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Sammanfattning 
En förstudie är den initiala processen i ett systemutvecklingsprojekt. I en 

förstudie används ofta grafisk modellering för att underlätta 

kravidentifieringsfasen, grafiska modeller kan vara svåra att förstå om man 

inte är insatt i modellering. Det kan leda till missförstånd i kommunikation 

av krav mellan användare och utvecklare i en förstudie inför ett 

systemutvecklingsprojekt. Den här undersökningen syftar till att skapa en 

simplest practice, ta fram enklare modelleringssätt för att underlätta 

kommunikation, för grafiska modeller.  Undersökningen utfördes med hjälp 

av aktionsforskning med ett induktivt förfaringssätt. Aktionsforskningen 

kommer ske som en fallstudie på en riktig organisation som ska initiera en 

förstudie inför utveckling samt implementering av ett nytt stödsystem. 

Undersökningen använder sig av intervjuer och idéseminarium som 

datainsamlingsmetoder.  

Undersökning skedde i fyra aktionsforskningscykler där varje cykel 

diagnostiserades, planerades, utfördes, utvärderas samt drog lärdomar.  

Första cykeln bedrevs i projektform, den andra cykeln bestod av kvalitativ 

datainsamling i form av intervjuer med nyckelpersoner, den tredje cykeln 

bestod av ett idéseminarium med nyckelpersonerna samt kartläggning av 

idéer och krav, den fjärde cykeln bestod av modellering samt prioritering av 

krav.  

 

Resultaten av denna undersökning var att grafiska modeller kan underlätta 

kommunikationen mellan utvecklare och användare samt förenkla 

kravidentifieringsprocessen inför ett projekt. Undersökningen visade att 

processorienterade grafiska modeller föredrogs av informanterna då dessa 

ansågs vara lättare att följa om man besitter inget till låg kunskap om 

modellering i en förstudiefas. Informanterna ansåg att de grafiska 

modellerna ska vara simplifierade, tydliga och med en röd tråd. Detaljer 

kring modellen ska helst finnas som text under eller jämte modellen. 

 

Med hjälp av grafiska modeller kan en utvecklare inkludera en eller flera 

användare på ett tidigare stadie genom att båda parter förstår varandra. 

Detta kan leda till att en kravinsamlingsfas underlättas och man sparar 

resurser.   

 

Nyckelord: FÖRSTUDIE, GRAFISK MODELLERING och ACTION 

RESEARCH. 

 

 



   
 

   
 

Abstract 
A feasibility study is the initial process of a system development project. In 

a feasibility study graphical modeling is often used to facilitate the 

requirements identification phase. Graphical models can be difficult to 

comprehend if you are not familiar with modeling. This can lead to 

misunderstandings in communication of requirements between users and 

developers in a feasibility study of a system development project. This 

study aims to create a form of simplest practice, a technique for developing 

simpler modeling ways to facilitate communication for graphical models. 

The study was performed using action research with an inductive inference 

style. The action research will be done as a case study on a real organisation 

that is going to initiate a feasibility study for the development and 

implementation of a new support system. 

 

The study uses interviews and idea seminar as methods to collect data. The 

study was examined in four action research cycles, each diagnosed, 

planned, conducted, evaluated, and lessons were specified. The first cycle 

was conducted in a form of a project, the second cycle consisted of a 

qualitative data collection in the form of interviews with key personnel, the 

third cycle consisted of a seminar with key people and mapping of the ideas 

and requirements, the fourth cycle consisted of modeling and prioritization 

of the requirements. 

 

The result of this study was that graphical models can improve 

communication between developers and users, and simplify the 

requirements identification process. The study revealed that the process-

oriented graphical models were preferred by the informants with low to no 

knowledge about modeling in a feasibility study. The informants felt that 

the graphical models should be simplified, direct, and with a unifying 

theme. Details to the model should ideally be available as text in addition to 

the model. 

 

Using graphical models means a developer can include more users at an 

earlier stage if both parties understand each other. This can lead to a more 

resource effective requirements collection phase. 

 

Keywords: PRESTUDY, GRAPHIC MODELING and ACTION 

RESEARCH. 

 
 



   
 

   
 

Förord 
 

Målet med denna undersökning vi valt att skriva var att vi dels skulle kunna 

hjälpa företaget i fråga samt att vi ville hitta enklare sätt för hur man kan 

genomföra en förstudie där användare kan vara inblandade. Vi anser att det 

ämne vi valt är intressant och relevant då vi själva kan tycka att många 

grafiska modeller som används i förstudier kan vara krångliga att förstå.  

 

Vi hoppas att vi med detta arbete har gjort någon inverkan på forskningen 

inom systemutveckling och vi hoppas att någon i framtiden bestämmer sig 

för att forska vidare inom samma område.  

 

Vi vill även passa på att tacka vår handledare Håkan som har varit till stor 

hjälp under hela processen, sen vill vi också tacka alla inblandade på Xllnc 

för deras hjälp. 
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1. Introduktion  
Detta kapitel kommer behandla bakgrunden till uppsatsen, vilken forskningsfråga som 

valdes och varför. Det kommer sedan komma en beskrivning av det företag som 

uppsatsen jobbar emot samt det uppdrag som kommer genomföras som en fallstudie.  

1.1 Inledning/bakgrund 

Denna uppsats kommer att behandla hur grafiska modeller kan användas för att 

underlätta kommunikationen mellan utvecklare och användare i en förstudie.  Många 

grafiska modeller kan vara komplicerade för användare som inte har någon utbildning 

inom systemutveckling (Cadle, J, Paul, D, & Yeates, D. 2010). Då det är viktigt för 

utvecklarna att kunna kommunicera med nyckelpersonerna i ett projekt, är det viktigt 

att det görs på rätt sätt - båda parter måste förstå vad den andra vill ha ut av förstudien 

(Avison & Fitzgerald, 2006).  

 

Ämnet är intressant och relevant för det kan idag vara värt för IT-företagen att själva 

utveckla sitt/sina stödsystem. Osäkerhet kring hur en förstudie kan utföras på ett 

enkelt men effektivt sätt kan leda till att företaget eller organisationen spenderar tid 

och resurser i onödan (Avison & Fitzgerald, 2006). Denna uppsats skrivs för att skapa 

riktlinjer över hur man kan göra en förstudie, där användarna är inkluderade, så enkel 

men effektiv som möjligt med hjälp av grafiska modeller. 

 

Forskningen kommer att utföras på företaget Xllnc som är verksamma inom IT-

branschen. Xllnc är ett medelstort företag med ett antal stora kunder som har många 

arbetsstationer, för att kunna hålla koll på all utrustning som kommer tillbaka från 

kunderna byggdes ett system upp med en bakomliggande databas.  

 

Dagens system är byggt efter en god grundtanke men tyvärr byggdes det under 

tidspress, med låg kunskap om hur det skulle utformas och utan någon riktig förstudie. 

Detta ledde till att systemet idag är ineffektivt med många buggar och därmed har det 

beslutats att systemet ska skrotas och det ska byggas ett nytt men med den gamla 

databasen.  

 

 

Xllnc har lärt sig från sina misstag och den här gången har de bestämt att en riktig 

förstudie ska göras innan man kör igång med projektet för att det ska leverera bästa 

möjliga resultatet och vara så kostnadseffektivt som möjligt.  
 

1.2 Tidigare forskning 

Tidigare forskning beskriver relaterade arbeten, som har haft likande 

tillvägagångssätt, eller berört delar av denna undersökningens problemformulering. 

1.2.1 Aktionsforskning som metod inom IT-området 

I en vetenskaplig artikel undersökte Mathiassen, Chiasson & Germonprez (2012) 

aktionsforskning som en vetenskaplig ansats för att forska inom IS-området. 

Författarna beskriver hur olika forskningsområden har försökt att lösa ett praktiskt 
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problem, samtidigt som att de vill bidra till ny teori inom området, och misslyckats. 

Därför har många anammat aktionsforskning som forskningsmetod enligt Mathiassen, 

Chiasson & Germonprez (2012). Aktionsforskning skapar en länk mellan teori och 

praktik genom olika former av cykliska och iterativa processer. De cykelprocesser 

som ingår är:  

 Diagnostisering: identifiera och definiera ett problem  

 Aktionsplanering: tillvägagångssätt för problemlösning 

 Aktionstagande: utföra åtgärder för problemlösning 

 Utvärdering: studera konsekvenser av aktionstagandet 

 Specifikation av lärdomar: identifiera det generella lärdomar från 

erfarenheten 

 

Mathiassen, Chiasson & Germonprez (2012) menar att aktionsforskning har stora 

möjligheter att minska klyftan mellan teori och praktik, oftast då i kombination andra 

vetenskapliga metoder. Med den vetskapen syftade artikeln på att identifiera olika 

designtyper för aktionsforskning för att förbättra dess kvalitet som en 

forskningsmetod inom området(Mathiassen, Chiasson & Germonprez, 2012). 

 
Baskerville & Pries-Heje (2004) utförde en studie i två länder; Danmark och USA, 

där de undersökte short life time cycle development som utvecklingskoncept, då det 

inte fanns någon teori att återfinna i IS-litteratur inom området. Målet med deras 

undersökning var att finna karaktärsdrag inom short life time cycle development som 

skulle bidra med ny teori inom området. Genom öppna intervjuer på organisationer i 

de båda länderna som jämfördes kom man fram till en omfattande analys om vilka 

dessa karaktärsdrag kunde vara inom utvecklingsformen. Genom en analys av en bred 

empirisk grund kom forskarna fram till fem karaktärsdrag för short life time cycle 

development, vilka var följande; focus on completion speed, release-oriented parallel 

prototyping, architecture, negotiable quality och ideal workforce. 

 

I MANAGING RISK IN SOFTWARE PROCESS IMPROVEMENT: AN ACTION 

RESEARCH APPROACH av Iversen, Mathiassen, Nielsen (2004) ville man hjälpa en 

organisation att lösa ett specifikt problem med riskhantering av processförbättring, 

samtidigt som man eftersträvade ökad förståelse och kunskap om just riskhantering 

och processförbättring. Därför utfördes studien som aktionsforskning, då de hjälpte 

organisationen samtidigt som de fullföljde forskningssyftet. Med hjälp av 

aktionsforskning ingrep de i en problemsituation som ett sätt för att utveckla 

vetenskaplig kunskap. Utöver resultatet, som var en metod för att utveckla 

riskfaktorer, kom forskarna fram till att aktionsforskning kan hjälpa organisationer att 

skräddarsy metoder för riskhantering men även andra relaterade problem inom 

informationssystem (Iversen, Mathiassen, Nielsen, 2004). 

1.2.2 Grafiska modeller och dess problem 

Grant. D (2012) utförde en studie där de undersökte det faktum att många IS-projekt 

blir försenade på grund av optimistisk tidsplanering eller oförutsedda problem. Enligt 

Grant. D (2012) är kravidentifiering den mest kritiska och svåraste delen av 

systemutveckling. För att angripa problemet samt effektivisera kravidentifieringsfasen 

i systemutveckling skapades ett flertal metoder och tekniker. (Grant.D, 2012). Trots 
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att flera metoder utvecklades, så kvarstod problemet med försening i IS-projekt. 

Anledningen till detta var enligt Grant. D (2012) att alla metoder har sina 

begränsningar. Grant. D (2012) ville i sin undersökning kombinera olika metoder för 

att effektivisera kravidentifieringsfasen i IS-projekt. Undersökningen genomfördes 

med ett lyckat resultat, där kravidentifieringsfasen kortades ner mellan 200-50% i de 

IS-projekt som genomfördes i undersökningen. Eftersom grafiska modeller används är 

metoder för kravidentifiering, har de begränsningar. 

 

Enligt Aalst (2012) så finns det en uppsjö av processbaserade modelleringsnotationer, 

där många har funnits i decennier. Vidare skriver han att de flesta industristandarder 

för processmodellering oftast bara anammats delvis av organisationer, och att 

användarna endast utnyttjar en liten delmängd av vad modelleringsmetoderna 

erbjuder. Det saknas helt enkelt konsensus i de processbaserade modelleringsspråk 

som nyttjas idag, vilket har lett till missförstånd och förvirring (Aalst, WW, 2012). 
“This resulted in the “Tower of Babel of process languages”: a plethora of similar but subtly 

different languages inhibiting effective and unified process support and analysis.”   
(Aalst, WW, 2012, sid 557). 

 

UML (Unified modeling language) anses som en standardmodelleringsmetod inom 

objektorienterad utveckling, och underlättar arbetet för systemutvecklare i det stora 

omfånget av modelleringsmetoder om finns idag. Men den får kritik för dess stora 

komplexitet, vilket gör att den kan vara komplicerad för nya användare (Siau, & Tian, 

2009). Vidare skriver Cook (2012) att metodologier har utvecklats en hel del sedan 

UML först dök upp, agila utvecklingsmetoder är ett utbrett ämne och det är ibland 

svårt att se hur UML fungerar som en anpassningsbar metod. UML kommer med 

tiden att bli en del av mängden: en del av en familj samverkande modelleringsmetoder 

som tillsammans kan lösa olika problem, konfigurerade att lösa problemet i fråga. 

 

Kravanalys som är en del av förstudie, fokuserar enligt Harel & Marron (2012) på 

vilka krav och modeller som ett system ska innehålla och hur domänspecifik kunskap 

om systemets beteende ska beskrivas.  Författarna menar att modelleringsspråk 

erbjuder formalisering för abstraktion av ett system och dess omgivning. 

Modelldriven arkitektur tillhandahåller metoder, riktlinjer och verktyg för att bygga 

arbetande komponenter och system från formella abstrakta modeller, utan eller låg 

nivå av programmeringskunskap. Det författarna var intresserad av i artikeln var i 

vilken utsträckning utvecklare, som är medvetna om behovet att av att minska 

kopplingen eller sammanhållning bland modellerna, kunde minimera ändringar av 

befintliga modeller samtidigt som de förblir intakta (Harel & Marron, 2012). Deras 

förhoppning vara att framtida modeller för framtagning av komplexa system skulle 

kunna kombinera intuitivet, kompositet och genomförbarhet, modeller som anpassas 

efter människors tankesätt för att se ett systems beteende. Förekomsten av dessa tre 

egenskaper i en enda artefakt kommer att sudda ut gränserna mellan språkkrav, 

formella modeller och själva mjukvaran (Harel & Marron, 2012). 

