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Abstract
The participation of the user in the development of information systems is regarded to
be of significant importance. Communications problem between users and system
developers has been known for a long time within system developer circles but recently
companies have realised the importance of a good collaboration between user and
developer. Since the two parties need to see each other a lot when the user validate the
demands put on the new system, this is where most of the communication problems is
found. The developers have difficulties understanding the user demands because they
are delivered in a non-technical language. This report focuses on the Entity
Relationship modell. The ER-modell was originally proposed as a way of representing
user requirements in a way that non-technical users could understand. However studies
indicates that users have major difficulties understanding ER-modelling in practice.
This report introduces a new ER-modell that hopefully is easier for the user to
understand. The report tries to apply cognitive knowledge to the presentation of the
new ER-modell.
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Sammanfattning
Kommunikationsproblem mellan användare och systemutvecklare har varit känt i
systemutvecklingskretsar under lång tid. På senare tid har även företagen börjat
uppmärksamma betydelsen av ett fungerande samarbete. Eftersom användare och
systemutvecklare träffas mycket vid valideringen av system och kravspecifikation är
det här som mycket av kommunikationsproblemen uppstår. Problemet består till stor
del av att systemvetarna har svårt för att lyssna på icketeknisk kunskap. Användarnas
språk blir helt enkelt för amatörmässigt.

Vid valideringsfasen skall användarna validera de verksamhetsbeskrivningar som tagits
fram av systemvetarna. Beskrivningarna är gjorda med användarnas krav som
utgångspunkt. Beskrivningarna blir den plats där användare och utvecklare möts för att
diskutera verksamheten. Om användaren inte förstår dessa beskrivningar blir det
svårare att validera kraven på ett tillfredsställande sätt. Denna rapport diskuterar hur
applicerandet av kognitionsvetenskapliga rön på beskrivningsteknikers utseende kan
skapa en beskrivningsteknik som användaren har lättare att förstå. I bäst fall kan det
leda till att valideringsprocessen genomförs lättare, snabbare och resulterar i säkrare
krav.

Rapporten koncentrerar sig på beskrivningstekniken ER-modellering även kallad
datamodellering. Litteraturstudier inom kognitionskunskap och systemutveckling har
genomförts och i dessa framkom det att kardinalitetsbeteckningen var det område inom
ER-modellens utformning som användarna har störst problem med. Därför har
rapporten lagt fram ett förslag på en ny utformning av kardinaliteterna i ER-modellen.
I rapporten har antagandet att applicerandet av kognitionskunskaper på ER-modellens
utformning kan ge en ER-modell som är bättre anpassad till användarens kognitiva
begränsningar tagits. Därför har förändringarna i ER-modellen grundats på
kognitionsvetenskapliga rön. Rapporten framställer också att en undersökning av
framtagen ER-modell hade varit önskvärt.



1 Introduktion
”… En viktig del av projektet är att tillsammans med användaren komma
fram till vilka behov och önskemål som finns. Trots detta var det vanligt att
användaren sa att det nya systemet inte var vad de hade frågat efter” (Min
översättning), (Essays on Infology, 1995, Langefors, sid 76)

En möjlig tolkning av Langefors är att kommunikationsproblem har uppstått vid
framtagandet och/eller valideringen av kraven, eftersom det nya systemet inte
motsvarade de krav som användarna ställt. Kommunikationsproblem mellan användare
och systemutvecklare har varit känt i systemutvecklingskretsar under lång tid och
citatet från Langefors bekräftar detta. På senare tid har även företagen börjat
uppmärksamma betydelsen av ett fungerande samarbete.

”…Bland annat har systemvetarna svårt att lyssna på icketeknisk kunskap.
Användarnas språk blir helt enkelt för amatörmässigt.” (Dagens Nyheter,
den 1 februari 1998, Ekonomi/Söndag, Keller, sid 1) (Se kapitel 4.2.5, för
reflektion på källvalet).

Det faktum att Dagens Nyheter överhuvudtaget skriver om systemutveckling och
speciellt användarmedverkan, belyser den ökade medvetenheten om kommunikationens
betydelse även utanför systemutvecklingskretsar. Eftersom användare och
systemutvecklare träffas mycket vid valideringen av system och kravspecifikation är
det här som mycket av kommunikationsproblemen uppstår. Enligt Keller (1998) beror
problemen till stor del på att parterna inte talar samma språk. Innan valideringsfasen
börjar har systemutvecklaren skapat beskrivningar och grafer över verksamheten med
användarnas krav som utgångspunkt. Dessa beskrivningar måste valideras av någon,
exempelvis användarna. Beskrivningarna blir den plats där användare och utvecklare
möts för att diskutera verksamheten. Om användaren inte förstår dessa beskrivningar
blir det svårare att validera kraven på ett tillfredsställande sätt.

Kommunikationen kanske inte hade varit ett problem om det fanns metoder eller
tekniker som kunde hjälpa systemutvecklaren. Jag har tyvärr inte träffat på några
metoder som helt kan eliminera en dålig kommunikation mellan systemutvecklaren och
användaren. Problemet ligger inte bara hos användaren som inte förstår beskrivningar
utan även systemutvecklaren som, enligt Dagens Nyheter, har svårt att ”sänka sig” till
den nivå som en användare ligger på i tekniskt kunnande. Vi hamnar då i ett dödläge,
men min bedömning är att en lindring av problemet kan finnas i beskrivningsteknikens
utformning/utseende.

Ett annat sätt att lindra språkförbistringar kan vara att ge användarna utbildning i
systemutveckling. Denna lösning tror jag inte att företagen är villiga att gå med på
eftersom utbildning av personalen till systemvetare kostar mycket pengar. Jag hoppas
därför en lättnad på problemet kan hittas genom att ta del av kognitionsvetenskapliga
rön och följa rönens riktlinjer vid utvecklingen av nya beskrivningstekniker. Min tanke
är att om systemutvecklarna får en större förståelse för vad användarna uppfattar som
svårt, kan utveckling av nya beskrivningstekniker (som tar hänsyn till kognitiva
begränsningar) förbättra kommunikationen mellan användaren och systemutvecklaren.
I bäst fall kan detta leda till att valideringsprocessen kan genomföras lättare, snabbare
och resultera i säkrare krav.



