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Abstrakt 

I detta papper beskrivs ett pågående projekt vilket syftar till att ta fram ett stödverktyg för 

säkerhetsanalysarbete. Stödverktyget fungerar som en kunskapsbas där erfarenheter kan lagras 

och återhämtas som förslag när nya problem tacklas. Dessutom fungerar stödverktyget som ett 

simulering- och testverktyg då olika lösningar på ett problem utvärderas. Till sist fungerar 

systemet som ett diskussionsunderlag mellan olika säkerhetsspecialister när de ska 

kommunicera sina erfarenheter med varandra. Vidare belyses de erfarenheter och problem 

som gjorts vid utvecklingen av stödverktyget. 

 

Nyckelord: informationsorganisering, beslutstöd och ostrukturerad information. 
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Inledning 

Delphiprojektet började som ett samarbetsprojekt mellan Telia och SÄK90/SISY i Sundsvall 

1990. Syftet med projektet var att ta fram ett system som stödjer säkerhetsspecialister inom 

Telia i deras arbete. Stödet som sådant ska tjäna som en hjälp att organisera information under 

säkerhetsarbetet och dessutom tjäna som ett diskussionsunderlag. Stödsystemet ska kunna 

lagra stora mängder ostrukturerad information och utgöra en kunskapsbas för 

säkerhetsspecialisterna. 

 

Vilket är då det arbete som stödverktyget ska stödja? Det arbete som säkerhetsspecialisterna 

gör inom Telia är att göra sårbarhetsanalyser för anläggningar. En anläggning kan vara en 

telefonväxel eller ett datasystem. Mot en anläggning finns en viss hotbild. Hotbilden 

innehåller alla de hot som kan riktas mot anläggningen och dess delar. Om ett hot inträffar så 

medför det en kostnad, dels för förlust av komponent i anläggning och dels för återställning 

utav anläggningen. Sårbarhetsanalyserna syftar till förebygga att hot realiseras och skador 

inträffar på anläggningarna. 

 

Exempel på en anläggning kan vara en datastyrd telefonväxel där hotbilden kan rymma både 

brand i växeln samt översvämning. För att skydda sig här krävs krävs åtgärder som kan 

motverka konsekvenserna utav dessa hot. Ett annat exempel på en hotbild kan vara ett 

dataintrång eller stöld av information. Dessa typer av hot kräver andra typer av 

åtgärdsinsatser. 

 

Åtgärdsinsatserna måste balanseras så att de blir ekonomiskt försvarbara. Det kan vara 

acceptabelt med en ej heltäckande åtgärdspaket för att undanröja alla hot om de hot som 

återstår har en mycket låg frekvens eller deras skadekostnad är liten. Säkerhetsanalysarbetet 

syftar till att säkerställa en så lång livslängd på de anläggningar man har och därmed 

maximera avkastningen på dem och att skydda sig mot angrepp vilka kan vara skadliga på 

verksamheten i stort. 

 

Systemet ska här stödja användarna, säkerhetsspecialisterna, med en kunskapsbas i 

analysarbetet. Dessutom ska det stödja dem i hanteringen av komplexiteten i analysarbetet. 

Systemet ska kunna åskådliggöra och dokumentera analysarbetet. Kunskapsbasen ska kunna 

ge förslag till användarna genom att erbjuda möjlighet att återanvända lösningar vilka visat 

sig vara allmängiltiga i någon form eller uppvisat egenskaper som gjort dem lyckade. 

Kunskapsbasen ska tjäna som ett diskussionsunderlag mellan användarna. Genom att fånga 

upp och representera, i åskådliggjord form, analysarbetet kan användarna kommunicera sina 

idéer mellan varandra. För de lösningar man får fram kan man få stöd för uttestning och 

simulering för att se hur kostnadsutveckligen blir. 

 

För att kunna dokumentera och fånga användarnas arbetsprocess är det viktigt att systemet 

kan erbjuda möjlighet att representera användarnas kunskap i så ostrukturerad form som 

möjligt. I och med att systemet ska vara ett stödsystem så får man ju inte påtvinga användarna 

en grad av strukturering som kan vara hämmande för deras arbete. Stödsystemet ska ju finnas 

med bredvid och hjälpa användaren med en redan etablerad verksamhet. Systemet ska inte ta 

över verksamheten och påtvinga nya handhavande som användarna inte är bekväma med. 