 

1.2.3 Förstudier 

Enligt Selic (2012) ses systemutveckling i nuläget som en komplex process. Även om 

det finns stor oenighet om graden av reliabiliteten i systemutveckling, så känner 

många utövare att felfrekvensen för mjukvaruprojekt är betydligt högre än i andra 
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områden. Detta är ett problem då nutiden blir alltmer mer beroende av system och mer 

sårbara för systemfel.  Enligt Selic (2012) finns det fundamentala komponenter av 

reliabiliteten för systemutvecklings projekt. 

 

1. Designreliabilitet 

förtroendet för att ett lösningsförslag kommer att uppfylla sitt behov och göra det 

inom kostnads-, resurs-, och tidsbegränsningar. Det innebär förutsägbarhet, 

förmågan att exakt bedöma genomförbarheten och kostnaderna i samband med en 

design innan stora investeringar görs i dess förverkligande. 

 

2. Övergång från design till konstruktion 

Övergången från en kravspecifikation till genomförande. Om en design har 

validerats som giltig och tillräcklig genom olika analyser, ska motsvarande 

förväntningar mot design återfinnas i systemet. 

 

Många studier visar att uppfyllandet av användarnas krav är en viktig förutsättning för 

utveckling av framgångsrika produkter (Oskar, R, & Elsa, R n.d., ). 

1.3 Problemformulering 

Under studietidens gång har metoder för utvecklingsprojekt av processer och 

programvara studerats ingående. Vad som framgått i kurser och dess litteratur är hur 

viktig förstudien är för att ett projekt ska bli lyckat (Beynon-Davies, m.fl, 2009). Det 

finns flera olika sätt att anta förstudien, oftast används grafiska modeller för att visa 

hur processer och data kommer flöda i ett system (Cadle, J, Paul, D, & Yeates, D. 

2010). I dagsläget finns det en mångfald av grafiska modeller och de kräver alla olika 

nivåer av kunskap för att kunna tolka.  Som nämnts innan i tidigare forskning så 

förkortade Grant. D (2012)  kravidentifieringsfasen i IS-projekt genom att kombinera 

metoder (bland annat UML och CASE). Resultatet blev lyckat, men det förutsätter att 

användare och utvecklare kan hantera de metoder som används. Tanken med denna 

uppsats är att skapa en form av riktlinjer över vilka grafiska modeller som kan vara 

lämpliga i en förstudiefas och på ett så simpelt samt förståeligt sätt som möjligt (utan 

att tumma på kvalitéten) förmedla vad både utvecklarna och användarna vill få ut av 

förstudien och i slutändan projektet.  Det finns ett koncept som benämns best practice, 

vilket innebär att det finns en teknik eller metod som är det effektivaste sättet att 

leverera ett specifikt resultat (Sandberg & Faugert, 2012).  Det vi söker är besläktat 

med best practice, nämligen simplest practice.  

 

Vi väljer att definiera simplest practice på följande sätt: 

Simplest practice är en teknik som används för att hitta enkla modellspråk som 

underlättar kommunikation mellan utvecklare och användare, för att kunna inkludera 

fler intressenter utan att tappa kvalitet. Till exempel kan simplest practice användas 

för att inkludera användare på ett kommunikationseffektivare sätt i en förstudie 

genom att använda grafiska modeller som är lättare att förstå för gemene man. 

 

Siau, K och Tian, Y (2009) anser att empiriska analyser, utvärdering av 

modelleringsmetoder samt språk är det som kommer hjälpa till att hitta nya sätt för att 

göra modelleringsprocessen mer användarvänlig.  
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Denna studie syftar till att skapa riktlinjer för hur man kan använda sig av simplest 

practice mot ett riktigt företag och förstudie. Då den här studien är 

aktionsforskningsorienterad så utförs en förstudie åt en organisation samtidigt som 

observationer genomförs för att användas i undersökningssyfte. De resultat som 

framkommer genom aktionsforskningen kommer att påverka förstudien direkt.   

1.4 Syfte och frågeställning 

Denna undersökning syftar till att skapa en form av ”simplest practice” för hur man 

utför en förstudie med hjälp av grafiska modeller som är lätta att förstå för gemene 

man. De resultat som framkommer i undersökningen skall ses som riktlinjer för 

framtida förstudier och inte som regler.  

 
1.4.1 Forskningsfrågor 

Forskningsfrågorna för undersökningen är följande: 

 
 På vilket sätt kan grafiska modeller underlätta kommunikationen mellan 

utvecklare och slutanvändare under förstudiefasen? 

 Vilken typ av grafisk modellering kan underlätta kommunikationen 

mellan användare och utvecklare? 

 Hur kan grafiska modeller förenkla förstudien inför utveckling samt 

implementering av ett stödsystem? 

1.5 Avgränsning/Begränsning 

Avgränsningen i denna studie kommer att behandla små till medelstora verksamheter 

som vill bedriva egen utveckling av ett nytt stödsystem, alternativt vill utföra en 

förstudie inför ett projekt. Denna avgränsning görs medvetet eftersom studien bedrivs 

som en fallstudie av ett medelstort företag i Sverige. Eventuella generaliseringar 

kommer således bara beröra den avgränsningen 

1.6 Målgrupp 

Målgruppen för denna studie är i första hand de som är inblandade i förstudien på 

Xllnc i Alvesta, då de är de som kommer påverkas mest av resultatet. I andra hand är 

denna studie gjord för de små till medelstora företag i Sverige som vill göra en 

förstudie själva inför utveckling samt implementering av t.ex. ett nytt stödsystem.   

 

I tredje hand är målgruppen för de personer som söker riktlinjer för att effektivare och 

enklare kunna kommunicera med, exempelvis, sina kunder under en förstudiefas. 

Tanken med studien är att försöka hitta någon form av ”middle-ground” där både 

utvecklare och användare/beställare kan förstå varandra.  
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2 Konceptuellt ramverk  
Nedan följer en redovisning av den teori som legat i grund för denna studie. Här 

beskrivs vad en förstudie är samt några tips på hur man utför en och varför den ska 

vara med i varje projekt.  Efter det beskrivs det vad systemutveckling är samt vilka 

processer som är inblandade i en systemutveckling. Sedan beskrivs vad en 

kravspecifikation är samt hur man går till väga när man skapar en och hur man kan 

använda MoSCoW-metoden för att rangordna sina krav. Olika modeller samt synsätt 

definieras samt förklaras. 

2.1 Förstudie 

En förstudie kan beskrivas som en preliminär studie som utförs i de absolut första 

skeendena i ett projekt (Sandberg & Faugert, 2012).  

Eftersom undersökningens ursprung ligger i att utföra en förstudie är det relevant att 

nämnas i teorikapitlet, då det kommer att behövas vid analysen. 

 

Enligt Sandberg & Faugert (2012) är förstudien den viktigaste delen av ett projekt, då 

det är under denna fas av projektet där projektet budgeteras, och den arbetskraft och 

kompetens som kommer behövas fastställs. Det skapas även en kravspecifikation för 

att ta reda på vad det är användaren vill ha ut för funktionalitet av exempelvis ett 

system.  

 

En förstudie, kort eller lång, bör alltid finnas med i varje projekt (Sandberg & Faugert, 

2012). Den bör vara med då den kan användas för att stämma av gentemot 

kunden/beställaren under projektets förlopp. Författarna menar vidare att om 

förstudien används på rätt sätt kan det bespara såväl projektledare som 

projektmedlemmar tid och pengar. 

2.2 Systemutveckling 

Systemutveckling innefattar enligt Beynon-Davies, m.fl (2009) en rad olika processer 

vid framtagandet av ett informationssystem, vilka vanligtvis brukar refereras till som 

utvecklingens livscykel. Systemutveckling är det område som undersökningen 

behandlar, och anges därför i teorin för att fungera som en referensram för att förstå 

undersökningens räckvidd. 

 

De processer som ingår i utvecklingens livscykel är; systemkoncept, analys, design, 

konstruktion, implementation samt underhåll. Den första processen kallar författarna 

för koncept och är framtagandet av ett hållbart utvecklingsförslag som genomgår 

riskanalys och utvärdering. Om konceptet visar sig vara lovande går utvecklingen 

vidare in i nästa fas; analys.  

 

Beynon-Davies, m.fl (2009) beskriver analysfasen som två relaterade aktiviteter; 

kravidentifiering, som är processen att identifiera krav samt kravspecifikation, som är 

processen att representera kraven på olika sätt (se 2.4). Enligt Cadle, m.fl (2010) är 

användardeltagande mycket lönsamt i denna fas, då särskilt i kravidentifieringen. 
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Den tredje processen i utvecklingens livscykel är design (Beynon-Davies, m.fl. 2009). 

Designen får den största delen av sin input från den föregående analysfasen. 

Designfasen utgörs av de tekniska specifikationer som måste mötas för att systemet 

ska kunna överensstämma med den tidigare skapade kravspecifikationen. Även den 

kontext som system kommer användas i. Designen utgör ett utkast för hur 

konstruktionen kommer att se ut.  

 

Vidare beskriver Beynon-Davies, m.fl. (2009) att den fjärde processen är 

konstruktion. Traditionellt består denna fas av tre relaterade aktiviteter; 

programmering, testning och dokumentation. Denna fas gör antingen av ett internt 

arbetslag eller det allt vanligare outsourcingalternativet med hjälp av en extern part. 

 

Implementation utgör den femte fasen i utvecklingens livscykel. Denna fas kallas 

även systemleverans. Det färdigutvecklade informationssystemet sätts i bruk i den 

kontext som det var menat för (Beynon-Davies,m.fl, 2009). 

 

Den avslutande sjätte processen enligt författarna är underhåll. Denna fas innehåller 

förändringar som måste göras efter implementationsfasen för att funktionaliteteten 

och användbarheten av informationssystemet skall vara intakt. Eftersom 

informationssystem oftast behöver förändras och anpassas över tid så är detta en långt 

pågående process som kan vara grund till att ett nytt system behöver utvecklas i 

framtiden. 

 

Fokus för den har undersökningen är systemkonceptsprocessen och analysprocessen, 

då det är under de processer som en förstudie äger rum. 

2.3 Kravspecifikation 

En kravspecifikation är en viktig del i arbetet med en förstudie. Enligt Cadle, m.fl 

(2010) är en kravspecifikation är en form av dokument som är ofta förekommande 

inom området mjukvaruutveckling. Undersökningen kommer att leverera ett antal 

kravspecifikationer, det är därför viktigt att nämna i teorikapitlet eftersom det utgör en 

vital del av analysen.     

 

En kravspecifikation har som syfte att samla in och dokumentera vad det är ett 

system/hemsida/applikation ska kunna utföra (Cadle, m.fl, 2010).  Vidare skriver 

författarna att en kravspecifikation är extra viktig om systemet har flera användare 

som genomför olika uppgifter, detta görs för att kunna visa en gemensam bild över 

systemet och dess användare.  

 

En kravspecifikation skrivs alltid innan utveckling och implementering påbörjas, 

anledningen till detta är för att man använder kontinuerligt kravspecifikationen som 

en typ av mall för att forma systemet på ett så önskvärt sätt som möjligt (Cadle, m.fl, 

2010). Författarna beskriver även att en kravspecifikation aldrig ska ersätta den 

kontinuerliga kommunikation som krävs under en förstudie, eller någon annan del av 

projektet. 
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En kravspecifikation är föränderlig vilket betyder att den kan och kommer oftast 

ändras under arbetets gång då det kan dyka upp nya krav som man inte förutsatt från 

början (Cadle, m.fl, 2010). De oförutsatta kraven som kan uppkomma kan vara allt 

från att kunden ändrar sig till att man inser att vissa krav inte kommer kunna uppfyllas 

i tid eller kommer kosta för mycket. Enligt Cadle, m.fl (2010) existerar det inga regler 

för hur lång tid en kravspecifikation bör ta att utföra, det är istället individuellt från 

förstudie till förstudie 

2.3.1 MoSCow-metoden 

Vanligtvis innebär förändringsarbete vissa tids- och budgetkrav, och allt kan inte 

utföras på en gång om någonsin. Som ett resultat av detta är en prioritering av 

förändringsarbete en nödvändighet. Eftersom undersökningen bottnar i en förstudie 

med ett antal kravspecifikationer som ska prioriteras, har MoSCoW-metoden nyttjas. 

Metoden används för att den är enkel att förstå och använda. 

 

Trots att prioritering är en nödvändighet utförs det inte alltid så bra, då en konsensus 

om vilka krav som behöver göras inta alltid är självklar. Vissa krav är beroende av 

varandra och prioriteringar kan ändras genom förändringsarbetes gång, tekniken som 

beskrivs nedan ger lite mer klarhet i prioriteringsprocessen och kan fungera som en 

vägledning i förändringsarbete som har en tidsbegränsning (Cadle, J, Paul, D, & 

Turner, P, 2010). 

 

MoSCoW är en mnemoteknisk metod för kravprioritering. Den är särskilt användbar 

när förändringsarbetet i ett projekt innehåller flera steg och utvecklas inkrementellt 

(Cadle m.fl, 2010). Enligt författarna står akronymerna i MoSCoW för; 

 

M – Must have 

Obligatoriska krav som måste implementeras i första hand. Essentiella för 

funktionalitet i förändringsarbetet.  

 

S – Should have 

Också obligatoriska krav men som kan senareläggas tills nästa implementering, för en 

kort tidsperiod.  

 

C – Could have 

Önskvärda krav som kan implementeras i mån av tid och budget. 

 

W – Would have 

Identifierade krav som kan senareläggas till ett senare skede i utvecklingsprocessen. 

En del krav behöver reflekteras och kan utgöra hinder för de krav som är obligatoriska 

för den fortsatta utvecklingen. Andra krav kan vänta beroende på den strategi eller 

legala aspekter som finns för förändringsarbetet.  