2. Bakgrund

2.1 Allmänt om systemutveckling

Ett informationssystem är ett system för insamling, bearbetning, lagring, sökning,
överföring och presentation av information, (Andersen, 1991). Skapandet av ett
informationssystem sker genom att en systemutveckling genomförs. Utvecklingen
följer ofta ett ”recept” kallat modell. Denna modell innehåller metoder som består av
verktyg och tekniker för att utföra de olika steg som ingår i en systemutveckling.
Modellen måste genom olika metoder stödja inhämtningen av krav från användarna.
Vidare måste modellen innehålla bra beskrivningstekniker för att dokumentera kraven
så att utvecklarna effektivt kan validera dem med användarna. Genom att följa
modellen och få alla inblandade att samarbeta får systemutvecklaren ut ett färdigt
system. Med utgångspunkt ifrån det jag gick igenom i introduktionen bedömer jag att
ett stort problem idag är att det inte finns beskrivningstekniker som är effektiva och
kraftfulla för utvecklarna och samtidigt begripliga för användarna, vilket komplicerar
samarbetet mellan användare och utvecklare.

2.1.1 Livscykelmodellen

Livscykelmodellen belyser ett systems hela livscykel, från idé till avveckling och ger
därför en förståelse för hur och var systemutveckling kommer in i ett systems livscykel.
Det finns andra sätt att se på systemutvecklingsprocessen, men detta är en av de
vanligaste.

Figur 2.1, livscykelmodellen, efter Andersen (1991).

2.1.1.1 Stegen i livscykelmodellen

I förändringsanalysen studeras verksamhetens behov och möjligheter. En
nulägesbeskrivning där man beskriver önskad situation, förändringsbehov, alternativa
åtgärder samt vidare utveckling genomförs. Underlaget till arbetet har tagits fram
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tidigare i form av problemlista och önskelista. Verksamhetens ledning, medarbetare
och konsulter är med i denna fas.

I och med analyssteget börjar systemutvecklingen. Denna del består av två delfaser.
Först genomförs en verksamhetsanalys under vilken informationssystemets stöd till
verksamheten studeras. Här genomförs en analys av verksamheten och på vilket sätt
verksamheten kan underlättas av informationssystemet. Underlag i denna fas består av
beskrivningar som visar sammanhangen mellan informationssystem och verksamheten.
Användarchefen, användarrepresentanter och systemutvecklare deltar i arbetet. Fas två
är informationssystemanalys. Här studeras informationssystemets innehåll.
Beskrivningar av informationssystemet används som underlag till arbetet, dvs vad
systemet skall ta emot och skaffa av information och bearbetning. Användare och
systemutvecklare deltar i denna fas.

Sen följer utformningen som är uppdelad i två delfaser. Först genomförs en principiell
utformning av den tekniska lösningen. Olika principiella tekniska lösningar ligger som
underlag för arbetet. Systemutvecklare och programmerare är det som utför denna del.
Fas två är utformning av utrustningsanpassad teknisk lösning. Här väljs den tekniska
utrustningen och den tekniska lösningen utformas med den utvalda utrustningen i
åtanke. Underlag till arbetet är en detaljerad beskrivning av teknisk lösning.
Systemutvecklare och programmerare är det som utför denna fas.

Nästa steg är realisering. Här utarbetas själva informationssystemet genom att skapa
dataprogram och nya manuella rutiner. En detaljerad beskrivning av den tekniska
lösningen används som underlag till arbetet, som utförs av programmerare och
användare tillsammans.

Därefter följer implementeringen, då det som skapades i realiseringssteget påbörjas.
Anvisningar från systemutvecklare och användare fungerar som underlag för arbetet.
Programmerare, systemutvecklare och användare utför detta tillsammans. Efter detta
steg är systemutvecklingen slutförd.

Efter systemutvecklingen kvarstår endast förvaltning, drift och slutligen avveckling av
det nya systemet. Det dynamiska samhälle som vi lever i kommer att kräva
modifieringar av systemet. Dessa modifieringar kommer att ske under
underhållsarbetet. De förbättringar som kan genomföras är oftast av lappa och laga-
varianten vilket bara tillfälligt tar bort problemen. När förbättringarna inte längre
räcker till måste ett nytt system utvecklas. De vanligast anledningarna till att ett nytt
system utvecklas är att system saknas, att det ger felaktig output eller att det inte klarar
av belastningarna.

Enligt min bedömning tar livscykelmodellen liten hänsyn till att systemutvecklaren
måste skaffa sig kunskap om domänen innan de kan börja jobba. Enligt Curtis &
Krasner (1988) är djup domänskunskap en viktig ingrediens för en lyckad
systemutveckling. Denna kunskapsinhämtning tar tid, men måste genomföras för att
systemutvecklingen skall ge ett bra resultat. I livscykelmodellen fås domänkunskapen
under tiden som nulägesbeskrivningen skapas. Det kan leda till att vissa saker måste
göras om när domänkunskaperna ökar och fel upptäcks. Domänkunskap kan skapas
innan nulägesbeskrivningen genom analys av föregående system, läsa dokumentation
och/eller genom att intervjua personalen som jobbar med det gamla systemet.



2.2 Skapandet av en kravspecifikation

Kravspecifikationen skapas för att ge en grund på vilken systemutvecklaren kan luta
sig emot när han skall skapa systemet (Bubenko, 1993). Alla kraven på det nya
systemet ställs samman i kravspecifikationen och deras inbördes beroende analyseras.