 

För att kunna stödja användarna i dokumentering utav arbetsprocess och information så 

erbjuder vi en representation av dessa i ostrukturerad form som text. För att fånga relationerna 
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mellan informationsbitarna som användarna skapar så lagras informationen tillsammans med 

relationer i ett hypertextliknande format. 

 

Vad är poängen med att arbeta med ostrukturerad text och hypertextrepresentation? 

 

Man behöver bara gå till hermeneutiken för att förstå betydelsen utav representation av 

information i ostrukturerad text, se Ricoeur 1988. En traditionell relationsdatabas erbjuder 

ofta en allt för hög grad av strukturering för att passa våra syften och en alltför begränsad 

vokabulär för att kunna ge rättvisa åt innehållet i informationen. Den begränsade vokabulären 

är dessutom en främmande vokabulär vilken inte tar hänsyn till den jargong, begrepp eller 

lediga språk som användarna använder sig av för att beskriva sitt arbete. Ett av våra 

grundantagande är det att användarna har ofta lång erfarenhet och mycken kunskap om 

säkerhetsarbetet. Den mesta av kunskapen är tyst kunskap som är svårfångad och svår 

dokumenterad. Var och en av användarna kan ha sina världsbilder, uppfattningar om arbetet 

och gör sina egna tolkningar. Ett ledigt informellt språk ger möjlighet till rika beskrivningar. 

Stor poäng är att det språk som används blir den samma för alla användarna, samma jargong 

och fackuttryck används för att beskriva respektives uppfattningar eller perspektiv. 

Möjligheten med det ostrukturerad beskrivningssättet gör att användarna kan ha lättare att 

dokumentera sina erfarenheter och tillvägagångssätt. Mycken "tyst kunskap" kan här erbjudas 

en möjlighet och medium för att kommuniceras till andra. Då ett av syftet med kunskapsbasen 

är att den ska tjäna som diskussionsunderlag för användarna, även om dessa må ha olika 

världsbilder, så underlättas förståelsen och inlevelsen utav varandras 

informationsbeskrivningar utav den gemensamma språket, miljön, kulturen och 

beskrivningsförfarande. 

 

Den ostrukturerade textens möjligheter att erbjuda rika beskrivningssätt för att kommunicera 

såväl vagt formulerade respektive klara tankar och koncept gör att den framstår som den 

intressantaste sättet att representera information. Den ostrukturerade texten erbjuder rika 

möjligheter för olika tolkningar av informationsinnehållet vilket inbjuder till diskussion, 

något som är ett av syftena med stödsystemet. 

 

Val av hypertextliknande struktur för att representera relationer mellan informationsbitar 

beror på som tidigare nämnt på att andra traditionella databaser erbjuder en allt för hård 

strukturering för att kunna göra rättvisa åt de behov som användarna har för att åskådliggöra 

deras uppfattningar och idéer i sitt arbete. 

 

Tillvägagångssätt 

Stödsystemet har utvecklats genom en serie av intervjutillfällen där användarna har tillfrågats 

om deras arbetsprocess, hur de går till väga och varför, samt deras informationsbehov och hur 

det är relaterat till arbetsprocessen. För varje sammankomst har ett prototypsystem 

vidareutvecklats för att ge användarna en möjlighet att känna av om man är på rätt väg. 

 

Den systemutvecklingsmetod vid använt är prototyping. En anledning till att utveckla ett 

prototypsystem är för att ge användarna en möjlighet att regera och upptäcka saker som är fel 

men även för att de kan upptäcka saker de inte tänkt på. Ett underliggande antagande man kan 

göra vid prototyping är den att användarna oftast inte vet vad dom vill ha eller har svårt att 

uttrycka det. Deras informationsbehov kan vara luddigt formulerat, de kan vara påverkade av 

utvecklarna i intervjusituationen, arbetsprocessen kan innehålla en stor del "tyst kunskap", 

icke formaliserad kunskap, som är svår fångad eller deras mål kan vara luddiga. 
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Prototypsystemet har hela tiden utvecklats med ledning utav det som framkommit vid 

diskussionerna med användarna men det har också utvecklats efter utvecklarnas initiativ för 

att visa på möjligheter. 