2.4 Modell 

Enligt Beynon-Davies, m.fl, (2009) är en modell ett försök att systematiskt beskriva 

ett verkligt fenomen, genom en förenklad bild av verkligheten. Detta är även något 

som Goldkuhl (1980) påtalar. Han betonar vikten av att verkligen förstå att modellen 
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är en förenklad bild av verkligheten för ett bestämt syfte. Om man är medveten om 

detta menar han att modellen i ett senare skede kan motsvara verkligheten i den 

kontext som den berör. Eftersom syftet i undersökningen är att experimentera med 

olika grafiska modeller, är det viktigt att redovisa för läsaren vad en modell är.  

 

Vidare skriver Beynon-Davies, m.fl, (2009) att modeller hjälper människor att 

kommunicera och få en ökad förståelse av de verkliga fenomen som modellen 

beskriver. En modell är således ett bra verktyg för att åskådaren ska kunna få en 

överskådlig bild och uppfattning om verklighetssituationen. En modell blir därmed ett 

översättningsled mellan människor (Beynon-Davies,m.fl, 2009).  Goldkuhl (1980) 

menar att en modell även kan användas för att kommunicera med sig själv över tid.    

 

Beynon-Davies m.fl. (2009) Det finns två generella synsätt att se på förhållandet 

mellan en modell och verkligheten i den kontext som den befinner sig i. Det första är 

det objektiva synsättet. Det betyder att verkligheten är oberoende av observatören och 

verkligheten är uppbyggd av typiska karaktärsdrag av ett system. Modellen 

representerar objektiva egenskaper som alla observatörer är överens om.  

 

Det andra synsättet är det subjektiva synsättet. Det betyder i sin tur att verkligheten 

uppfattas olika av observatörer. Verkligheten är därför subjektiv eftersom den inte 

existerar som ett system i deras perspektiv. Därför kan det användas som ett verktyg 

för att diskutera verkligheten. (Beynon-Davies, m.fl, 2009). 

2.5 Typer av grafiska modeller 

En modell har tidigare beskrits som en förenklad bild av verkligheten (Goldkuhl, 

1980). Det gör modeller till abstraktioner av verkligheten, en abstraktion ses ofta som 

processen att skala ner en idé eller ett system av till dess konkreta eller psykiska 

funktioner (Avison & Fitzgerald, 2006). Grafisk modellering ger därför en översiktlig 

abstraktion av ett system eller process. Som nämnts i tidigare punkt är 

modellkonceptet en viktig del av undersökningen, därför måste de olika typerna av 

grafiska modeller nämnas för att ge en referensram för läsaren. Det kommer också att 

användas för att skapa intervjumaterial samt analys av intervjuresultaten.  

 

Det finns olika typer av modeller att tillämpa vid grafisk modellering. De flesta 

härstammar från systemanalys- och designansatser. För systemutvecklare är grafisk 

modellering väldigt hjälpsamt då underlättar kravidentifieringsprocessen, eftersom de 

ger styrka i analysaktiviter. Skapandet och jämförandet mellan modeller genererar i 

ytterligare frågor, förbisedda fel och inkonsekvenser (Cadle, m.fl, 2010).  

 

Genom systemutvecklandes historia har uppkommit olika synsätt på grafisk 

modellering, och de brukar kategoriseras i tre synsätt; processorienterade 

dataorienterade och objektorienterade (Avison & Fitzgerald, 2006).  

De olika synsätten förklaras mer ingående nedan. 

2.6 Processorienterade modeller och synsätt 

Processmodelleringsmetoder har enligt Avison & Fitzgerald, (2006) sin betoning på 

att hitta processer och att bryta ner komplexa problem i hanterbara detaljerade 
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delprocesser; så kallad funktionell nedbrytning. Vidare skriver författarna att genom 

nedbrytning underlättas inte bara förståelsen för ett komplext problem, utan gör det 

möjligt att se problemet i olika nivåer. Då processorienterad modellering nyttjas i 

undersökningen och utgör en essentiell del av analysen är den relevant för 

teorikapitlet. 

 

Eftersom de flesta processmodelleringsmetoderna representeras grafisk kan 

användardeltagande utnyttjas till viss del.  Även om det processorienterade synsättet 

mest fokuserar på processer och funktioner, finns det vissa metoder som även tar med 

datastrukturer (Avison & Fitzgerald, 2006). 

 

Enligt Avison & Fitzgerald, (2006) beskriver processmodellering den logiska nivån  

(verkligheten) av processer och inte bara den rent fysiska (implementerings) nivån. 

Det innebär att det oftast finns en klar vattendelare mellan mjukvarans logik(vad 

systemet vill utföra) och hårdvarans representation av den logiken (hur systemet ska 

utföra det).  Vidare skriver författarna att processorienterad modellering producerar 

dokumentation som delresultat under analys och designfasen, och dessa modeller kan 

användas som en check-lista för att bibehålla konsekvens och kvalitet i analys och 

design. Separationen mellan den logiska och fysiska nivån, ger ett visst mått av 

dataoberoende: En process kan modifieras utan att data behöver modifieras (Avison & 

Fitzgerald, 2006). 

 

Ett bra exempel på en processorienterad modelleringsmetod är dataflödesdiagram, och 

den beskrivs mer ingående nedan 

 

2.6.1 Dataflödesdiagram 

Dataflödesdiagram (DFD) är en fundamental del av det processorienterade synsättet, 

och är ett integrerat i de flesta metodologierna i synsättet (Avison & Fitzgerald, 2006). 

Eftersom dataflödesdiagram är en del av det processorienterade synsättet, och är det 

som används för att exemplifiera det processorienterade synsättet i undersökningen är 

det en naturlig del av teorin. 

 

DFD ger ett av de viktigaste kraven för strukturerade system; en notation av 

strukturen. DFD möjliggör att system kan struktureras till oberoende enheter i olika 

storlekar, så att systemet kan bli föreståligt. Utöver detta så ger det så är 

informationen grafiskt representerad. Den grafiska aspekten kan användas båda som 

dokumentation och som ett verktyg för kommunikation, som kan användas på alla 

nivåer; mellan analytiker – användare, analytiker - designern och analytiker – 

analytiker (Avison & Fitzgerald, 2006). 

 

Den grafiska naturen av DFD betyder att den kan förklaras på ett enklare sätt för 

användare och har större innebörd för användarna än komplexa dokument, och enligt 

Avison & Fitzgerald, (2006) kan en bild snabbare förstås än traditionella metoder, så 

som textuella beskrivningar. 

DFD bidar även med förmågan att modellera på den nivån som krävs, därför är det 

möjligt att undersöka ett system på en detaljerad nivå utan att de relationer och 

gränssnitt som finns förändras. Vidare skriver författarna DFD ger analytikern 
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förmågan att specificera ett system på en logisk nivå. Det innebär att beskriva vad 

systemet ska göra, och inte hur det ska göras. DFD tar vanligtvis inte hänsyn till 

fysiska eller implementationsaspekter, vilket gör att analytikern kan specificera krav 

utan att behöva ha hur det ska utföras. 

 

Ett dataflöde specificerar den data som ”flödar” genom systemet, men inte hur det 

flödar genom systemet. Ett DFD är en grafisk representation som enligt Avison & 

Fitzgerald, (2006) består av fyra element; 

 

1. Dataflöde 

Dataflödet representeras av en pil, och visar hur data flödar, mellan processer 

som är den andra delen av DFD. Flödet kan ses som en del av transportband, 

där data går igenom olika processer där de bearbetats och sedan skickas 

vidare. 

 

2. Process 

Processen eller den uppgiften brukar representeras som en rektangel med 

rundande hörn. Processen transformerar data eller generar ytterligare data. En 

process måste ha minst ett inkommande dataflöde och ett utgående, en process 

kan inte existera helt oberoende. 

 

3. Datalager 

Om en process inte kan avsluta ett dataflöde eftersom den inte producerar 

någon information, måste data vidarebefordras till ett av två ställen. Det första 

är ett datalager, där data omvandlas till t.ex. en fil. Ett datalager representeras 

som två parallella linjer och en stängd ände 

 

4. Källa (extern entitet) 

Det andra sättet att avsluta ett dataflöde är styra in det till en extern källa. En 

extern källa är något som är utanför systemet, t.ex. en kund. En källa 

representeras som en skuggad rektangel.  

 

Ett exempel på dataflödesdiagram visas i figur 2.1 nedan. 

 

 

 
Figur 2.1, exempel dataflödesdiagram (egen bild) 

 

2.7 Dataorienterade modeller och synsätt 

Till skillnad från processmodellering så ligger fokus på att förstå och dokumentera 

data, då de representerar de ”fundamentala byggstenarna av ett system” (Avison & 
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Fitzgerald, 2006). Även dataorienterad modellering kommer att nyttjas i 

undersökningen och utgör en viktig del i analysen. Det är relevant för teorin då det 

används för datainsamling vid intervjuerna i undersökningen samt dess analys. 

 

Synsättet fokuserar på att modellera data, på hög nivå riktar in sig på att modellera 

”verkligheten” eller delar av den (t.ex. en organisation, eller avdelningar), som är 

implementationsoberoende. Det betyder att även i datamodellering finns det en 

separation mellan den logiska och fysiska nivån; vilket ger dataoberoende. Så om 

mjukvara skulle behövas modifieras eller justeras, kan den ursprungliga data som 

modellerades fortfarande vara relevant och inte behövas omvärderas (Avison & 

Fitzgerald, 2006). 

 

Vidare skriver författarna att datamodelleringstekniker försöker identifiera de 

dataelement och dess struktur som finns inom en organisation. Detta uppnås genom 

att intervjua människor som är verksamma i organisationen, dokumentanalyser och 

observationer. Resultatet redovisas genom entitetsmodeller (se ERM nedan). 

 

Ett argument till att använda datamodellering framför processmodellering är att data 

är mer konsekvent, och stabilare än vad processer är som en bas för design av 

informationssystem (processer har en högre sannolikhet att förändras gentemot data) 

(Avison & Fitzgerald, 2006). 

 

Enligt Avison & Fitzgerald (2006) är datamodelleringens övriga styrkor följande; En 

modell som är enkel att förstå för både utveckla och användare på grund av sin 

grafiska form. Den är oberoende av fysisk implementation. Den är opartisk gentemot 

användare eller specifika avdelningar av en organisation, eftersom datamodellen kan 

reflektera data på många olika sätt. 

 

2.7.1 ER(M)-Modellering 
Entity reliationship model (ERM) är en konceptuell representation av huvudsakliga 

dataobjekt (entiteter) i ett system. Eftersom ER-modellering är en del av det 

dataorienterade synsättet, och är det som används för att exemplifiera det 

dataorienterade synsättet i undersökningen är det en naturlig del av teorin. 

 

ERM visar de entiteter och de relationer som styr i ett system (Cadle, J, Paul, D, & 

Turner, P, 2010). Enligt författarna erbjuder ER modellering en bra inblick i över hur 

data används i ett system eller en organisation, och ett starkare grepp om de 

affärsregler som styr skapande, användning och radering av data av i systemet. Sedan 

det först introducerades 1976, har det använts för systemanalys och 

databasdesignsprojekt. Även om det huvudsakliga användningsområdet är inom 

informationssystem har tekniken spridet sig och används idag även inom andra fält så 

som redovisning och musikkomponering (Chen, 1997). 

Nedan exemplifieras en ERM-modell i figur 2.2. 
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Figur 2.2, ERM-exempel (egen bild) 

 

Konceptet av entiteter 
Som modelleringsteknikens namn säger finns det två fundamentala komponenter i 

ERM- modellering – entiteter och relationer. En entitet är något som är relevant för 

systemet, och som kan innehålla data. Exempel på vad en entitet kan enligt Cadle 

m.fl. , (2010) vara; 

 Fysik 

 T.ex. en bil, ett rum eller en byggnad.  

 Konceptuell 

 T.ex. en typ av bilkaross, ett rums area eller en byggnadsstil. 

 Aktiv 

 T.ex. en bilservice, användningsområde för ett rum eller renovering av en 

byggnad. 

Relationer mellan entiteter 

Entiteter har relationer eller associationer mellan varandra.  ”Relationship is an 

association between entities or classes” (Beynon-Davies,m.fl, 2009, sid 87). 

 

När man modellerar relationer med ERM finns det enligt Beynon-Davies,m.fl, (2009) 

två generella riktlinjer; kardinalitet och optionalitet. Kardinalitet beskriver hur många 

instanser som är relaterade till en entitet och hur många instanser en entitet kan ha. 

Kardinalitet finns i tre former; en-till-en (1:1), en-till-många (1:M) och många-till-

många(M:M) Optionalitet är när en entitet har en valfri relation till en annan entitet, 

det betyder att beroende på situationen så finns det en möjlig relation 

 

Datamodeller  
Det finns tre utvecklingsbara modeller av ER-Modeller som används inom 

systemutveckling; 

 

Konceptuell datamodell: 

Den högsta nivån av ERM, är den minst detaljerade av de tre datamodellerna men den 

ger en övergripande ram över vad som ingår i systemet. Den anger de vanligaste 

entiteterna som används inom ett system. Användbar för att dokumentera arkitekturen 

över ett system. Syftet med den konceptuella modellen är att skapa strukturell 

gemensam metadata mellan logiska modeller (läs nedan).  

 

Logisk datamodell: 
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Den logiska ER-modellen är mer detaljerad än den konceptuella ER-modellen. Utöver 

den metadata som skapades i den konceptuella ER- modellen finns det nu definierad 

transaktiondata, det ser sker mellan entiteterna beskrivs. Detaljerna i uppgifterna som 

utförs utvecklas i dess relationer. Den logiska modellen är utvecklad oberoende av 

den teknik som kommer att genomföra processen. 

 

Fysisk datamodell: 

Utifrån den logiska ER-modellen kan en fysik ER-modell utvecklas. Den fysiska 

modellen är ännu mer utvecklad, och bör innehålla tillräckligt med detaljerad 

information eftersom den fysiska ER-modellen är teknikberoende. En fysik ER-

modell är vanligtvis utformad så att den kan utföra ändringar och upprätthålla den 

strukturella metadata som skapades i föregående ER-modeller.  