Vissa saker är självklara när kravinsamlingen börjar, men kunskapen om systemet i
stort är ganska ytlig enligt Pohl (1994). Kraven samlas in från olika människor som är
involverade i processen och de har olika roller i verksamheten (användare,
systemutvecklare, driftpersonal och finansiärer). Deras olika rollerna gör att de besitter
olika kvalitéer och kunskaper, som i sin tur gör att de alla har en personlig vision/bild
över systemets utseende. Pohl (1994) menar att målet med kravspecifikationen är att
utifrån de många dunkla personliga visionerna/bilderna av systemet, (som finns i början
av systemutvecklingen och framförs med hjälp av informellt språk), skapa en komplett
kravspecifikation. Detta nås genom en iterativ process av definiering och validering,
med hjälp av analys och prototyping. Validering är en iterativ process, som
förekommer vid kravinsamlingen. Kravspecifikationen är en beskrivning över hur
systemet kommer att se ut och runt denna kan man diskutera och ändra systemet innan
det byggs. När systemet är klart är kravspecifikationen det enda instrument som finns
för att se om systemet har levt upp till kraven som ställdes på det när det byggdes.
Kravspecifikationen är också bra om man i framtiden vill bygga om systemet. En
kravspecifikation skall fastställa vad ett system skall göra inte hur. Den skall vara
komplett, verifierbar, konsistent, modifierbar, spårbar och användbar1 under
operationerna och driften (Pohl, 1994 ).

Bubenko (1993) konstaterade att de beskrivningstekniker som finns ute på marknaden
inte stödjer den tidiga insamlingen av krav till kravspecifikationen.
Beskrivningsteknikerna hjälper inte systemutvecklaren att gå från det informella steget
till det formella. (Från att förstå lite ⇒ till att förstå mycket). Kravspecifikationen skall
vara skriven i formellt språk så att ingen kan misstolka den. Detta gör omvandlingen
från informell kunskap till formella representationer viktig eftersom användarna ofta är
ovana vid formellt formulerade krav. Omvandlingen sker med hjälp av
beskrivningstekniker. Användandet av formellt språk skapar en tydlig bas vilket det är
lättare att resonera omkring. Att tillåta olika syn på systemet och stödja utvecklingen
från flera personliga synsätt till ett enat kan underlätta denna process (Pohl, 1994).
Olika syn på samma system har en positiv effekt på kravinsamlingen. Det ger en god
grund för kravinsamling och det hjälper till i den första valideringen av kraven (Pohl,
1994). Den här dimensionen är viktig, eftersom ett system som inte överensstämmer
med användarnas förväntningar kan anses ha en dålig kvalitet (Andersen, 1991).

2.2.1 Användarmedverkan

Andersen (1991) hävdar att systemutvecklaren och användaren var samma person i
datorns begynnelse. Det var matematiker och civilingenjörer som behövde datorstöd
till sin verksamhet. När datoranvändandet spred sig i verksamheterna fortsatte samma
människor att utveckla system, men de fann ingen anledning till att ha med användarna
eftersom det inte behövdes förut. De flesta kraven på det nya systemet kom ifrån

                                               
1 Komplett, verifierbar, konsistent, modifierbar, spårbar och användbar är termer som kräver långa
förklaringar och kommer inte att gås igenom här. Jag hänvisar till Andersen (1991) och Pohl (1994).



styrelsen/ledningen på företaget, eftersom ingen eller liten kontakt fanns med
slutanvändaren. När användarna sen fick systemet så motsvarade det inte deras
förväntningar, vilket leder till att systemet fick dålig kvalitet (Andersen, 1991).
Andersen säger vidare att den skandinaviska skolan i systemutveckling, var den som
först tryckte på betydelsen av användarmedverkan.

Nu för tiden inser de flesta betydelsen av användarnas medverkan vid utvecklingen.
Det verkar som om olika människor har olika syn på hur användarmedverkan skall
användas. Enligt Emam och Madhavji (1995) är huvudskälet till användarmedverkan
att systemutvecklaren skall slippa göra om arbete på grund av felaktiga antaganden han
gjort. Jag bedömer att en sådan syn på användarmedverkan riskerar att göra
användaren till ett nödvändigt ont, istället för att vara anledningen till system-
utvecklingen. Den skandinaviska skolan försöker ställa användaren mer i centrum och
ser dem som anledningen till utvecklingen. Ett system som är produkten av en intensiv
användarmedverkan i systemutvecklingen, bedömer jag har större chans att bli
accepterat av användarna, eftersom de känner sig delaktiga i skapandet av systemet.

2.2.1.1 Problem med användarmedverkan

Som jag tagit upp tidigare så är dåligt samarbete mellan användare och
systemutvecklare är inte ovanligt. För att användarna skall få en förståelse för systemet
krävs ett bra samarbete. Enligt Curtis & Krasner (1988) är direkt kontakt mellan
slutanvändaren och utvecklaren viktig vid systemutveckling, kanske kan en direkt
kontakt lindra problemet med dåligt samarbete. Curtis & Krasner hävdar också att utan
direktkontakt är det svårt för utvecklaren att få med specifika krav från användaren. På
grund av skillnader i tekniskt kunnande har användaren svårigheter att uttrycka sina
krav för systemutvecklaren, eftersom utvecklare har svårt att lyssna på/inhämta
kunskap som beskrivs med ett icketekniskt språk. Användarnas språk blir helt enkelt
för amatörmässigt (Keller, 1998).