 

Tidigt bestämdes att representationsformen för den lagrade informationen i stödsystem skulle 

vara ostrukturerad text. Detta för att underlätta representation av de idéer som användarna 

hade, se även tidigare diskussion. Vårt mål var här att underlätta för en 

transformeringsprocess som fångade användarnas information och förde över den till ett 

format som gjorde så stor rättvisa som möjligt åt informations innehållet, se figur 1. 

 

 
 

Figur 1. Transformeringen från tanke till text. 

 

Denna transformering måste i så hög grad som möjligt bevara integriteten i den information 

som användarna har. Texten som medium för att beskriva och kommunicera denna är den 

som bäst uppfyllde våra behov. 

 

Texten kan ju som medium bättre fånga författarens intentionerna än vad standardiserade data 

kan. Hans tankar kan ju kläs i ord och begrepp som inte begränsas av en fix mängd termen i 

en vanlig strukturerad databas. Texten kan ju mycket lättare lämna utrymme för olika 

tolkningar vilket erbjuder rika möjligheter för diskussion särskilt då kunskapsbasen ska tjäna 

som ett diskussionsunderlag. 

 

Den konceptuella modellen 

Vid intervju tillfällen växte en modell fram som beskrev hur användarna såg på sitt 

säkerhetsanalysarbete. Denna konceptuella modell av säkerhetsanalysarbetet består av två 

delar: dels en beskrivning av arbetsprocessen och dels beskrivning över alla ingående delar i 

en anläggning och hur de är relaterade. Denna modell är fundamentet i systemet. Det är denna 

del som diskuteras vid sammankomsterna med användarna. Den konceptuella modellen är 

den som har tagit längst tid att fram och den del av projektarbetet som är svårast att skapa. 

Den konceptuella modellen representerar det medium varigenom användarnas världsbild 

kommuniceras till utvecklarna. Överensstämmelsen mellan modellen och systemet måste vara 

ett till ett annars så får användarna ett stödsystem som inte upplevs rätt. Nu ser man inte den 

konceptuella modellen som uppdelad i två separata delar utan den är en integrerad helhet. För 

att kunna åskådliggöra den konceptuella modellen redogörs här för de begrepp och delar som 

ingår in den. 

 

Anläggning är det centrala begreppet i den konceptuella modellen. En anläggning är det som 

är föremål för sårbarhetsanalysarbetet. En anläggning kan ju vara en datorsal. Anläggningen 

har sålunda ett namn och en beskrivning. Alla beskrivningar och namn är ostrukturerad text. 

För varje anläggning finns det en miljöbeskrivning. Den är en ostrukturerad beskrivning utav 

den miljö som anläggningen befinner sig i men är också en beskrivning över alla de 



5 

komponenter som ingår eller utgör en anläggning. Dessa komponenter benämnes objekt. Ett 

exempel på ett objekt kan vara en PC-station i datorsalen. Förutom miljöbeskrivningen finns 

det också en hotbild som riktar sig mot en anläggning. Hotbilden innehåller en beskrivning 

samt alla de hot som ingår i hotbilden. Dessa hot riktar sig egentligen mot de individuella 

objekten men tillsammans i hotbilden så riktar de sig mot anläggningen i stort. Nedan stående 

figur visar en beskrivningsmodell för en anläggning. 

 

 Anläggning 

Hotbild Miljöbeskrivning 

 
 

Figur 2. Schematisk modell av en anläggning. 

 

Varje objekt kan betraktas som en självständig del med ett namn och en beskrivning utav den. 

Sålunda så har också varje hot ett namn och en egen beskrivning. Ett hot riktar sig mot ett 

objekt. Ett hot kan rikta sig mot flera objekt och sålunda kan ett ett objekt vara utsatt för flera 

hot. För varje hot som riktar sig mot ett objekt finns en unik relation vilken kallas för 

skadekostnad, den kostnad som uppstår då ett hot realiseras. 

 

Gentemot varje hot kan man sätta in en åtgärd som ska undanröja konsekvenserna av den 

skada som inträffar om ett hot realiseras gentemot ett objekt. Varje åtgärd har sin egen 

benämning och egen beskrivning. En och samma åtgärd kan rikta sig mot flera hot, dvs kan 

täcka flera hot, och varje hot kan täckas av flera åtgärder. För varje hot som täcks av en viss 

åtgärd finns en unik relation vilken kallas för åtgärdseffekt, effekt som åtgärd har mot hot. 