 

2.8 Objektorienterade modeller och synsätt. 

Objektorientering är enligt Beynon-Davies,m.fl, (2009) en term som används för 

programmeringsspråk och utvecklingsmetoder som innehåller stöd till  konstruktioner 

av såsom som klasser och objekt. Det objektorienterade synsättet för modellering 

används i undersökningen, och utgör en viktig del i intervjudelen av undersökningen.  

 

Den objektorienterade ansatsen tull systemutveckling blir allt mer viktigare. Enligt 

Booch (1991) uppkom konceptet med objektorientering samtidigt i en rad olika fält 

runt 1970-talet, bland annat inom datorarkitektur, operativsystem och artificiell 

intelligens. Det fundamentala konceptet med objektorientering skiljer sig ganska 

radikalt gentemot traditionella tekniker och metoder som fokuserar på analys och 

design, det är en av förklaringarna till varför objektorientering har blivit en sån stor 

del av dagen systemutveckling (Avison & Fitzgerald, 2006). 

 

Enligt Coad & Yourdon (1991) baseras det objektorienterade synsättet på sådant som 

vi lär oss som barn, vilket är; objekt, egenskaper, helhet och delar, klasser och 

medlemmar. Vidare skriver författarna att vi lär oss identifiera objekt och dess delar, 

sen lär vi oss att skilja mellan objekt och klasser av objekt.  

 

Objektorienterad modellering ger enligt Avison & Fitzgerald (2006) följande fördelar; 

 

 Det objektorienterade synsättet förenar många aspekter av 

utvecklingsprocessen av informationssystem. 

 

 Det underlättar återanvändning av mjukvarans programkod, vilket gör att 

mjukvaruutvecklingen både går snabbare och blir stabilare. 

 

 Det objektorienterade synsättet integrerar metoder för systemutveckling i 

systemets kontext. 

 

 

Enligt Coad & Yourdon (1991) finns det några ytterligare fördelar med det 

objektorienterade synsättet; förmågan att hantera svårare problemsituationer, eftersom 
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synsättet ökar förståelsen för problemsituationen. Ett bättre förhållande mellan 

analytiker och användare, eftersom synsättet förstås lika av båda och att det inte är 

dataorienterat. Förbättrad konsistens av resultat, eftersom det modellerar alla aspekter 

av problemet på samma sätt. Förmågan att representera faktorer för förändring i 

modellen så att det leder till en bättre modell. 

 

Objekt och klasser 

Basen i det objektorienterade synsättet är objektet.  Objekt är inkapslad data som har 

egenskaper och kan utföra operationer (Cadle, J, Paul, D, & Turner, P, 2010). Ett 

objekt är en instans av något till exempel en person eller en bil. Enligt standarden för 

objektorientering, UML (Unified Modeling Language) beskrivs ett objekt på följande 

sätt: “A discreet entity with a well-defined boundary that encapsulates state and 

behavior; an instance of a class.” (Arlow, J, & Neustadt, I, 2005, sid 104). 

 

Den andra delen av det objektorienterade synsättet är klasser. En klass kan ses som en 

mall för objekt - en klass bestämmer strukturen (uppsättning av funktioner) för alla 

objekt av den klassen. Alla objekt av samma klass måste ha samma uppsättning av 

funktioner, samma uppsättning attribut, och samma uppsättning relationer, men kan 

ha olika attributvärden (Arlow, J, & Neustadt, I, 2005). Enligt standarden för 

objektorientering, UML (Unified Modeling Language) beskrivs en klass på följande 

sätt: “The descriptor for a set of objects that share the same attributes, operations, 

methods, rela- tionships, and behavior.” (Arlow, J, & Neustadt, I, 2005, sid 10). 

 

Skillnaden mellan objekt och klass exemplifieras i figur 2.3 Objektet Volvo är således 

en instans av klassen bil. 

 

Figur 2.3, exempel klass och objekt. (egen bild) 

2.8.1 UML 

Fram till 1994 var objektorienterade metoder väldigt defragmenterade, och det fanns 

olika visuella metoder som hade sina styrkor och svagheter (Arlow, J, & Neustadt, I, 

2005). År 1996 producerade Object Management Group (OMG) ett visuellt 

modelleringsspråk, och UML skapades. Ett år senare (1997) accepterade OMG UML 

som den första öppnabranschstandarden (Arlow, J, & Neustadt, I, 2005). 

 



 

  22 (56) 
 

Unified Modeling Language (UML) är ett generellt visuellt modelleringsspråk för 

system. UML är standard inom objektorientrad utveckling, men har ett bredare 

användningsområde på grund av dess inbyggda utbyggbarhet (Arlow, J, & Neustadt, 

I, 2005). Eftersom UML är en del av det objektorienterade synsättet, och är det som 

används för att exemplifiera det objektorienterade synsättet i undersökningen är det en 

naturlig del av teorin. 

 

Vidare skriver Arlow, J, & Neustadt (2005) att UML är utformat för att erbjuda bästa 

praxis inom programvaruteknik baserat för på erfarenheter från det senaste decenniet. 

 

Den grundläggande förutsättningen för UML är förmågan att modellera programvara 

och andra system som samlingar av samverkande objekt. Enligt Arlow, J, & Neustadt 

(2005) finns det två aspekter som är viktiga för UML-modellen: 

 

 Statisk struktur - beskriver vilka typer av objekt som är viktiga för modellering 

av systemet och hur de är relaterade. 

 

 Dynamiskt beteende - beskriver livscykeln för objekt samt hur de samarbetar 

tillsammans för att leverera det önskade systemets funktionalitet. 

 

Modelleringsspråket UML består av en struktur som enligt Arlow, J, & Neustadt 

(2005)  är följande: 

 

 Byggstenar - Grundläggande modelleringselement, relationer och diagram. 

 

 Gemensamma mekanismer- gemensamma sätt för UML att uppnå specifika 

mål. 

 

 Arkitektur - UML-synsättet på systemarkitektur 

2.9 Sammanfattning konceptuellt ramverk 

 Systemutvecklingsansatser 

Ger en översiktlig bild om hur systemutveckling kan se ut, ger läsaren insikt 

om vilka faser som ingår i systemutveckling. Särskilt 

systemkonceptsprocessen och analysprocessen, då det är det som 

undersökningen syftar att undersöka. 

 Metoder 

Ger läsaren en inblick om de metoder som används för att finna krav till det 

nya systemet i förstudien. 

 Tekniker 

Ger en inblick i olika tekniker som använts i undersökningen för insamling 

samt analys av data.  

 Modelltyper 

Eftersom undersökningen baseras på grafisk modellering, så får läsaren 

information om olika modelltyper och synsätt som finns för systemutveckling 
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Det konceptuella ramverket är baserat på Andersens (1994) ramverk för 

systemutveckling, det representeras nedan i figur 2.4. 

 

 

  
Figur 2.4, Ramverk för systemutveckling (baserad på Andersen, 1994) 
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3. Metod 
Nedan följer en förklaring samt beskrivning av de metoder som användes vid 

forskningen: vetenskaplig ansats där kvalitativ metod, aktionsforskning samt 

fallstudie förklaras. Därefter följer datainsamling där de olika formerna av 

datainsamling förklaras (idéseminarium, litteraturstudier samt intervjuer) och vilket 

urval som gjorts. Sedan följer genomförande och hur man gick till väga för att 

realisera sina metoder praktiskt (hur idéseminariet gick till och hur alla idéer 

kartlades, hur man drev det som en fallstudie och hur man utförde intervjuerna). Till 

sist så redovisas en analys, tillförlitlighet samt vilka etiska överväganden som gjorts.  

3.1 Vetenskaplig ansats 

Studien kommer därför att vara av en kvalitativ natur, så valet av metoder kommer 

även de att vara kvalitativa. Den vetenskapliga ansatsen för denna studie kommer att 

vara aktionsforskning med induktivt förfaringsätt. 

 
Utgångspunkten för undersökningen är ett praktisk och är rotad i en verklig 

problemsituation (Mathiassen, Chiasson & Germonprez, 2012). Undersökningen 

bygger på litteratur, observationer och intervjuer för hur man kan genomföra en 

förstudie med grafisk modellering enligt ”simplest practice”.  

 

Undersökningen antar ett induktivt förfaringssätt genom att utnyttja utvärderingar av 

utövarna på organisationen för att få fram förslag till hur det går att tillämpa resultatet 

i andra sammanhang (Mathiassen, Chiasson & Germonprez, 2012).  Undersökningen 

presenterar nya insikter om kommunikationseffektiviteten i grafiska modeller. Enligt 

Mathiassen, Chiasson & Germonprez (2012)  erbjuder undersökningar av denna 

karaktär inte mycket diskussion om hur resultatet kan relateras till akademisk litteratur 

och de saknar explicita argument för ett teoretiskt bidrag. Bidragen är snarare en 

dokumenterade erfarenheter vars tyngdpunkt är intressanta insikter från IS-området i 

praktiken. 

3.1.1 Kvalitativ metod 

Undersökningen och dess forskningsfrågor är kvalitativa, då   

frågeställningarna är oklara och vill återspegla en speciell situation, där svaren endast 

kan komma från ett fåtal enheter. Den syftar till att gå på djupet av 

undersökningsenheterna för att få en nyanserad bild eller total förståelse av kontexten 

i situationen (Bryman, 2002). 

3.1.2 Aktionsforskning 

Aktionsforskning är en vetenskaplig ansats där klient och forskare arbetar tillsammans 

för att diagnosticera ett problemområde, för att sedan utveckla en lösning som bygger 

på diagnosen av problemområdet. I datainsamlingen ingår ofta problemformulering 

och problembedömning. Forskaren blir således en del av det fält som studeras. 

(Bryman, 2002). Aktionsforskare konfronteras därför med det tvåfaldiga målet att 

utveckla en lösning på ett praktiskt problem som är användbart för de som verkar i 

organisationen där problemsituationen existerar, samtidigt som teoretiska kunskaper 

för forskningsområdet skapas(Mathiassen, Chiasson & Germonprez, 2012). 
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Typen aktionsforskning som nyttjas i undersökningen är induktivt förfaringssätt. Då 

undersökningen är uppdelad i olika faser, som representeras i cykler i 

aktionsforskningen vilket ger översikt över arbetsprocesserna och dess tidslinje. 

 

 

Aktionsforskning kan innehålla både kvantitativ och kvalitativ datainsamling 

(Bryman, 2002). Denna undersökning kommer bara att behandla kvalitativ 

datainsamling i form av idéseminarium och intervjuer. 
 

Aktionsforskning förutsätter enligt Baskerville, R, & Pries-Heje (1999) att komplexa 

sociala system inte kan reduceras till meningsfulla studier, och studierna kan inte 

repeteras. Det grundläggande påståendet i aktionsforskning är att en komplex social 

process bäst studeras genom att införa förändringar i processer och observera 

effekterna av förändringarna (Baskerville, R, & Pries-Heje, 1999). Författarna menar 

att i aktionsforskning observerar inte bara forskarna ett fenomen, utan deltar och 

ingriper i ämnet som studeras, vilket innebär att datainsamlingen liknar 

tillvägagångssättet för en deltagande fallstudie. Det som skiller aktionsforskning från 

en deltagande fallstudie är att det finns ytterligare motiv att bidra till de praktiska och 

vetenskapliga frågorna. Författarna fortsätter med att beskriva aktionsforskning som 

en tvåstegsprocess, där den första är att forskarna kollaborativt med 

undersökningsenheten diagnosticera och analyserar problemsituationen och den andra 

innebär införande av förändringsarbete och dess effekter studeras. 

 

Enligt Kock, NF (2007) finns aktionsforskning i många olika former, men alla bottnar 

i ett cyklist förhållningssätt som består av följande steg; diagnostisering, 

aktionsplanering, aktionstagande, utvärdering och specifikation av lärdomar. 

Cykelprocessen återfinns i figur 3.1 nedan. 
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Figur 3.1, The action research cycle  (Baskerville, R, & Pries-Heje, 1999). 

 

Nedan följer en fördjupning i vad som sker i de olika stegen i aktionsforskning enligt 

Kock, NF (2007). 

 

1. Diagnostisering 

Aktionsforskaren diskuterar i samförstånd med utövare av den situation eller 

miljö som undersöks, och med hjälp av forskarens expertis, diagnostiseras den 

rådande problemsituationen.  Diagnosen skapas genom observation och 

konversation med utövaren. 

 

2. Aktionsplanering 

Efter en ställd diagnos av problemsituationen, förslår aktionsforskaren en plan 

för hur problemet kan lösas genom förändringsarbete (aktionsplanering). Vad 

som är viktigt är att forskaren undviker att prata ”forskarspråk” utan medvetet 

förklarar planen på ett vardagligt ordalag.  Aktionsforskaren arbetar 

tillsammans med utövaren på ett sätt så att han/hon förstår problemsituationen, 

aktionsplaneringen är ett gemensamt resultat mellan aktionsforskaren och 

utövaren. 

 

3. Aktionstagande 

Efter diskussion och överenskommen aktionsplanering med aktionsforskaren 

återgår utövaren till sin organisation och påbörjar aktionstagandet, som 

utövaren själv ansvar för.  

  

4. Utvärdering 

Efter utfört aktionstagande träffas utövaren och aktionsforskaren, där utövaren 

utvärderar resultatet av aktionstagandet för egen del. Aktionsforskaren 
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använder dialogen som hålls som en källa för observation för att testa hur väl 

valet av aktionstagande överensstämmer den teori aktionsforskare hade.  

 

5. Specifikation av lärdomar 

Om aktionstagandet var mindre lyckat redovisar aktionsforskaren de lärdomar 

som kan läras av misslyckandet för sig själv, så att diagnosen kan förbättras 

till nästa cykel av undersökningen. 