Flynn (1994) hävdar att problemet kan lindras genom tillämpning av prototyping2.
Utvecklarna kan då stå och ”titta över axeln” när användarna gör misstag. Flynn säger
vidare att prototyping validerar krav samtidigt som nya krav på systemet kommer
fram. Det finns andra alternativ, exempelvis brainstorming3 som är ett sätt för
utvecklaren att lära sig domänen samtidigt som användaren lär sig lite om system-
utveckling och även här uppstår nya krav på systemet (Flynn, 1994). Min uppfattning
är att det finns ett problem med dessa tekniker, nämligen att användarna måste vara på
rätt humör, eftersom de måste prestera något med tankeverksamhet. Om de inte är på
rätt humör finns det en risk att de inte lägger ner den ansträngning som behövs för att
genomföra valideringen bra. Det är viktigt att få användaren motiverad för arbets-
insatsen. Enligt Flynn (1994) blir kraven lätt motsägelsefulla och dessutom är det lätt
att missa detaljerade krav när man använder brainstorming och prototyping som
kravinsamlingstekniker. Det omvända problemet uppstår när analytikern skall förmedla

                                               
2 Prototyp: En förenklad version av systemet, där inte allt fungerar men ger användaren en bild av
vilka funktioner som kommer att finnas tillgängliga och hur systemet kommer att se ut när det blir
färdigt.
3 Brainstorm: Möte där deltagarna ohämmat “slänger ur sig” förslag utan att fundera över
lämpligheten eller användbarheten av förslaget. Alla förslag antecknas. Detta arbetssätt skapar en
massa förslag som sen kan gås igenom och förkastas eller behållas allt efter användbarhet.



kravspecifikationen till användaren. Kunskapsklyftan mellan användare och
systemutvecklare blir även här svår att överbrygga (Flynn, 1994).

Vid valideringen kommer användarens brist på kunskaper fram, exempelvis kan det
vara svårt för användarna att förstå de grafer och formella språk som används för att
beskriva kraven. Det säger sig självt att det är svårt att bekräfta om något stämmer ifall
man inte förstår beskrivningen av kravet. Om användarna inte förstår kraven är det
svårt för dem att validera kraven och om de inte kan validera systemet finns det en risk
att de inte kan påverka sin framtida arbetssituation. Systemutvecklaren måste på något
sätt komma runt detta problem och enligt Flynn (1994) är det vanligaste sättet att
exemplifiera kravspecifikationen. Systemutvecklaren skriver då scenarier (skeenden
som uppstår i användarens arbetssituation) på de krav som har tagits fram. Då blir det
lättare för användarna att förstå innebörden av de grafer och diagram som finns i
specifikationen. Enligt Langefors (1995) måste naturligt språk kunna tolkas på olika
sätt, för att kunna fungera i verkliga livet. Ett exempel på detta är meningen ”kan du
skicka sockret?”. Om man bara studerar innebörden av meningen så frågar man om den
man riktar sig till har förmågan att skicka sockret. I vanliga fall brukar denna menings
innebörd vara en ”order” om att skicka sockret. Den som blir tillfrågad kan alltså
skicka sockret eller svara ja/nej på frågan, båda alternativen är rätt. Kontentan blir att
det finns åtminstone två olika sätt att tolka denna mening och båda är ”rätt”. Eftersom
scenarier skrivs i vanligt språk kan det föreligga en risk att de kan uppfattas på olika
sätt av olika användare. En möjlig lösning kan vara ett bra samarbete mellan
systemutvecklare och användare, så att utvecklaren kan förklara termers mening och
associationerna mellan objekt och där igenom minska antalet feltolkningar av kraven.

Vid valideringen vill systemutvecklaren givetvis ha tillgång till de bästa och mest
erfarna av användarna eftersom de har mest kunskap om verksamheten. Deras
expertkunskaper inom verksamheten kan hjälpa till att minska felfrekvensen i kraven.
Det kan vara svårt att få tillgång till de mest kvalificerade användarna eftersom de
oftast har lite tid över efter de utfört sina huvudsakliga uppgifter i den vanliga
linjeorganisationen (Lubars, Potts och Richter, 1993).

Dessutom kan det finnas sociala aspekter på arbetsplatsen som kan komma i vägen för
kvaliteten på användarmedverkan. Den sociala biten är ett stort område och kommer
inte behandlas i denna rapport, men nedanstående historia som är hämtat från Goleman
(1995) belyser betydelsen av ett bra samarbete, när människor skall lösa problem
tillsammans.

Exempel: Melburn McBroom var en dominerande chef, och hans häftiga humör
skrämde dem som arbetade med honom. McBroom var pilot. En dag 1978, när
McBrooms plan närmade sig Portland i Oregon, upptäckte han att det var något fel på
landningsstället. McBroom lade sig därför på en högre höjd och cirklade runt medan
han mixtrade med reglagen. Under tiden närmade sig bränslemätarna nollstrecket.
Andrepiloten såg bränslemätarnas ställning, men han var så rädd för McBrooms ilska
att han inte sa något, trots hotande katastrof. Planet kraschade och tio personer
dödades.

Denna sanna historia används som varnade exempel, för konsekvenserna av obefintlig
kommunikation mellan piloterna, vid utbildning av piloter i USA (Goleman, 1995).



2.2.2 Validering

Allt eftersom kravspecifikationen blir klar skall den valideras mot användaren (se figur
2.2) (Pohl 1994). Om kravspecifikationen inte valideras är sannolikheten stor att fel
finns i den. Valideringen genomförs för att kontrollera att de krav som kommit fram
stämmer med användarens krav. En positiv konsekvens är att utvecklaren slipper göra
om saker för att de utformats efter felaktiga krav. Om felen i kravspecifikationen inte
korrigeras är risken stor att felen byggs in i det nya systemet, eftersom systemet byggs
med kravspecifikationen som grund. Enligt Lubars, Potts och Richter (1993) är sex
procent av systemutvecklingens kostnad och ungefär tio procent av dess totala tid
spenderad med kravframtagning. De hävdar också att det kostar ungefär fem till tio
gånger mer att reparera fel under programmering än i kravframtagningen och mellan
100 och 200 gånger mer att reparera fel när systemet är i drift. Siffrorna visar
betydelsen av en väl genomförd validering av kravspecifikationen. De fel som hittas i
kravspecifikationen sparar mycket pengar i slutändan av systemutvecklingen. Dessa
siffror motiverar också en hård satsning på valideringen av systemet eftersom det finns
stora pengar att spara genom att lägga ner krut i denna del av utvecklingen.