Alla åtgärder som sätts in mot hoten kan sägas bilda ett åtgärdspaket som vänder sig mot 

hotbilden. Dock så åskådliggörs inte begreppet åtgärdspaket i analysarbetet eller i 

stödsystemet. 

 
 Åtgärd Hot Objekt 

 
 

Figur 3. Den konceptuella modellen avseende relationen objekt-hot och åtgärd-hot. 

 

Ovanstående figur beskriver schematiskt relationen mellan objekten, hoten och åtgärderna. 

 

De olika delarna av en anläggning har ytterligare egenskaper. Ett objekt har ett pris eller ett 

värde uttryck i kronor. Den har kostat något att köpa in. Ett hot har en frekvens vilken 

uttrycker hur stor sannolikheten är att ett hot förverkligas under ett år. Sannolikheten kan ses 

som den frekvens ett hot har på ett år. En åtgärd har en kostnad i kronor vilken beskriver hur 

mycket det kostar att sätta in denna åtgärd. 

 

Relationerna mellan hot och objekt har den egenskapen att de innehåller en skadekostnad 

vilken beskriver den skada som skulle erhållas om det specifika hotet realiserades mot det 
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specifika objektet uttryckt i kronor. Likadant så har en specifik åtgärd-hot relation den 

egenskapen att den beskriver hur effektiv åtgärden är mot hotet, dvs hur väl den lyckas 

undanröja hotet uttryck i procent. Figur 4 nedan visar hur modellen ser ut efter det att de olika 

egenskaperna är identifierade och namngivna. 

 

 

Effekt Skada 

Kostnad Sannolikhet Värde 

Åtgärd Hot Objekt 

 
 

Figur 4. Den konceptuella modellen med egenskaperna utsatta för de olika delarna. 

 

Denna schematiska modell i figur 4 beskriver också arbetsprocessen. Stegen i arbetsprocessen 

visar hur användarna betraktar sitt arbete, hur de går till väga, vilka steg de måste göra. Om 

man följer modellen baklänges erhåller man den ordning varmed en anläggning struktureras 

och analyseras. Man börjar således med att fundera kring miljöbeskrivningen och specificera 

de objekt som ingår i den. Sedan gör man likadant med hotbilden. När hotbilden är fastställd 

begrundas der relationer som finns mellan hoten och objekten och en skadekostnad fastställs 

för respektive unik relation mellan hot och objekt. Därefter funderar man kring de åtgärder 

som kan eller bör sättas in gentemot mot hoten. När dessa är fastställda så specificeras 

relationerna mellan hoten och åtgärderna och åtgärdseffektiviteten fastställs. 

 

De egenskaper som har getts objekten, hoten och åtgärderna såväl som hot-objektrelationerna 

och åtgärd-hotrelationerna är inga ostrukturerade informationsbitar. Egenskaperna eller 

värdena är strukturerade i den mån att de kan användas i beräkningssammanhang. Nu erhålles 

möjligheten att få stöd för simulering och test. För att kunna göra dessa beräkningar eller 

simuleringar krävs att någon form av flödesschema för beräkningar specificeras och att mått 

definieras. 

 

Det som är intressant för användarna är att få reda på hur payoff-tiden, hur lång tid en åtgärd 

mot ett hot tar uttryckt i år innan den betalar sig, är för respektive åtgärd man satte in samt att 

få en genomsnittlig total payoff-tid för åtgärdspaketet man satte in mot hoten. Ett annat mått 

som är intressant är hotens årliga riskkostnader. 

 

Dessa bägge mått definierades som följande: 

 

Payoff-tid tid är den tid som det innan en åtgärd betalat sig = priset för åtgärden / den årliga 

riskkostnaden för ett hot. 

 

Den årliga riskkostnaden för ett hot är = skadekostnaden för ett hot mot ett objekt om hotet 

realiseras * hotets sannolikhet att de inträffar eller dess frekvens på årsbasis. 

 

Den totala payoff-tiden definieras som = summan av alla åtgärdskostnader / summan utav alla 

årliga riskkostnader. 