 

3.1.3 Fallstudie 

En fallstudie är en studie av ett “fall”, det vill säga ett en studie av en specifik miljö 

eller kontext (Bryman, 2002). En fallstudie kan utföras en eller ett flertal individer som 

kan vara en situation eller en organisation (Patel & Davidson, 1991). Vidare skriver 

författarna att en fallstudie är ett bra medel för att undersöka förändringar eller 

processer, och generaliseringar av resultatet kan göras beroende vilket typ av fall som 

är studiens grund. 

 

Enligt Bryman (2002) förknippas en fallstudie oftast med kvalitativ forskning, men en 

fallstudie kan tillämpas på både kvalitativa- och kvantitativa metoder. Bryman (2002) 

skriver dock att fallstudiens utformning förespråkar kvalitativa metoder som 

observation och semi-strukturerade intervjuer. 

 

Enligt Yin (1984) finns tre typer av fall; 

 

 Kritiska eller avgörande fall 

Forskaren har en tydlig beskriven hypotes och väljer därefter ett fall som 

kommer ge ökad förståelse av de premisser där hypotesen bekräftas eller 

förkastas. 

  

 Unika fall 

Unika eller extrema fall, som inte går att återfinna. Stort fokus för kliniska 

studier. 

 

 Informationsrika eller avgörande fall 

Forskaren observerar eller analyserar ett fenomen som tidigare inte existerat i 

vetenskapliga studier. Många kvalitativa fallstudier med induktivt synsätt 

behandlar varje fall som informationsrikt.  

 

Valet att använda en fallstudie, kändes relevant då det bara är en organisation som 

kommer att undersökas. Denna undersökning kommer att utforma sin fallstudie som 

ett informationsrikt fall. Eftersom att undersökningen har ett induktivt förfaringssätt 

och det är fenomen inom en organisation som studeras, ansågs denna fallstudieform 

som mest relevant för undersökningens syfte. 

 3.2 Kvalitativ datainsamling  

Den här uppsatsen syftar till att förstå en process och fånga upp idéer, då ska den 

enligt Sandberg & Faugert (2012) vara en kvalitativ datainsamling. De metoder som 
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undersökningen valt att använda sig av är i första hand aktionsforskning (med alla 

steg som det innebär), idéseminarium, litteraturstudier för att information samt 

intervjuer med nyckelpersonerna. Intervjuerna kommer även att spelas in och 

transkriberas.   

3.1.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudier är informationssökning i olika typer av dokument (Patel & Davidson, 

1991). Exempel på litteratur kan vara facklitteratur, statistik, audiovisuellt material, 

register och skönlitteratur (Patel & Davidson, 1991). Audiovisuellt material kan vara 

film eller material från institutioner i form av protokoll eller diarier, och register kan 

vara olika typer av register t.ex. medlemsregister (Patel & Davidson, 1991). 

 

Alla dokument är inte alltid offentliga vilket gör att problemställningen behöver 

revideras för att kunna besvara de frågeställningar som innefattar problemställningen 

(Patel & Davidson, 1991). 

 

Undersökningens sökord i fulltextsdatabaser och bibliotekskataloger har varit: 

PRESTUDY, GRAPHIC MODELING och ACTION RESEARCH. 

3.1.2 Intervjuer 

Kvalitativa intervjuer innebär en medvetenhet och acceptans om att intervjun kan ta 

olika riktningar. Detta eftersom intresset i intervjun är riktat mot informanterna, 

kunskapen kan således bli bredare om informanten berättar det som den anser vara 

relevant (Bryman, 2002). Vidare beskriver författaren att kvalitativa intervjuer ger 

intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor vilket leder till ett bredare resultat av det 

som framkommer från intervjun. 

Enligt Lantz (2007) är en intervju det effektivaste medlet för att få fram en annan 

persons åsikter. Om man lyckas utföra en bra intervju ska den ge tillförlitliga data och 

giltiga resultat som är användbara för andra. De krav på användarbarhet som en 

intervju (även andra datainsamlingsmetoder) måste uppfylla är: 

 

 Metoden måste ge tillförlitliga svar (reliabilitet) 

 Resultaten måste vara giltiga (validitet) 

 Det skall vara möjligt för andra att kritiskt granska slutsatserna 

 

För att veta om intervjun kan anses som legitim måste intervjun granskas kritiskt i 

syfte att besvara följande frågor: 

 Har intervjuaren ställt de frågor som krävs? 

 Speglar det som sagts under intervjun intervjupersonens uppfattning? 

 

Forskningsintervjuer utgör en viktig del av datainsamlingen vid kvalitativ forskning 

(Bryman, 2002). Vidare skriver författaren att semi-strukturerade intervjuer berör 

specifika teman som forskaren vill undersöka, även kallar intervjuguide. Enligt 

Bryman (2002) är det en fördel att använda en intervjuguide i samband med 

intervjuer. Vidare skriver författaren att det är viktigt att utforma sina frågor så att de 

inte går att misstolka, och att den bör inledas med frågor som behandlar informantens 
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bakgrund (t.ex. namn och yrke) då de underlättar för att sätta informantens svar i ett 

sammanhang. Kvalitativa intervjuer kan med fördel spelas in och skrivas ut (med 

informantens tillstånd), då det i kvalitativa undersökningar är viktigt att fånga 

informantens egna ord för att underlätta analysering av intervjun (Bryman, 2002). 

 

Kvalitativa intervjuer är en viktig del av undersökningen då delar av forskningen 

baseras på informanternas uppfattningar och åsikter. Med hjälp av en intervjuguide 

fick undersökningen relevanta svar, som kan stödja forskningsfrågorna. 

3.1.3 Inspelning och transkribering 

Enligt Bryman (2002) är det vanligt att vid kvalitativ forskning att intervjuer spelas in 

och skrivs ut (transkriberas). Anledningen till detta enligt Bryman (2002) är att 

forskarna är intresserade av både det som informanterna säger, och hur de säger det. 

Om det lyfts fram i analysen av intervjun, är det avgörande för redogörelsen av det 

som utbyttes i intervjun (Bryman, 2002). 

 

Enligt Heritage (1984) medför transkribering av intervjuer följande fördelar; 

 

 Tillvägagångssättet förbättrar minnet från naturliga begränsningar, intuitiva 

och omedvetna tolkningar kan kontrolleras. 

 

 Underlättar noggrann analys av vad människor sagt. 

 

 Samtalet kan upprepa informantens svar. 

 

 Inspelning gör sekundäranalys möjlig. 

 

 Den insamlande informationen kan användas flera gånger om. 

 

Nackdelarna med transkribering är att det är att det är tidskrävande, samt att det kan 

hämma informanterna eller att det inte vill spelas in (Bryman, 2002). 

 

Alla intervjuer som utfördes i undersökningen, transkriberades för att underlätta 

analys av informanternas åsikter och uppfattningar.  

3.3 Urval 

Eftersom undersökningen är utformad kring ett praktiskt problem i form av en 

fallstudie, så kommer informanterna uteslutande vara nyckelpersonerna i projektet 

från företaget Xllnc i Alvesta där fallstudien genomförs.  

 

Urvalet i undersökningen är därför ett bekvämlighetsurval eftersom informanterna till 

undersökningen är de som är tillgängliga för forskarna (Bryman, 2002). Eftersom 

undersökningen är utformad som en fallstudie på en verksamhet är urvalet är därför 

även målinriktat urval, då informanterna som intervjuas är intressenter till projektet 

som besitter relevant kunskap kring undersökningens frågeställningar (Bryman, 

2002). 
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3.4 Genomförande 

3.4.1 Aktionsforskningscyklar 

Aktionsforskning bedrivs i olika cyklar (se 3.1.2). Nedan följer en specifikation om 

hur de fyra aktionsforskningscyklarna i denna undersökning bedrevs.  

  
3.4.1.1 Första Aktionsforskningscykeln 

Första aktionsforskningscykeln bedrevs i form av ett projekt av en av författarna till 

denna undersökning. Projektet gick ut på att artikelförfattaren hade fått i uppdrag av 

Xllnc att förbättra deras stödsystem. Arbetet valdes att bedrivas i projektform för att 

få en tydlig dokumentering över vad som gjordes.  

Stödsystemet används främst av Xllnc och dess partner för att kunna registrera 

returärenden från kunder samt lägga ordrar.  

 
3.4.1.2 Andra Aktionsforskningscykeln 

Den andra aktionsforskningscykeln bedrevs som en förberedande studie. Studien var 

av kvalitativ natur då den syftade till att intervjua ett fåtal men viktiga aktörer för 

stödsystemet hos Xllnc. Resultaten från denna cykel är tänk att använda som underlag 

för den tredje aktionsforskningscykeln.  

Intervjuerna syftar till att ta reda på vad användare med låg eller lägre kunskap om 

modellering och utvecklare med hög kunskap om modellering anser om grafisk 

modellering i en förstudie.   

 
3.4.1.4 Tredje Aktionsforskningscykeln 

Den tredje aktionsforskningscykeln bygger på de problem som uppdagades efter den 

första aktionsforskningscykeln: första gången systemet byggdes hade man ingen riktig 

förstudie och därmed ingen riktig användarinput. Man bestämmer sig nu för att man 

ska göra en riktig förstudie där man tar hänsyn till vad användarna har för krav och 

förväntningar på systemet.  Man kommer också ta hänsyn till en viktig detalj som 

saknades den första gången man byggde systemet: föra riktig dokumentation över alla 

beslut som tas.  

 
3.4.1.4 Fjärde Aktionsforskningscykeln 

Under den fjärde aktionsforskningscykeln så används det som var resultatet av 

föregående aktionsforskningscykel. Lärdom tas ännu en gång från den första 

aktionsforskningscykeln genom att man tänker modellera de krav som framgick samt 

skapa en kravspecifikation. Man tar även lärdom från den andra 

aktionsforskningscykeln genom att man använder sig av svaren man har fått från 

intervjuerna för att kunna tillämpa simplest practice på sin grafiska modellering.  

3.4.2 Fallstudie 

För att litteraturstudien skulle få verklighetsanknytning föll valet på en fallstudie. 

Företaget Xllnc i Alvesta kontaktades för att se hur deras förstudieprocess skulle 

bedrivas. Företaget ska utveckla ett nytt stödsystem och behöver hjälp att utföra en 

förstudie. Fallstudien har företagets förstudie som grund för att se hur grafiska 

modeller kan underlätta förstudiefasen i utvecklingsarbetet. 
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3.4.3 Intervjuer 

Tre kvalitativa intervjuer utfördes med nyckelpersoner som var inblandade i 

förstudien. Detta gjordes för att de har efterfrågat att just en studie som denna bör 

utföras. två intervjuguider med öppna frågor utformades (se bilaga 2 & 3) för att få 

med så många aspekter som möjligt kring kommunikation mellan utvecklare och 

slutanvändare i förstudier med hjälp av grafiska modeller. Eftersom att personerna har 

olika nivå av erfarenhet inom området så kommer detta tas under hänsyn, en 

intervjuguide vänder sig till personer som är utvecklare och den andra för personer 

som är slutanvändare, kompletterade frågor ställdes vid behov samband med 

intervjutillfället. 

3.5 Analys 

För att analysera resultatet i undersökningen har reflektion av 

aktionsforskningscyklerna ägt rum. Eftersom det cyklerna innehåller steg för 

utvärdering samt specifikation av lärdomar, har analysen av 

aktionsforskningssegmentet i undersökningen skett per automatik. För att analysera de 

intervjuer som utförs i undersökningen, har inspelning och transkribering använts som 

nämns i metodkapitlet. Det möjliggjorde återupplivning av intervjuerna, vilket ledde 

till att eventuella mönster och samband kunde påvisas eller förkastas.  

3.6 Tillförlitlighet 

För att försäkra att undersökningen håller god vetenskaplig kvalitet, kommer två 

begrepp beskrivas och diskuteras i detta avsnitt – reliabilitet och validitet. Detta görs 

för att kunskapen som framkommer ska vara trovärdig och tillförlitlig. 

  

Reliabilitet  

Tillförlitligheten (reliabilitet) på en undersökning rör frågan om resultatet skulle vara 

konsekvent om den skulle upprepas, eller om det påverkas av tillfälliga villkor eller 

slumpmässiga faktorer (Bryman, 2002). Enligt Patel & Davidson (1991) så är 

reliabilitet som avgör hur tillförlitlig en undersökning är. Yin (1984) beskriver 

reliabilitet som ett kriterium för att testa kvaliteten i forskningens design och inte 

målet av forskningen. 

 

 

Reliabiliteten i resultatet är högt, då intervjufrågorna inte tar hänsyn till vad 

informanten tycker om grafik modellering för ett specifikt tillfälle, utan bara vilket 

sätt de själva föredrar.  Det betyder att informanten förmodligen skulle ge samma svar 

vid ett annat tillfälle, tillförlitligheten skulle bli likvärdigt om samma fallstudie 

upprepades på samma företag. Skulle undersökningen däremot upprepas på ett annat 

”fall” så är reliabiliteten låg, då det inte går att förutse vad informanter har för åsikter 

på grafik modellering. För att öka reliabiliteten ytterligare spelades intervjuerna in och 

transkriberades enskilt av forskningsgruppen för att komma fram till gemensamma 

svar. 

 

Validitet 

Validiteten på en undersökning är en bedömning av de genererade slutsatserna i en 

undersökning och huruvida de hänger ihop eller inte (Bryman, 2002). 
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Enligt Patel & Davidson (1991) så handlar validitet om att använda lämpliga metoder 

för undersökningsformen och att det som mäts är relevant för sammanhanget. 

Däremot påstår Wolcott (1984) att förståelsen av ett fenomen ett mer grundläggande 

koncept för kvalitativ forskning än är validitet. Han påpekar att förståelse av vad som 

studeras är viktigare än att övertyga sin publik. 

 

Enligt Bryman (2002) finns det två huvudsakliga typer av validitet som bör 

diskuteras; 

 

 Intern validitet 

Behandlar huruvida en slutsats som innehåller kausalitet (orsak-verkan) 

mellan två eller flera variabler är hållbar eller inte. 