Figur 2.2, validering och verifiering av kravspecifikation och system.

2.2.3 Beskrivningstekniker

Enligt Bubenko (1993) är konceptuell modellering en abstraktion i önskad grad på
olika punkter inom verksamheten som skall modelleras. Generellt i
modelleringssammanhang betraktas en verksamhet som objekt och samband mellan
dessa. Vilken typ av system som skall modelleras och vad i systemet som är av intresse
avgör vilka begrepp, objekt och samband som skapas i modellen. Andersen (1991)
identifierar olika typer av beskrivningstekniker.

Beskrivningstyper Dokumenterade Icke-dokumenterade

Formaliserade Byggritningar, kartor Muntliga militära
kommandon

Icke-formaliserade Brev till en vän Vanligt samtal

Tabell 2.1, Olika typer av beskrivningar, efter Andersen (1991).

Användare Kravspeci f ikat ion Färdigt  system

Val idera

Val idera

Veri f iera



Dokumenterade beskrivningstekniker har en form som gör dem permanenta till skillnad
från icke-dokumenterade som försvinner när de är klara. Om en teknik är formaliserad
eller icke-formaliserad beror på det språk som används i beskrivningstekniken. I tabell
2.1 har jag placerat in ett vanligt samtal i uppdelning av beskrivningar, men ett samtal
kan även placeras på andra platser. Exempelvis ett samtal mellan två matematiklärare
som pratar logikspråk, gör samtalet till en icke-dokumenterad, formell beskrivning.

Enligt Pohl (1994) används specifikationsspråk i formaliserade beskrivningar,
exempelvis VDM och Z4. Fördelen med de logiska språken är att de kan användas för
att generera kod. Nackdelen med dessa språk är att användarna oftast inte förstår dem,
vilken gör dem användarfientliga. Språket stänger ute användarna vilket gör att de får
svårt att validera kraven. Pohl hävdar också att användningen av formellt språk inte
förvandlar dåliga krav till bra.

Icke-formaliserade beskrivningar sker med vanligt språk och blir därför godtyckliga
Langefors (1995). De beskrivs ofta med hjälp av exempel, ljud och animationer. Det
populäraste sättet att validera med användarna är skapandet av exempel (Flynn, 1994).
Anledningen är att användarna förstår dessa exempel utan att behöva skapa sig en egen
mental modell av systemet. Användningen av icke-formaliserade beskrivningar skapar
stor frihet med inbjuder också till inkonsistenta och motsägelsefulla krav ifrån
användarna. Kraven blir motsägelsefulla eftersom alla har en personlig syn på systemet.

Andersen (1991) delar upp formaliserade beskrivningsteknikerna i:

• Ikoniska

• Analoga

• Symboliska

Ikoniska beskrivningar är modeller av verkligheten, men behöver inte vara i samma
skala (Andersen, 1991). De kan vara två- och tredimensionella. Om den är
tredimensionell skapas nästan en exakt kopia av verkligheten. Problemet med en
tredimensionell modell som byggs av papper är svårigheten att göra ändring i
modellen. Detta sätt att modellera verksamheter gör att användaren har få problem att
förstå innebörden av modellen. Tredimensionella beskrivningstekniker uppbyggda i en
dator borde ha en framtid eftersom de är lätta att förstå och kan ändras med mindre
ansträngning än de som tillverkas i papp.

I analoga beskrivningar motsvarar en egenskap i modellen en annan egenskap i
verkligheten (Andersen, 1991). En analog beskrivning kan ha formen av en grafisk
uppställning. Avstånden på en skala motsvarar då en verklig egenskap som pris eller
antal artiklar.

I symboliska beskrivningar representerar en viss symbol eller symbolkombination ett
visst sakförhållande (Andersen, 1991). Symbolerna behöver inte likna det de
representerar. Detta gör att man måste känna till gällande representationsregler för att

                                               
4 VDM och Z är två exempel på språk som bygger helt på logiska regler, vilket gör att det som
beskrivs inte kan missuppfattas av läsaren. Problemet är att de, precis som alla andra språk, måste
läras innan de kan användas/förstås.



kunna sätta sig in i en symbolisk beskrivning (Andersen, 1991). Detta gör i sin tur att
beskrivningen inte direkt kan förstås. ER-modellering är ett exempel på en
dokumenterad, formaliserad, symbolisk beskrivningsteknik. Det innebär att det krävs
inlärning för att kunna tyda ER-modellen. Fördelen med symboliska beskrivningar är
flexibiliteten, de kan användas till flera olika slags analyser och de är lätta att göra
ändringar i på grund av det lilla antalet symboler.

2.2.3.1 ER-modellering

ER-modellering är en förkortning av Entitet och Relationsmodellering. I Sverige
används ofta terminologin datamodellering. Enligt Axelsson och Ortman (1990) är ER-
modelleringen mycket användbar för systemutvecklare vid skapande av
relationsdatabaser. Beskrivningstekniken blev i början hyllad för att kunna representera
användarkrav på ett sätt som icke tekniska användare skall förstå. Jag återkommer till
det senare i rapporten. Nu följer en beskrivning av ER-modellering.

ER-modellering har varit föremål för mycket utveckling och flera utökade varianter på
temat har kommit fram. Två vanligt förekommande varianter är EAR-modellering,
EER-modellering och dessa lärs också ut i systemutvecklings- och databaskurser på
Högskolan i Skövde. EAR-modelleringen använder Attribut till entiteterna därav
namnet EAR. EER-modellering står för Enhanced Entity Relationship model och är
den största påbyggnaden av ursprunget, här har härledda attribut, multivärda attribut
och svaga entiteter lagts till. ER-modellering bygger på den av Codd formulerade
teorin om relationsmodellen, som i sin tur bygger på matematik och logik (Elmasri och
Navathe, 1994). Enligt Axelsson och Ortman hjälper teorin utvecklaren att ta ett direkt
och effektivt grepp om informationen. ER-modellspråket gör att utvecklaren lättare
och säkrare kan formulera hur dataelement bör grupperas och placeras i olika register
(Axelsson och Ortman, 1990).