 

Dessutom har även begreppet eller måttet residualkostnad definierats. Det är den kostnad som 

återstår när åtgärd har satts in mot ett hot och definieras som: (1 - åtgärdseffekten, den effekt 

en åtgärd har gentemot ett hot) * hotsannolikheten * skadekostnaden. 
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Definitionen av dessa mått möjliggör att man kan simulera och beräkna olika lösningar. För 

detta simulerings- och beräkningsändamål så var man tvungen att lägga en viss struktur på 

den lagrade informationen. Detta gjordes dock utan att tumma på integriteten avseende 

innehållet i informationen. Behovet av att kunna göra dessa beräkning kunde tillgodoses 

genom att de egenskaper hos informationsbitarna vilka var strukturerade identifierades och 

namngavs. Figur 5 beskriver denna process som gör det möjligt. 

 

 
 

Figur 5, transformering av den ostrukturerade texten till ostrukturerad text med viss struktur. 

 

Delphisystemet 

Här följer en beskrivning utav olika delar som ingår i Delphisystemet. De delar som belyses 

här är i tur och ordning: databaserna, kalkylbladet, grafen, rapportutskriften och 

hjälpsystemet. 

 

Delphisystemet har två olika typer av databaser; en för anläggningar och en som fungerar som 

en resurskatalog. Anläggningsdatabaser innehåller information om alla de anläggningar som 

användarna arbetat med. Varje anläggning ligger sparad för sig och har ingen koppling till 

andra anläggningar. När man arbetar med stödsystemet kan man välja vilken 

anläggningsdatabas man ska öppna. Möjligheten att spara anläggningar i olika databaser gör 

det möjligt att användarna kan gruppera dem som det passar deras syfte. När det gäller 

resurskatalogen så finns det bara en instans utav den. I denna lagras alla de objekt, hot och 

åtgärder som kan ingå i anläggningarna. Dessutom så lagras det i resurskatalogen de 

generaliserade relationer som användarna skapat. Att lagra hot-objektrelationer och åtgärd-

hotrelationer i resurskatalogen gör att man kan få förslag på lösningar när man arbetar med en 

anläggning. De objekt, hot och åtgärder som säkerhetsspecialisten arbetar med finns alla 

representerade i resurskatalogen. Det är i resurskatalogen som de olika förekomsterna av 

objekt, hot och åtgärder först måste skapas för att sedan kunna läggas in i en anläggning. 

Detta gör att när man arbetar med nya anläggningar kan använda redan definierade objekt, hot 

eller åtgärder för sin anläggning. Om relevanta komponenter saknas får man definiera eller 

skapa dessa i resurskatalogen ånyo. När det gäller de generaliserade relationerna så skapas de 

inte i resurskatalogen. Om man skulle tillåta att de skapades i först i resurskatalogen skulle 

det innebära att man förlorande den kontext vari dessa relationer blev möjliggjorda. Sålunda 

så skapas och generaliseras relationerna först när man arbetar med en anläggning och håller på 

att strukturera den. 

 

För simuleringsändamål så innehåller systemet ett kalkylblad vilket beskriver alla de objekt, 

hot och åtgärder samt deras egenskaper som ingår i en given anläggning. Med kalkylbladet så 

kan de olika måtten såsom payoff-tid, total payoff-tid och årlig riskkostnad presenteras och 

simuleras. Kalkylbladet erbjuder möjlighet att ändra på värden för att studera olika effekter. 

Kalkylbladet ger också en möjlighet att presentera en anläggnings kostnadsläge, en kalkyl 

utav den. Kalkylbladet kan skrivas ut som det är och ingå i en presentation utav en anläggning 
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eller som ett beslutsunderlag. Kalkylbladet erbjuder också möjlighet att presentera 

information sorterad efter olika kriterier. De två kriterier som användarna här fann intressanta 

var att få information sorterad efter största skadekostnad som hot hade och efter största årliga 

riskkostnad. 

 

För att hjälpa användarna att åskådliggöra relationerna mellan de olika delarna i en 

anläggning och grad av komplexitet så finns möjlighet att presenter en anläggning i form av 

en graf. Noderna representera de olika delarna och länkarna relationerna. Denna graf kan 

också skrivas ut som den är och också ingå som dokumentation av systemet eller för att 

kommunicera en användares bild av av en anläggning. 