  

 Extern validitet 

Behandlar huruvida resultat från en undersökning kan generaliseras utöver den 

specifika undersökningskontexten. 

 

I vår undersökning har vi byggt upp intervjuerna kring en intervjuguide som är 

baserad på de teori- och litteratursökningar som gjorts. Därför anser vi att den interna 

validiteten är hög just för vår fallstudie. Den externa validiteten kommer däremot att 

bli låg, då ett enskilt fall inte kan vara representativt för ett generellt fenomen 

(Bryman, 2002). Vidare skriver Bryman (2002) att det inte går att hitta typfall som är 

representativa för en hel klass av objekt, vilket gör alla fallstudiers externa validitet 

otillräcklig. Enligt Gibbert, Ruigrok & Wicki (2008) är en viktig skillnad mellan 

fallstudier och andra forskningsmetoder är att fallstudier försöker undersöka fenomen 

i sin kontext, snarare än oberoende av kontexten Syftet med undersökningen är inte att 

generalisera utanför den avsatta avgränsningen, snarare att hitta tendenser för enklare 

grafisk modellering i den kontext som undersökningen berör.  

3.7 Etiska överväganden 

Forskning är något som är viktigt både för samhället och individers utveckling, 

samhället och dess population kräver därför att forskning bedrivs (Vetenskapsrådet, 

2002). Enligt Vetenskapsrådet finns det fyra etiska huvudaspekter som är viktiga att 

utgå från vid forskning och datainsamling, och de är följande; 

 

1. Informationskravet, betyder att forskaren ska informera de som berörs av 

forskningen om dess syfte och villkoren för deras deltagande i forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

 

2. Samtyckeskravet, innebär att de som deltar i en undersökning har själv rätt 

att bestämma över sitt deltagande (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

3. Konfidentialitetskravet, betyder att alla uppgifter som framkommer i 

undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter 

och annan känslig information ska således förvaras så att obehöriga inte får 

ta del av informationen (Vetensksapsrådet, 2002). 
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4. Nyttjandekravet, innebär att insamlad data endast får användas i det 

tilltänkta syftet (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Dessa aspekter informerades informanterna om innan intervjuerna genomfördes. 

Xllnc, företaget som fallstudien utfördes på gav dock samtycke om att företagets 

riktiga namn användes i rapporten. 

 

 

 

4. Empirisammanställning 
Empirisammanställningen beskriver resultaten från de fyra olika 

aktionsforskningscyklerna som har genomförts i undersökningen.  

4.1 Första Aktionsforskningscykeln 

4.1.1 Första cykelns diagnostisering 

Efter en inledande dialog med Xllnc bestämmer, från Xllnc’s sida att försöka förbättra 

systemet genom att lägga till, ta bort eller förändra de funktioner som redan existerade 

i systemet.  

 

Utvecklaren påpekade vikten av att ha en användarinkludering i förstudien då han inte 

hade tillgång till det när systemet byggdes från början.  

4.1.2 Första cykelns aktionsplanering 

Krav samlas in samt rangordnas sedan så att utvecklaren vet vilka krav som existerar 

och hur de ska prioriteras. 

 

Man bestämmer att man inte kommer använda sig av samma utvecklare som skapade 

det första systemet då han nu har andra arbetsuppgifter, därför tar man hjälp av en 

extern utvecklare. Man bestämmer att utvecklaren får fyra månader på sig för att 

slutföra sin uppgift, utvecklaren ska hålla tät kontakt med originalutvecklaren för att 

kunna bolla idéer och för att han har större insikt. 

Kravlistan prioriterades enligt MoSCoW-metoden och redovisades nedan i tabell 4.1. 
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Tabell 4.1, Kravlista första cykeln (egen bild) 

4.1.3 Första cykelns aktionstagande 

Alla av kraven betades av från listan och när förändringar gjordes så testades de, sen 

fixades buggar, om det fanns några, och till sist implementerades förändringarna i det 

riktiga systemet. 

4.1.4 Första cykelns utvärdering 

Efter en utvärdering av aktionstagandet ser man att alla kraven har blivit uppfyllda 

och man är nöjda så långt. Men man anser fortfarande att systemet är undermåligt och 

behöver ytterligare förändringar, man tar då beslutet att en mer erfaren utvecklare ska 

bygga systemet på nytt med de förändringar som krävs.  

4.1.5 Första cykelns specifikation av lärdomar 

Efter den första cykeln utvärderades lärde man sig att systemet blev bättre efter att 

kraven hade uppfyllts, men det var ändå inte tillräckligt då systemet behöver byggas 

om från början och de funktioner som saknas eller behövs förbättras skall göras det 

från början. Man insåg efter den första cykeln också vikten av att föra riktig 

dokumentation över sitt projekt samt hur viktigt det är att ha en riktig förstudie. Det 

fanns även en tydlig kommunaktionsbrist mellan användare och utvecklare finns i 

verksamheten.  

 

4.2 Andra Aktionsforskningscykeln 

4.2.1 Andra cykelns diagnostisering 

Diagnostisering i den andra cykeln är en logisk fortsättning på utvärderingen och de 

specificerade lärdomarna från den första cykeln. Det finns en tydlig 

kommunikationsbrist mellan användare och utvecklare inom organisationen.  

4.2.2 Andra cykelns aktionsplanering 

Aktionsplaneringen i den andra cykeln bestod av att utveckla två olika intervjuguider 

som kretsar kring följande ämnen; förstudie, kommunikation mellan utvecklare och 

användare, grafisk modellering. Den ena intervjuguiden vänder sig till informanter 

som är användare och den andra till informanter som är utvecklare.  

Det beslutas att intervjuer ska genomföras på Xllnc.  

 

Intervjuguiderna finns tillgängliga i bilaga 2 & 3. 

4.2.3 Andra cykelns aktionstagande 

Tre intervjuer utfördes med informanterna. Informanterna bestod av insatta 

nyckelpersoner till förstudien, varav två var användare på olika nivå samt en 

utvecklare.  
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4.2.4 Andra cykelns utvärdering 

Utvärderingen i andra cykeln bestod av utvärdering av intervjusvaren, vilket redovisas 

nedan. 

 
Förstudie  

Att de medverkade i denna studie anser att förstudier är något viktigt för 

systemutveckling råder det inga tvivel om. Ett mönster som kan utläsas ur svaren är 

att samtliga informanter anser att förstudien är en riktlinje på vad som ska göras inom 

ett system. Användaren och användaren på högre nivå påtalar förstudien som ett 

verktyg för att skapa en budget och för att sätta mål och riktningar. Utvecklaren 

däremot berättar att under förstudien gäller det att ta reda på vad kunden vill ha ut av 

systemet Han menar att genom att få information av kunden om vad den behöver kan 

han möta kunden utifrån det. Att det handlar om att samla in krav från användarna är 

något som även användaren på högre nivå påtalar; ”Sedan övergår förstudien i att 

samla in krav från alla olika användare i systemet, för att systemet ska stimulera allas 

krav från början.”  

 

Något annat som samtliga informanter påtalar är att det är viktigt att användaren 

involveras i förstudiefasen. Detta anser de alla är viktigt på grund av att det i 

slutändan är användaren som ska använda systemet. Utvecklaren säger; ”En 

programmerare kanske tänker på ett visst sätt medan användaren tänker på ett annat 

sätt”. Likaså berättar användaren på högre nivå att det är viktigt att som användare få 

säga sitt om systemet; ”Jag anser att man borde föra en dialog konstant under hela 

utvecklingstiden för att skapa en så bra prototyp som möjligt, spara både tid samt 

pengar.” 

 
Kommunikation mellan utvecklare och användare 

Kommunikation mellan utvecklare och användare påtalas av samtliga informanter 

som mycket viktigt. På frågan om hur det är att kommunikationen mellan utvecklare 

och användare fungerar skiljer sig svaren åt. Användaren anser inte att det är svårt att 

kommunicera med utvecklaren om de båda tar sig tid till att sitta ner och prata. Han 

påtalar att det är viktigt att försöka sätta sig in i varandras situation och att verkligen 

lyssna på varandra. Användaren anser däremot att det är svårt att förmedla sina krav 

till utvecklaren. Emellertid säger han att det bästa sättet är att sätta sig ner med 

utvecklaren och visa vilka arbetsuppgifter man som användare har. Om man inte visar 

för utvecklaren hur man som användare arbetar blir det inte bra. Han berättar vidare 

att man måste ha en kommunikation användare-utvecklare emellan hela tiden för att 

kunna rätta till missuppfattningar. 

 

Användaren på högre nivå berättar att det ibland kan vara svårt att kommunicera med 

utvecklaren, speciellt om det är en utvecklare som inte är insatt i vem användaren är 

och hur den arbetar. Han menar dock att det inte är omöjligt att kommunicera med en 

utvecklare, bara att det tar tid och kräver tålamod när man förklarar för utvecklaren 

vad det är man vill ha. Han påtalar också att det är svårt att förmedla sina krav till 

utvecklaren då han ibland själv inte exakt vet vad han vill ha ut av systemet. Han 

menar att det är svårt att stressa fram krav på systemet och säger; ”Jag anser att 

kravinsamling är en process som borde göras över en tidsperiod.” 
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Utvecklaren anser även han att kommunikationen utvecklare-användare kan vara 

problematisk. Han berättar att eftersom att utvecklare och användare inte använder 

samma språk så skapas ofta problem. Dock anser han att det är viktigt som utvecklar 

att förenkla sitt språk så att användaren förstår vad han menar. Vidare berättar 

utvecklaren att det är svårt att förstå vilka krav användarna har om de inte gjort sitt 

arbete innan mötet med utvecklaren. Användaren måste på egen hand ha funderat ut 

hur den vill ha det och om det arbetet är gjort brukar det inte vara några problem att 

förstå användarens krav. Utvecklaren säger; 

 
Generellt skulle jag säga att det är rätt svårt att fånga användarens krav, eftersom att 

användarna ofta har sina idéer i skallen och då helt plötsligt får jag en idé som jag 

utför och då kan det vara helt annorlunda mot vad användaren tänkte sig. Detta beror 

oftast på att de inte har beskrivit det korrekt under förstudien. - Utvecklare. 

 

Grafisk modellering 

Samtliga informanter säger att de modellerar med grafiska modeller i förstudiearbetet. 

Dock skiljer det sig åt hur denna modellering går till. Användaren säger att de 

använder modellering i projekt med nya kunder. Användaren på högre nivå säger att 

han vet att de utvecklarna han samarbetar med använder sig av modellering men att 

han själv i princip aldrig gör det. Utvecklaren säger att han brukar skissa upp en bild i 

exempelvis Visual Studio (programutvecklingsmiljö från Microsoft). Detta menar han 

underlättar kommunikationen med användaren, då användare får en bild av hur 

systemet kommer fungera.  

 

Det framkommer i intervjuerna att dessa grafiska modeller kan vara svåra att förstå 

och de samtliga önskar att det skulle finnas enklare grafiska modeller för att underlätta 

kommunikationen utvecklare och användare mellan. Utvecklaren berättar att idag 

använder han sig av flödesscheman som är ett sätt att se hur information flödar i ett 

system. Han beskriver dessa flödesscheman som svåra att förstå och efterfrågar 

därmed en enklare modell. Han påtalar dock att det beror på vilken nivå användaren 

ligger på, men att det i de allra flesta fall skulle vara bra med en enklare modell.  

 

Användaren på högre nivå anser även han att det vore bra med en enklare modell för 

bättre kommunikation. Han tror att genom en förenklad modell skulle användarna 

kunna bli mer involverade i förstudien. Eftersom att det är användarna som ska 

använda systemet i slutändan är det viktigt att deras krav står i centrum. Han säger att; 

Om utvecklaren redan från början förstår vad jag vill ha, undviker vi missförstånd 

och långa väntetider på ett system som uppfyller mina krav.  

 
Användaren beskriver det som positivt att få en övergripande bild av systemet redan 

från början. Han menar att han vill se hur hans krav kan omsättas till ett system. Han 

beskriver också att skapandet av system är komplext och därför behövs verktyg för att 

underlätta kommunikationen mellan utvecklare och användare. 
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 Informanternas föredragna grafiska modelleringssynsätt 

Under intervjun fick samtliga intervjupersoner se tre olika modeller som stod för tre 

olika grafiska modelleringssynsätt. Dessa var dataorienterade-, processorienterade- 

och objektorienterdesynsätt. För att ta del av dessa modeller se bilaga 5. 

 

Samtliga informanter var överens om vilken modell de ansåg som enklast att förstå. 

Modellen de föredrog var det processorienterade synsättet (se bilaga x, bild 2). 

Användaren ansåg detta synsätt som enklast då den ”gick i ett” och använder sig av 

enkla modeller och begrepp. Han anser att det är det som krävs för att han som 

användare ska förstå vad utvecklaren pratar om. Även användaren på högre nivå anser 

att det processorienterade synsättet är lätt att följa som användare. Utvecklaren väljer 

även han det processorienterade synsättet. Detta gör han för att han tror att det är det 

lättaste sättet för användaren att applicera på sina krav. Om utvecklaren däremot 

skulle ha valt ett synsätt för sin egen del hade han förmodligen valt det 

objektorienterade synsättet (se bilaga x, bild 3) eftersom att den är mer detaljerad och 

därmed mer användbar för honom i hans arbete.  

 

Båda användarna anser dock att det objektorienterade synsättet är alldeles för 

komplicerat. Användaren på högre nivå säger; Jag förstår inte riktigt vad texten i 

varje ruta menas och om modellen ska hjälpa mig måste jag förstå den. Användaren 

säger att han tycker att det objektorienterade synsättet är lätt att följa i stort, men sen 

att den blir svår att förstå eftersom att det inte finns några specifika detaljer utskrivna.  

Det dataorienterade synsättet (bilaga x, bild 1) gick inte alls hem hos användarna. De 

ansåg att den var svår att följa och att den var för detaljerad. Utvecklaren däremot såg 

detta synsätt som något användbart i hans arbete.  