Användningen av ER-modellering har också andra positiva effekter. Olika avdelningar
på en arbetsplats kan ha flera begrepp för samma sak (synonymer), och dessutom
samma begrepp för olika saker (homonymer) eller oenighet om samband mellan
dataelement. Genom att jobba med ER-modellering tas en gemensam definition på
termer fram eftersom de används i ER-modellen. ER-modellen utgår ifrån
verksamheten vid beskrivningen vilket gör den mer stabil än om den skulle utgå ifrån
enskilda informations- och utdatabehov som ofta ändras. Den bild av företaget som
kommer fram genom ER-modellering kan sen presenteras på oändligt antal olika sätt.
Modelleringen är realiserbar genom att den ger databasskaparna en bra plattform att
jobba efter (Axelsson och Ortman, 1990). En van ER-modellerare kan på kort tid
skapa en modell över ett företaget, vilket gör beskrivningstekniken effektiv.



Figur 2.3, ER-modellering, efter Axelsson och Ortman (1990)

Under min utbildning har jag stött på många olika varianter på de symboler som
användas vid ER-modellering, men grundkonceptet är det samma. Först tas objekten
fram, de bildar stommen i datamodellen. Objekten är viktiga identifierarbara företeelser
i verksamheten, exempelvis personer, platser, materiella saker, organisationer, begrepp
och händelser.

Relationerna kopplar samman objekten så att det skapas ett sammanhang mellan dem.
Relationen illustreras med en linje mellan objekten. Det finns olika typer av
relationssamband, de grundläggande är en till många, många till många och en till en.
Den markering som finns närmast objekten, men på linjen/relationen (se figur 2.3),
talar om på vilket sätt objekten hänger ihop. En relation läses i två riktningar (se figur
2.3).

Beroende av typen på den relation som binder samman objekten förs de över till
tabellform. Tabellerna är anpassade för skapandet av relationsdatabaser. Tabellerna får
samma struktur som databasen som används i verksamheten. ER-modellering är ett
mycket bra verktyg för att skapa bra strukturerade databaser. Lubars, Potts och
Richter (1993) konstaterar att många systemutvecklare använder ER-modeller eller
objektmodeller i sina kravspecifikationer. De flesta som använde objektmodeller
använder sig inte helt av en modell utan plockade ifrån olika modeller. Anledningarna
är att kunden bör förstå termerna som används, vilket kan innebära att utvecklaren går
ifrån riktlinjer i modellerna. Utvecklarna plockar ut russinen ur kakan för att få en
metod som användarna lättare kan förstå.

2.3 Kognition hos människan

I denna rapport är jag intresserad av de delar inom kognitionsvetenskap som hanterar
kunskap om hur människan uppfattar omgivningen. Enligt Eysenck (1993) är de
viktigaste delarna inom kognitionsvetenskapen de stora interna psykologiska
processerna som är inblandade i uppfattning/förståelsen av omgivningen. I dessa
processer inkluderas varseblivning, uppmärksamhet, minne, inlärning, kategorisering,
språk, problemlösning, resonerande och beslutsfattande. De olika delarna används
oftast tillsammans eftersom de har mycket gemensamt med varandra. De delar på
samma redskap, hjärnan.
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Relat ionObjekt/Ent i tet

Relat ionen ut läses:
 En anställd kan handlägga

flera kundaktiviteter

Relat ionen ut läses:
En kundakt iv i tet  handläggs

av  högst en anstäl ld

Objekt/Ent i tet



Figur 2.4, Från krav hos användaren till färdig databas, efter Moody (1996).

Enligt Moody (1996) verkar det som om tyngdpunkten vid utveckling av
beskrivningstekniker läggs på förbättringar för systemutvecklarna (framdelen enligt
figur 2.4) och användarna glöms bort (bakdelen enligt figur 2.4). En anledning kan
vara att systemutvecklarna har mer kontakt med forskare än användarna och
därigenom har lättare för att få sina önskemål tillgodosedda. Användarna får hoppas på
att deras krav kommer med. Moody (1996) ser en risk i detta och det är att invecklade
och effektiva beskrivningstekniker, skall utvecklas. Om beskrivningsteknikerna blir mer
invecklade föreligger det en risk för att användarna får svårare att förstå dem.

Inom människa-maskin interaktion utformas bland annat gränssnitt mellan människor
och datorer/datorprogram. De använder ofta av kunskaper från kognitionskunskap för
att underlätta användarnas förståelse av gränssnittet. Jag ser likheter mellan ett
gränssnitt på ett datorprogram och det utseende som en beskrivningsteknik har. Båda
presenterar saker för användaren med förutsättningen att användaren skall förstå vad
de ser. Jag ser en chans till att likheterna mellan gränssnittsutformning och
utformningen av beskrivningstekniker kan användas på ett positivt sätt. Erfarenheterna
inom gränssnittsutformning kanske kan användas inom utformningen av
beskrivningstekniker och göra dem bättre anpassade för användaren. Denna kunskap
kanske även kan användas för att utveckla bättre system i allmänhet för användarna,
genom att användarnas behov finns med i fler beslutsunderlag. Denna kunskap har
säkert används inom systemutveckling förut men jag hoppas att den kan utnyttjas i en
större grad. Jag kan inte se några nackdelar med att använda denna kunskap inom
systemutveckling.