 

En av de viktigaste delarna av systemet är möjligheten att få en rapport utskriven. Rapporten 

presenterar den aktuella anläggningen som man har jobbat med. Rapporten innehåller allt det 

som finns dokumenterat om anläggningen. Tack vare den ostrukturerade texten som medium 

för att lagra information så kan rapporten mycket enkelt sammanställas. Rapporten behöver 

inte författas bara sammanställas. Språket som har använts för att beskriva de olika delarna av 

en anläggning tjänar utmärkt som underlag för rapporten. Genom att tala om hur de olika 

informationsbitarna ska ställas relation till varandra så kan de skrivas ut en efter en till en 

sammanhängande rapport. Figur 6 beskriver denna process. 

 

 
 

Figur 6. Semi-strukturerad information till rapport. 

 

Rapporten sammanställs och skrivs ut efter en mall vilken användarna har specificerat. 

Genom att ändra beskrivningen utav mallen för rapporten så kan ett nytt utseende erhållas. 

Mallen för rapporten blir en beskrivning över hur de olika informationsbitarna ska 

sammanställas. Rapporten är i särklass det dokument som tydligast kan användas för att 

kommunicera lösningen för en anläggning men både kalkylbladet och grafen är 

komplementerande beskrivningssätt till rapporten. Detta gör att den bild som växer fram utav 

en anläggning blir så rikt illustrerad som möjligt och fångar upp så många aspekter som 

möjligt utav säkerhetsarbetet och de intentioner som säkerhetsspecialisten har. 

 

För att dokumentera stödsystemets arbetsprocess och ge användarna vägledning i hanteringen 

av systemet så har ett hjälpsystem tagits fram. Detta system ligger jämte stödsystemet och 

stödjer den pedagogiska verksamheten. Hjälpsystemet fungerar som en elektronisk manual till 

stödsystemet. Hjälpsystemet är utformat som en hypertextsystem för att lättare kunna fånga 

det sätt som användarna vill ha eller behöver få informationen presenterad. 

 

Konklusion 

De intressantaste problem är också de svåraste som finns att tackla i en utvecklingssituation. 

De ger utrymmer för att ställa vetenskapliga frågeställningar och behandla dessa problem 

intellektuellt; t ex hur organisera och fånga ostrukturerat informationsbehov i ostrukturerade 

arbetssituationer? Delphiprojektet är ett exempel på en sådan utvecklingssituation. Som 
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stödsystem ska inte systemet påtvinga användarna någon struktur vare sig på arbetsprocessen 

eller i inormationsrepresentationen vilken gör att dom känner sig främmande för systemet. 

Om så sker, överges systemet. Systemet ska fungera som ett komplement i deras 

arbetssituation och inte vara deras arbetssituation. Genom att stringent hålla fast vid den 

ostrukturerade texten som medium för att fånga representera användarnas information och 

intentioner med den vinner man möjligheten att ge en så rättvis bild av den. Möjligheten att 

använda systemets lagrade information direkt som diskussionsunderlag eller aggregerad i en 

rapport ges tack vare att de begrepp och språk som används är de samma som används för att 

kommunicera med andra. Det är här som kraftfullheten med den ostrukturerade texten 

kommer till sin fulla rätt. 

 

Om man vill ha ut en rapport så är det bara att sammanställa informationsbitarna i rätt ordning 

och skriva ut dem på skrivaren. Rapporten är så att säga redan skriven, den har skrivit sig 

själv under arbetets gång. Systemet blir självdokumenterande. Figur 7 beskriver processen 

ifrån tanke till rapport som stödsystemet erbjuder. 

 

 
 

Figur 7. Transformeringsprocessen ifrån tanke till rapport. 

 

Som avslutning ett par ord om utvecklingsmetoden. Utnyttjande av prototyping som 

utvecklingsmetod är speciellt lämplig i en utvecklingssituation som den som Delphiprojektet 

representerar. Ett prototypsystem kan hela tiden utvecklas vilket ger användarna möjlighet att 

reagerar och fungerar som diskussionsunderlag vid sammankomsterna mellan utvecklarna och 

användarna. Detta är speciellt viktigt då användarnas perception av sin situation och deras 

informationsbehov är vagt formulerat. Prototyping ger möjlighet för utvecklarna att visa på 

möjligheter som inte användarna har sett och kan öppna upp nya sätt att se på 

arbetssituationen. Dock bör man som utvecklare vara kritisk i detta läge så att inte 

systemutvecklingen blir utsatt för alltför mycket bias av utvecklarna. 
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