 
Idealmodellering enligt informanterna 

Den sista frågan som informanterna fick under intervjun var om de ville rita upp en 

egen grafisk modell som för dem skulle vara användbar och förståelig för såväl 

användare som utvecklare. Nedan kommer dessa modeller att redovisas i modellform 

utifrån informanternas svar.  

 

Användare: 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 4.2, Användarens idealmodell (egen bild) 

 

 
Jag går efter erfarenhet och jag har det hellre mer överskådligt med 

kommentarer under bilden och inte en massa text i bilden. Det enklaste är om 

man kan följa den hela vägen så att inte allt går in i varandra, det blir som en 

röd tråd genom hela modellen. Det ska vara konkret men det får heller inte 

vara för detaljerat heller och om det är det så ska det vara tydliga förklaringar 

till allt. (Användaren) 
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Användare på högre nivå: 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.3, Användare av högre nivås idealmodell (egen bild) 

 

Användaren på högre nivå säger; 

 
Min modell är en konkret översiktsbild där all onödig information som inte riktigt 

berör mig som användare har skalats bort för att få en tydlig röd tråd genom modellen. 

 

Utvecklare: 

 

 

 

 

 

  
Figur 4.4, Utvecklarens idealmodell (egen bild) 

 

Utvecklaren säger; 

 

Jag hade nog faktiskt det processorienterade synsättet om jag fick välja då jag tycker 

den är enkel. Men sedan hade jag lagt till lite mer information, för att göra det hela 

mer detaljerat. Jag vill att både jag och användaren ska förstå och ha nytta av bilden 

4.2.5 Andra cykelns specifikation av lärdomar 

För att sammanfatta lärdomarna gentemot de frågeställningar som intervjuguiden 

utgått ifrån kan följande utläsas.  

 

Förstudien är mycket viktig för att konkretisera användarens krav och för att veta vad 

som kommer att krävas för att genomföra ett utvecklingsprojekt. Samtliga informanter 

påtalar att användarna bör involveras i förstudiefasen eftersom de är användarna som 

kommer att nyttja resultatet av förstudien. Användare och utvecklare har olika tanke- 

och angreppssätt på hur ett utvecklingsprojekt bör se ut. 

 

Kommunaktionen mellan utvecklare och användare anses som viktig av samtliga 

informanter till undersökningen. Informanterna anser att det gäller att sätta sig in i 

varandras situation och inte bara prata, men även lyssna på alla inblandade parter i 

förstudien. Det kan vara svårt att förmedla sina krav som användare till utvecklaren, 
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om inte förklarar hur man arbetet i dagsläget. En dialog måste föras frekvent genom 

hela processen för att undvika missuppfattningar. Användarna kan ha svårt att 

förmedla sina krav eftersom de inte vad de kan förvänta sig av systemet.  

Kommunaktionen mellan utvecklare-användare kan vara svår på grund av 

språkbarriärer, och det är viktigt att tänka på hur man uttrycker sig och förenkla 

språket för att det ska uppstå samstämmighet. 

 

När det kommer till grafik modellering var även här samtliga informanter överens om 

att de modellerar i någon mån under förstudiefasen i ett utvecklingsprojekt. Hur de 

gör det skiljde sig år, men utvecklaren menar att det underlättar kommunikationen 

med användaren. Det framkom ur intervjuerna att det kan vara svårt att förstå grafiska 

modeller och att det borde finnas enklare grafiska modeller för att underlätta 

kommunikationen, men att det beror på vilken nivå de inblandande parterna ligger på. 

Enklare grafiska modellering skulle enligt informanterna leda till ökad involvering av 

användare under förstudiefasen. En övergripande bild av systemet där användarnas 

krav omsätts i modellen, för att underlätta kommunikationen vid utvecklingen av ett 

komplext system. När informationerna fick se exempel på tre olika grafiska 

modelleringssynsätt (dataorienterade-, processorienterade- och 

objektorienteradesynsätt) valde samtliga den processorienterade modellen som 

föredragit modelleringssynsätt. Utvecklaren valde den processorienterade modellen 

eftersom han upplevde den som det synsätt som var enklast för användarna att förstå, 

medan användarna valde den av anledning att den processorienterade modellen var 

den som såg mest ”vettig” ut. Hade utvecklaren däremot fått välja för egen del hade 

valet varit den objektorienterade modellen, så den innehöll mest information, medan 

användarna tyckte att den var för ”krånglig” och svårtolkad. 

 

Sista frågan som tillfrågades informanterna var hur de skulle rita upp en egen grafisk 

modell, som skulle vara användbar och förestålig för både utvecklare och användare. 

Informanterna som representerade användarna i undersökningen ville då att modellen 

skulle vara processorienterad och skulle ge en överskådlig bild, utan för mycket 

detaljer men tillräckligt för att följa processriktningen. Den skulle enligt användarna 

gärna ha kommentarer som förklarar ”flödet” av händelser. Användaren av högre nivå 

ville helst att en idealmodell i hans tycke bara skulle innehålla information som 

berörde användaren. Utvecklaren ville också att hans idealmodell skulle vara baserad 

på processorienterade synsättet, på grund av dess enkelhet. Däremot skulle 

utvecklaren lägga in mer information och detaljer för att den ska vara användbar för 

båda parter.  

4.3 Tredje Aktionsforskningscykeln 

4.3.1 Tredje cykelns diagnostisering 

Efter första cykeln så kom man överens om att problemsituationen var värre än vad 

man tidigare befarat. Efter ett inledande möte samt påbörjad dialog med utvecklaren 

bakom systemet så tog man det gemensamma beslutet att det gamla systemet ska tas 

bort och ersättas av ett nytt och bättre system.  
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Det största problemet som existerade när man byggde systemet initialt var att man inte 

hade någon användarinput. Utvecklaren fick istället bygga systemet efter eget tycke, 

detta ledde till att användarvänligheten, och i sin tur funktionaliteten, blev lidande.  

4.3.2 Tredje cykelns aktionsplanering 

För att undvika att användarvänligheten samt funktionaliteten ska bli lidande 

bestämmer man sig för att försöka inkludera användarna redan i förstudien. 

Man beslutar att ett idéseminarium är den effektivaste metoden att använda sig av för 

att ta del av vad användarna och utvecklaren har för önskemål och krav på systemet.   

Man identifierar tre nyckelpersoner som representerar det bredaste urvalet: två 

användare som jobbar med olika uppgifter i systemet och den utvecklare som ska 

utveckla systemet.  

4.3.3 Tredje cykelns aktionstagande 

Ett idéseminarium hölls med de tre nyckelpersonerna. För att hålla reda på vad som 

sades under mötet fördes anteckningar. Det som antecknades var endast valida idéer 

och tankar som godkändes av de närvarande.  

4.3.4 Tredje cykelns utvärdering 

Efter mötet sållades vissa idéer bort eller slogs ihop med andra för att till slut bilda en 

tankekarta över de mest övergripande delarna. Det här illustreras i bilaga 1.   

Tankekartan används för att visa hur man vill att det nya systemet ska se ut samt 

funktionera, men man diskuterade och beslutade också om andra mer omfattande 

delar kring systemet under mötet: 

 Vad som inte behöver förändras. 

 Databasen ska, om möjligt, behållas. 

 En riktig förstudie måste utföras 

4.3.5 Tredje cykelns specifikation av lärdomar 

Under den tredje cykeln lärde man sig hur användarna vill att systemet ska se ut och 

funktionera. Man lärde sig vilka delar av det existerande systemet som är mindre bra 

och vilka delar som fungerar, utvecklaren berättade att det förmodligen går att behålla 

den gamla databasen så man slipper bygga en ny. Fördelen med att behålla den gamla 

databasen blir att man inte behöver konvertera den gamla datan utan man kan behålla 

den och sedan importera in den i det nya systemet.   

Man lärde sig vikten av att ha en tät kommunikation med nyckelpersonerna redan 

under förstudien så man kan undvika att göra så många misstag när själva arbetet 

sedan börjar.  

4.4 Fjärde Aktionsforskningscykeln 

4.4.1 Fjärde cykelns diagnostisering 

Efter den tredje cykeln avslutats har man ett antal krav på hur systemet ska se ut och 

funktionera. Dessa krav måste specificeras, prioriteras samt modelleras för att få fram 

en bild över vad som ska göras och för att visa användarna hur systemet kommer att 

fungera.  
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4.4.2 Fjärde cykelns aktionsplanering 

De krav som framkom i föregående cykel kommer användas för att skapa en 

kravspecifikation.   

För att skapa en bild över hur systemets funktioner fungerar så beslutar man att 

använda sig av grafisk modellering för extra tydlighet, då användarna är involverad i 

proceduren.  

4.4.3 Fjärde cykelns aktionstagande 

Kravspecifikationen från föregående steg prioriteras efter MoSCoW-metoden.  

Kravlistan finns nedan i tabell 4.2. 

 

Tabell 4.2, kravlista andra cykeln (egen bild) 

 

Utifrån intervjusvaren i den andra aktionsforskningscykeln så beslutar man att 

använda sig av ett processbaserat synsätt med fokus på tydlighet, så att både 

utvecklare och användare kan förstå samt följa processen.  

Översiktsbilden över systemets funktioner finns under bilaga 5.  

4.4.4 Fjärde cykelns utvärdering 

Kravspecifikationens prioritering stämde väl överens med hur användarna ansåg hur 

viktiga de olika kraven var och utvecklaren tyckte det kraven överensstämde med de 

nya funktionerna.  

Översiktsmodellen visades för nyckelpersonerna och de ansåg att den var tydlig och 

enkel att följa samt förstå. Det nya systemet kommer att byggas efter den här 

modellen när arbetet väl sätter igång.  

4.4.5 Fjärde cykelns specifikation av lärdomar 

Efter den fjärde aktionsforskningscykeln så drogs följande lärdomar:  

 Tydlig grafisk modellering underlättar förståelse för både utvecklare och 

användare. 

 Resultaten från intervjuerna kunde härledas till en effektiv praktisering av 

grafisk modellering. 

 Kravlistan är ett bra komplement till den grafiska modellering och den kan 

användas för att förtydliga den grafiska modellen. 
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5. Analys 
Under denna rubrik kommer resultatet av undersökningen att analyseras i förhållande 

till teori och tidigare forskning. 

5.1 Första aktionsforskningscykeln 

Alla krav som sattes upp på projektet genomfördes. Trots detta så var fortfarande inte 

systemet tillräckligt för att alla parter skulle bli nöjda, det här bekräftar Grant. D 

(2012) genom att påstå att många IS-projekt blir ofullständiga på grund av 

oförutsedda problem. Efter den första aktionsforskningscykeln så insåg man att 

systemet hade kunnat bli bättre om man hade använt sig av en förstudie initialt, vilket 

bekräftar Sandberg & Faugert (2012) påstående om att en förstudie alltid bör finnas i 

alla projekt. En förstudie hade lett till att användare hade inkluderats mer och därmed 

hade användarvänligheten varit högre.  

Utvecklaren påpekade problematiken kring att skapa ett användarstyrt system utan 

något riktigt förarbete i form av en förstudie.  Detta styrker vad Selic (2012) skrev om 

övergång från design till konstruktion, om en kravspecifikation validerats som giltig 

och tillräcklig genom olika analyser, ska motsvarande förväntningar mot design 

återfinnas i systemet. Eftersom kravspefickationen i första cykeln inte genomgått 

några som helst analyser, saknades giltighet i systemet. 

 

5.2 Andra aktionsforskningscykeln 

Samtliga informanter ansåg att förstudiefasen i ett projekt är viktigt. Däremot rådde 

det viss förvirring bland informanterna om vad en förstudie representerar. Användarna 

trodde en förstudie representerar vad som skall göras och budgetering för ett projekt. 

Medan utvecklaren ansåg att det representerade vad en användare vill ha ut av 

systemet. Ingen har fel då samtliga delar ingår i en förstudie enligt Sandberg & 

Faugert (2012). 

 

Intervjusvaren visade att användarna och utvecklarna anser att det är viktigt att 

undsätta tid för dialog, och för att kunna sätta sig in i varandras situation. Detta är 

enligt Oskar, R, & Elsa, R viktigt då uppfyllandet av användarens krav är en viktig 

förutsättning för utveckling av framgångsrika produkter. Detta understryks även av 

informanterna som påtalar att det är viktigt att användaren är involverad i förstudien 

inför ett projekt med ett användarstyrt resultat eftersom de ska använda resultatet i 

slutänden. 

 

Informanterna ansåg att det kan vara problematiskt att förmedla krav mellan 

utvecklare och användare, vilket inte är så konstigt i sig då Grant. D (2012) säger att 

kravanalys är den mest kritiska och svåraste delen av systemutveckling. 

 

Enligt informanterna kan grafiska modeller vara svåra att förstå, samtliga informanter 

föredrog det processmodellerade synsättet då des semantik var enklast att förstå. Men 

problemet enligt Aalst (2012) är att processmodellering bara utnyttjas till viss del av 

organisationer och att det är svårt att hitta en konsensus i modelleringsmetoderna.   
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Modeller som var mer invecklade och innehåller termologi som är relaterade till mer 

programmeringsinriktad layout gillades inte av användarna men uppskattades av 

utvecklaren, då den ger honom tydligare information om vad systemet ska innehålla. 

Vilket underlättar hans arbete. Detta stämmer ganska väl överens om vad Siau, & 

Tian (2009) skrev om att modelleringssynsätt, som UML, ses som industristandard för 

systemutveckling vilket underlättar arbetet för utvecklare men får kritik för sin stora 

komplexitet, vilket kan leda till att användare har svårt förstå helheten. Detta 

överensstämmer med vad Cook, (2012) skrev om att UML inte är en så 

anpassningsbar metod då den följer en viss praxis, som inte går att ändra utan att vara 

konsekvent gentemot modelleringsspråket.  

 

Cook, (2012) säger även att om en modell kan kombinera intuvitet, kompositet och 

genomförbarhet kommer språkkravet mellan inblandade parter att minska. Som 

tidigare nämnt av Aalst (2012) används bara dagens industristandarder bara delvis, de 

bitar som funkar bäst anammas av organisationer. Vilket även påvisar vad Grant. D 

(2012) sa om att metoder har sina begränsningar. 