Enligt Eysenck (1993) finns det två olika teorier om varseblivning. Den ena är att allt
vi ser tas in och behandlas utan att tidigare erfarenheter färgar det vi ser, hör och
känner (bottom-up). Den andra är att tidigare erfarenheter färgar allt som uppfattas av
en människa (top-down). Jag tror på den senare eftersom den hjälper oss att uppfatta
saker som vi känner igen. Den senare teorin är av intresse för mitt arbete.

Enligt Eysenck (1993) är minnet inblandat vid alla kognitiva processer. Utan minnet
skulle vi inte komma ihåg någonting och då skulle de flesta andra kognitiva
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funktionerna inte heller fungera. Vi skulle exempelvis inte kunna prata med varandra
eftersom vi inte kommer ihåg vad vi sagt. Det gör minnet till en nödvändig kognitiv
funktion för människan.

Figur 2.6, hur stimuli tas upp och sparas, efter Atkinson och Shiffron (1968).

Det finns flera teorier om hur minnet skall delas upp men eftersom de skiljer sig från
varandra i detaljer så har jag valt Atkinson och Shiffron (1968) som delar in minnet i
tre olika lagringsenheter: Sensoriska registret, korttidsminnet och långtidsminnet, se
figur 2.6.

Jag börjar ifrån vänster i figur 2.6. Enligt Atkinson och Shiffron (1968) tas nästan all
information som kommer in till en människa tas upp av sensoriska registret, men bara
det som uppmärksammas sparas i korttidsminnet. Här kan de flesta människor spara 5-
9 minnesenheter samtidigt. Om antalet överstigs kommer någon av de gamla minnena
att försvinna för att lämna plats åt det nya.

Genom repetition överförs sen de enheter/händelser som ligger i korttidsminnet till
långtidsminnet. Olika vetenskapsmän har olika teorier om vad som krävs för att en
enhet/händelse skall sparas i långtidsminnet. Men vad alla teorier har gemensamt är att
det sker någon form av selektion, eftersom de flesta människor inte kommer ihåg allt
de hört, sett och känt.

Långtidsminnet delas upp i två delar: Deklarativt- och procedurellt minne, se figur 2.7.
Deklarativa minnen är den del av långtidsminnet som , enligt min uppfattning, de flesta
tänker på när man frågar dem om vad som är långtidsminnet. Exempel på deklarativa
minnen är: ”minnen från i somras” och ”H2O = vatten” etc. Det procedurella minnet är
av typen: hur gör man för att cykla, gå, springa etc. Förenklat kan man säga att
deklarativa minnet kommer ihåg saker av typen, vad och det procedurella minnet, hur.
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Figur 2.7, långtidsminnets moduler, Eysenck (1993).

Av de delar som jag har gått igenom är minnet den del av kognitionsvetenskapen som
mest berör mitt arbete eftersom den beskrivningstekniken som systemutvecklaren
använder måste “läras in” av användaren och komponenterna som bygger upp tekniken
måste sparas i korttidsminnet. Efter att ett minne är lagrat kommer det inte kräva
mycket kognitiva resurser för att användas. Exempelvis finns det plats för en enhet till i
korttidsminnet, eftersom minnet nu ligger i långtidsminnet istället för korttidsminnet.
Inlärning är starkt förknippat med minne och uppmärksamhet (Eysenck, 1993).

Enligt Eysenck (1993) är förståelse av språk viktigt för att minska användningen av de
kognitiva resurserna. Annars läggs resurser till att tyda vad som sägs istället för att
tyda innebörden av budskapet. Användning av formella språk vid systemutveckling gör
att mycket av användarnas kognitiva resurser går åt till att hantera språkförståelsen.
Det lämnar lite plats över till annat, exempelvis validering.

Enligt Eysenck (1993) är beslutsfattande att välja mellan olika alternativ. När man
fattar ett beslut bör man kunna hålla de olika alternativen i minnet samtidigt som man
funderar över vilka konsekvenser alternativen skapar. Bra beslutsfattande kräver
förmågan att kunna ”se in i framtiden” för att förutse vilka konsekvenser alternativen
får (Langefors, 1995). Detta innebär att minne och tänkande används vid
beslutsfattande och de tar kognitiva resurser i anspråk.. Vid en problemlösning krävs
en resonerande process där det bästa alternativen väljs ut. Om alternativen inte är
memorerade i långtidsminnet finns det en risk med att problemlösaren anstränger sig
för att komma ihåg dem och resurser tas då ifrån själva problemlösandet. Vid
problemlösning är det en fördel om ämnet är bekant för problemlösaren, eftersom
ämnet då redan finns sparat i långtidsminnet.

Enligt Eysenck (1993) kategoriserar hjärnan minnet för att kunna skapa en struktur
som gör det lättare att återkalla minnen. Det gör att flera olika minnen ifrån en
händelse skapar ett nätverk som gör det lättare att minnas.

Problemet med människan är att vi inte klarar av flera nya saker samtidigt eftersom de
tar upp samma resurser i anspråk. Däremot kan flera inövade saker utföras samtidigt
eftersom de använder lite av tänkandets resurser. Inövade saker sköts av en automatisk
process och kräver lite kognitiva resurser. Det finns mer att läsa om kognition i
Eysenck (1993).

Långtids
minne

Deklarativa
minnet

Procedurella
minnet

Episodiska
minnet

Semantiska
minnet



3 Problembeskrivning
Langefors (1995) identifierar ett kommunikationsproblem mellan användare och
utvecklare vid framtagandet av nya system. I valideringsfasen är detta problem vanligt
förekommande eftersom användarna och utvecklarna har mycket interaktion där. I
valideringsfasen validerar användarna de verksamhetsbeskrivningar utvecklaren tagit
fram med hjälp av användarnas krav, på det nya systemet.

