 

351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 

Tel 0772-28 80 00 

Lnu.se  
 

 


	1 Introduktion
	1.1 Bakgrund
	1.1.1 Fallstudie

	1.2 Tidigare forskning
	1.3 Problemformulering
	1.4 Syfte och frågeställning
	1.5 Avgränsning
	1.6 Målgrupp
	1.7 Disposition

	2 Teori
	2.1 Fleranvändning
	2.2 Klient-serverlösning
	2.3 Mutex
	2.4 Semaphores
	2.5 Oracle Tuxedo

	3 Metod
	3.1 Vetenskaplig ansats
	3.2 Datainsamling
	3.2.1 Observation
	3.2.2 Workshops
	3.2.3 Intervjuer
	3.2.4 Urval
	3.2.5 Genomförande

	3.3 Analys
	3.4 Tillförlitlighet
	3.5 Etiska överväganden

	4  Resultat
	4.1 Empiri
	4.1.1 Informanter
	4.1.2  Systemets problematik kring fleranvändning
	4.1.3 Lösningens konceptuella omfång
	4.1.4 Informanternas syn på den tekniska lösningen
	4.1.5 Informanternas syn på användningen

	4.2 Analys
	4.2.1 Systemets problematik kring fleranvändning
	4.2.2 Tekniska lösningens konceptuella modeller
	4.2.2.1 Blockdiagram
	4.2.2.2 Användarfallsdiagram
	4.2.2.3 Sekvensdiagram

	4.2.3 Informanternas värdekriterier på lösningen


	5
	5 Diskussion
	5.1 Resultatdiskussion
	5.1.1 Systemets problematik kring fleranvändning
	5.1.2 Tekniska lösningens konceptuella modeller
	5.1.3 Utvärdering

	5.2 Metodreflektion

	6 Avslutning
	6.1 Slutsats
	6.2 Förslag till fortsatt forskning

	Referenser