5.3 Tredje aktionsforskningscykeln 

Till skillnad från den först aktionsforskningscykeln så valde man nu att använda sig 

av nyckelpersonerna i förstudien. Detta ledde till att man fick en tydligare bild över 

vad som måste göras och förståelsen för systemet och dess funktioner ökade drastiskt, 

det här stämmer överens med vad Avison & Fitzgerald (2006) påstod att en bild går 

snabbare att förstå än textuella beskrivningar.  

 

En effektivare kommunikation mellan användare och utvecklare påbörjas i detta steg 

vilket i slutändan kan leda till att det förekommer färre missförstånd vilket i sin tur 

kan leda till att slutarbetet har färre systemfel. Det är positivt då Selic (2012) påpekar 

att systemfel idag blir allt vanligare och är mer sårbara för en organisations system. 

5.4 Fjärde aktionsforskningscykeln 

Till skillnad från första cykeln var kravspecifikationen i denna cykel istället grundad i 

att man ska bygga ett nytt system, inte förbättra ett redan existerande. Användarna 

fick då möjligheten att bestämma själva vad systemet ska ha för funktioner medan 

utvecklaren anser om detta går att realisera eller inte. Som det nämns i teorin kan de 

inledande faserna dra stora förtjänster med att inkludera användarna för att utföra 

kravidentifieringen (Cadle, m.fl, 2010), vilket överensstämmer med resultatet i den 

fjäre aktionsforskningscykeln i jämförelse med den första aktionsforskningscykeln där 

utvecklaren fick ansvara för hela systemutvecklingsprocessen på egen hand. 

  

En kravspecifikation är extra viktig för detta system då det har flera användare som 

genomför olika uppgifter, kravspecifikationen är då bra för att visa en gemensam bild 

över systemet (Cadle, m.fl 2010). Återigen tydliggörs detta av vad Selic (2012) skrev 

om övergång från design till konstruktion, om en kravspecifikation validerats som 

giltig och tillräcklig genom olika analyser, ska motsvarande förväntningar mot design 

återfinnas i systemet. I den fjärde aktionsforskningscykeln utfördes detta på ett 

korrekt sätt, vilket ledde till ett bättre resultat. 
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Tydligheten i den nya grafiska översiktsmodellen över systemets funktioner gjorde sig 

påtaglig då samtliga nyckelpersoner förstod och kunde relatera till konceptet av det 

nya systemets funktionaliteter.  Den grafiska modellen förtydligar kravspecifikationen 

och erbjuder en formalisering för ett system och dess omgivning (Harel & Marron, 

2012).  

 

Detta överensstämmer med vad Siau, & Tian (2009) påstår med att empiriska 

analyser, utvärdering av modelleringsmetoder och språk är det som kommer hjälpa till 

att hitta nya sätt för att underlätta modelleringsprocessen, samt göra den mer 

användarvänlig. 
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6. Diskussion 
Under denna rubrik, kommer resultatet att diskuteras ur författarnas perspektiv, i 

slutet kommer en metodreflektion där författarna själva får reflektera över sina 

metodval. 

6.1 Resultatdiskussion 

Vi anser att förstudier är något essentiellt för ett IS-projekt. Informanterna uppfattning 

av en förstudie skiljde sig lite åt, men dock hade ingen informant fel utan de saknade 

bara helhetsperspektivet. Vilket borde förklaras under ett projekt så att alla vet vad 

som kommer att göras i förstudien, vilka processer som ingår. 

 

En öppen kommunikation måste finnas konstant under systemutveckling. 

Informanterna påpekar att det är viktigt att undsätta tid för dialog och att sätta sig i 

varandras situation, Vi anser att dialog mellan alla inblandade parter bör hållas 

frekvent för att undvika missförstånd under utvecklingens gång. Att förmedla krav 

mellan utvecklare och användare är ett redan känt problemområde inom 

systemutveckling, men som vi påstår ovan är det viktigt att man sätter sig ner och för 

en dialog och att förstå hur användarna jobbar i nuläget då det underlättar förståelse 

för deras krav. Vi anser även att med hjälp av en frekvent dialog, kommer kraven att 

vara lättare att urskilja, vilket leder till en mer korrekt kravspecifikation.  

 

Det processmodellerade synsättet var det som valdes av samtliga informanter då des 

semantik var enklast att förstå. Användarna vill ha tydlighet i modellen, inte massa (ur 

deras perspektiv) invecklad processinformation, detta överensstämmer med valet av 

dataflödesdiagram (som är processorienterade) som ett verktyg som kan användas på 

alla nivåer av involverade personer. Om en modell är enkel att förstå kan det vara 

svårt att utröna någon information för utvecklaren om hur den ska gå till väga för att 

utveckla funktionen, och om den är för invecklad är den svår att förstå för 

användaren. 

  

Användaraspekten lades större vikt på under den tredje cykeln vilket ledde till att 

utvecklaren fick reda på i detalj vad som var bra alternativt dåligt med det gamla 

systemet. Resultatet av det här blev att vissa delar från det gamla systemet inte 

behöver göras om.  

 

Som tidigare konstaterat ovan så föredrog informanterna den ”enklare” modelleringen 

och var inte så positivt inställda till de som ligger närmare systemutveckling. Dess 

komplexitet förvirrar användare och de har svårt att greppa helheten i modellen. De 

mer informationsrika modellerna är mer användbara för systemutvecklingen men är 

svåra att anpassa till användarna som saknar kunskap om dess notation. 

 

Vår idé om simplest practice som inledde undersökningen föll ut på ett positivt sätt. 

Genom simplest practice så anser vi att vi inte har skapat något konkret 

kunskapsbidrag till det vetenskapliga fältet, utan snarare dokumenterat erfarenheter 

angående grafisk modellering i förstudier inom en viss kontext. Vi anser dock att vi 
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har byggt en solid grund för vidare forskning inom ämnet och påvisat att det faktiskt 

existerar problem samt svårigheter kring en förstudie inför ett användarstyrt system.  

 

Vi vill poängtera vikten av att fortsätta forskning kring användarvänligare grafiska 

modeller inom systemutveckling. Vi anser att det är viktigt att organisationer vågar 

testa samt experimentera med olika grafiska modeller för att driva utvecklingen 

framåt.  Även om det idag finns modelleringssynsätt som anses vara 

industristandarder inom ett specifikt område så kan det vara nyttigt att testa andra 

modeller eftersom standardmodellerna inte alltid är anpassningsbara efter en viss 

organisation eller situation.  

Anledningen till att vi strävade efter simplest practice var för att man måste inse 

styrkan i att kunna involvera fler intressenter med viktiga åsikter i en förstudie, trots 

att de inte har så hög kunskap om modellering.   

6.2 Metodreflektion 

Eftersom att undersökningen pågick i flera olika faser och vi var själva involverad på 

ett praktiskt plan under alla faser så var aktionsforskning det mest lämpliga val av 

metod. Då kunde vi separera faserna och dela upp de i olika cykler för att sedan 

analysera varje cykel för sig. Det var en stor fördel för det betydde att vi kunde 

förbättra slutresultatet efter varje cykel och ta lärdom från varje cykel inför nästa 

cykel. Syftet med aktionsforskningen är att diagnostiseringen blir bättre för varje 

cykel vilket stämde väl överens med hur undersökningens utfall (Kock, 2007).  

Aktionsforskningen var ganska komplicerad att följa då man dels var tvungen att 

utföra ett gediget teoretiskt arbete samtidigt som man var tvungen att leverera ett 

resultat till ett riktigt företag som de ska använda sig av i ett projekt i ett senare skede.  

Men om aktionsforskning bedrivs på ett korrekt sätt kan man få fram gedigna samt 

intressanta resultat. 

  

En fallstudies resultat är svårt att generalisera utanför den avgränsning som antagits. 

Syftet med undersökningen var att undersöka ett fenomen i sin kontext och inte 

samma fenomen fast i en annan kontext eller en generellt antagen kontext. Därför 

anser vi att metodvalet var lämpligt för den typen av undersökningen som bedrivits. 
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7. Avslutning 
Denna undersökning har som syfte att skapa en form av simplest practice för 

förstudier inför utveckling av system. Simplest pratice är en teknik som används för 

att förenkla kommunikationen mellan användare och utvecklare i en förstudiefas.  

 

Undersökningen syftar till att besvara tre frågeställningar:  
1. Kan grafiska modeller underlätta kommunikationen mellan utvecklare och 

slutanvändare under förstudiefasen? 

2. Vilken typ av grafisk modellering kan underlätta kommunikationen mellan 

användare och utvecklare? 

3. Hur kan grafiska modeller förenkla förstudien inför utveckling samt 

implementering av ett stödsystem? 

 

Undersökning bedrivs som en aktionsforskning med induktivt förfaringssätt. Detta 

innebär att man jobbar mot ett verkligt problem hos en organisation samtidigt som 

man samlar data till ett forskningssyfte.  

 

Datainsamlingen har skett genom intervjuer samt idéseminarium med nyckelpersoner 

för det system som ska utvecklas.  

 

Eftersom att aktionsforskning antar en cyklisk arbetsprocess har undersökningen ägt 

rum i fyra olika cyklar: varje cykel har diagnostiserats, planerats, genomförts, 

utvärderats och sammanställt lärdomar.  

7.1 Slutsats 

På vilket sätt kan grafiska modeller underlätta kommunikationen mellan utvecklare 

och slutanvändare under förstudiefasen? 

Grafiska modeller kan användas under en förstudie för att underlätta 

kommunikationen mellan en utvecklare och en användare, detta görs genom att man 

hittar en ”neutral” zon där båda parter talar samma ”språk”. Utvecklaren förstår 

tydligare vad användaren vill få ut av systemet och användare förstår tydligare vad 

utvecklaren vill veta från användaren.  

 

Vilken typ av grafisk modellering kan underlätta kommunikationen mellan användare 

och utvecklare? 

Vår undersökning visar att det processbaserade modelleringssynsättet underlättade 

kommunikationen mest inom undersökningens kontext. Detta för att det var det 

modelleringssätt som informanterna som deltog i undersökningen ansåg att vara 

enklast att följa systemets processer. Slutsatsen av informanternas svar är att dess 
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enkelhet var det som tilltalade dem, till skillnad från den dataorienterade och 

objektorienterade där deras komplexitet skapade förvirring. 

 

Hur kan grafiska modeller förenkla förstudien inför utveckling samt implementering 

av ett stödsystem? 

Grafiska modeller kan förenkla förstudien genom att användarna samt andra 

intressenter kan vara delaktiga i förstudiefasen. Det kan leda till att utvecklaren kan ta 

reda på vad användarna har för krav på systemet på ett enklare och bättre sätt. Om det 

är en klar och tydlig bild om vad som ska och behöver göras, kommer 

kommunikationen att förbättras. Som i sin tur leder till en bättre förstudie. Slutsatsen 

är att grafiska modeller kan tydliggöra kommunikation mellan användare och 

utvecklare, vilket förenklar alla steg utvecklingsprocessen. 

 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Fortsatt forskning riktas till akademiker som vill fortsätt att undersöka grafiska 

modellers kommunikationseffektivitet. Även kommersiella intressenter kan fortsätta 

forska inom området då de är deras intressen för mer kommunikativa modeller kan 

leda till stabilare utveckling. Ett forskningsförslag är att göra en mer omfattande 

undersökning för att försaka hitta tendenser för enklare grafisk modellering, som är 

oberoende av kontext. Och på sikt så skulle enklare grafik kunna utveckla nya 

standarder som riktar sig mot användare. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Tankekarta förändringsprocess 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Tankekarta förändringsprocess (egen bild) 

 

 

 

 



 

   
 

Bilaga 2 Intervjuguide 1 

Intervjuguide mot utvecklare 

 

1. Berätta lite om dig själv, namn, titel, arbetsuppgifter? 

2. Vad innebär en förstudie för er? 

3. Anser du att användare borde vara involverade i förstudiefasen? 

Motivera ditt svar 

4. Kan det vara komplicerat att kommunicera med en användare under 

förstudie? 

5. Är det svårt att få kunskap om vad användaren har för krav på 

förstudien? 

6. Modellerar ni något när ni utför förstudier? 

7. Anser du att det borde finnas enklare grafiska modeller för bättre 

kommunikation mellan utvecklare-användare? Motivera 

 

8. Vilken av följande grafiska modelleringssynsätt för detta exempel är 

lättast att förstå? 

a. Bild 1 (Data) 

b. Bild 2 (Process) 

c. Bild 3 (Objekt) 

9. Om du skulle få rita upp exemplet, hur skulle det se ut? (Illustrera på 

papper) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3 Intervjuguide 2 

Intervjuguide mot användare 

 



 

   
 

1. Berätta lite om dig själv, namn, titel, arbetsuppgifter? 

2. Vad innebär en förstudie för er? 

3. Anser du att användare borde vara involverade i förstudiefasen? 

Motivera ditt svar 

4. Kan det vara komplicerat att kommunicera med en utvecklare under 

förstudie? 

5. Är det svårt att kommunicera dina krav i en förstudie för en 

utvecklare? 

6. Anser du att grafiska modeller är svåra att förstå? 

7. Modellerar ni något när ni utför förstudier? 

8. Anser du att det borde finnas enklare grafiska modeller för bättre 

kommunikation mellan utvecklare-användare? Motivera 

9. Vilken av följande grafiska modelleringssynsätt för detta exempel är 

lättast att förstå? 

a. Bild 1 (Data) 

b. Bild 2 (Funktion) 

c. Bild 3 (Objekt) 

10. Om du skulle få rita upp exemplet, hur skulle det se ut? (Illustrera på 

papper) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 Exempelmodeller intervju 

 

 

 



 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILD 1, exempel ERM (egen bild) 

 

 

BILD 2, exempel dataflödesdiagram (egen bild) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILD 3, exempel UML (egen bild) 

 



 

   
 

Bilaga 5 Översiktsmodell över systemets funktionalitet 

 

Figur 1 Översiktsmodell över systemets funktionalitet (egen bild) 

 

 