Jag bedömer att användarens förståelse av kraven är en avgörande faktor i
valideringsfasen. Jag har svårt att förstå hur en användare kan bedöma ifall kraven som
läggs fram stämmer överens med verksamheten, om användaren inte förstår kraven.
Enligt Flynn (1994) är det dessutom sällan alla krav hinner valideras av användarna.
Det innebär att valideringsfasen genomförs under tidspress och det sätter större press
på användarna, som tvingas validera kraven under tidspress. Detta förhållande borde
försvåra användarnas förståelse av kraven.

En möjlig slutsats av vad som tagits upp i styckena ovan är att systemutvecklarna
behöver en beskrivningsteknik som stödjer användarnas förståelse av kraven samtidigt
som han kan lita på att kraven är färdigvaliderade när beskrivningstekniken genomförts
och dessutom bör beskrivningstekniken förbättra kommunikationen mellan system-
utvecklare och användare.

Är ER-modellen den beskrivningsteknik som klarar av dessa krav? Flertalet forskare
har gjort påståenden som kan tolkas som om det förhåller sig på detta sätt, se kapitel 5.
Men det finns andra forskare som har kommit fram till att ER-modellen inte levt upp
till de höga förhoppningar som tilldelats den, se kapitel 5.

Jag anser att applicerandet av kognitionsvetenskapliga rön på utformningen av
beskrivningstekniker kan lindra kommunikationsproblemen mellan användare och
systemutvecklare. Enligt Moody (1996) verkar det som om utvecklarna av ER-
modellen har koncentrerat sig på realisering av databaser istället för användarnas
möjligheter att validera modellen. Det kan innebära att det finns utrymme kvar för
förbättring av användarnas möjligheter att validera ER-modellen.

I min problembeskrivning gör jag antagandet att applicering av kognitiva rön på ER-
modellens utformning resulterar i ett förslag på en ER-modell som minskar den
kognitiva belastningen på användaren. Detta antagande grundar jag på att
kognitionsvetenskap bland annat behandlar kunskapen om hur människan uppfattar
omgivningen (Eysenck, 1993). I så fall innefattar kognitionsvetenskap också kunskaper
om förståelse av omgivningen. Och som jag nämnde ovan är det svårt för användaren
att kunna validera krav som inte kan förstås. Om användaren lättare kan förstå kraven
är chansen större för honom att validera dem.

Mitt antagande innebär följande: Om ER-modellen är bättre ur ett kognitivt perspektiv
bör den också stödja validering bättre än den gör nu. För att uppnå detta kommer jag
att försöka utröna vilken belastning ER-modellen har på framför allt minnet hos en
användare. Jag kommer att studera vidareutvecklingar av ER-modellen för att se om
de är bättre än originalet, sett ur ett kognitivt perspektiv.



3.1 Avgränsning

Arbetet fokuserar på ER-modellering, men jag bedömer att resultatet kan appliceras på
de flesta beskrivningstekniker, eftersom användare har samma kognitiva begränsningar
oberoende av vilken beskrivningsteknik som används i valideringsfasen och de flesta
beskrivningstekniker har liknande utformning/utseende. Arbetet skall också utröna
vilken vidareutveckling av ER-modellering som är verkar vara bäst i valideringsfasen
sett till användarens kognitiva begränsningar. Detta skall leda till ett förslag på en
förbättring av ER-modellens utformning sett till användarens kognitiva begränsningar.

3.2 Problemprecisering

Problembeskrivningen mynnar ut i följande frågeställningar:

• Jag skall undersöka ER-modellering för att värdera användbarheten i
valideringsfasen.

1. Jag skall undersöka EER- och EAR-modellerna, för att se om de stödjer
användarens kognitiva begränsningar bättre än originalversionen i
valideringsfasen?

2. Enligt Finklestein (1989) är ER-modellering så naturlig och intuitiv att
användare själva kan skapa ER-modeller utan teknisk hjälp. Är Finklesteins
påstående applicerbar vid alla tillfällen eller kan det föreligga förhållanden som
gör att påståendet inte stämmer?

• Kan de kunskaper jag får om kognitionsvetenskap användas för att ge förslag
på en förbättring av befintlig ER-modellering?

1. Med hjälp av kognitionsvetenskapliga rön som grund skall jag utforma ett
förslag på en ER-modell som minskar användarens kognitiva belastning i
valideringsfasen.

2. Vilka delar av ER-modellen är det som får mest klagomål från användarna?

3.3 Förväntat resultat

Jag bedömer att jag kommer fram till att det kan föreligga förhållanden som gör att
Finklestein (1989) påstående att ER-modellering är så naturlig och intuitiv att
användare själva kan skapa ER-modeller utan teknisk hjälp, inte är applicerbar vid alla
tillfällen. Jag tror även att originalversionen av ER-modellering är den som fungerar
bäst i valideringsfasen sett till användarens kognitiva begränsningar.

3.4 Syfte

Vare sig jag har fel eller rätt i fråga om att kognitionsvetenskapen kan tillföra något till
ER- modellen så hoppas jag att denna rapport kan öppna ögonen på de som utvecklar
ER-modellen så att de förbättrar användarnas möjligheter att validera ER-modellen.
Min åsikt är nämligen att inget är så bra att det inte kan förbättras.



4. Metod
Rapporten skall fokusera på ER-modellering men det finns möjligheter att applicera
resultatet på fler beskrivningstekniker. Eftersom användare har samma kognitiva
begränsningar oberoende av vilken beskrivningsteknik som används i valideringsfasen.
Dessutom har de flesta beskrivningstekniker liknande utformning/utseende.

Frågan är vilken metod eller kombination av metoder som bäst besvarar min
problembeskrivning. Denna del av rapporten skall diskutera sig fram till ett svar på den
frågan.

För att kunna bedöma lämpligheten av ett metodförslag har bedömningsparametrar
införts. Med dem som utgångspunkter skall diskussion föras där rätt metod väljs, för
att besvara rapportens problembeskrivning.

4.1 Bedömningsparametrar

Här följer en genomgång och motivering till valet av parametrar.

4.1.1 Karaktär

Ett grundläggande krav på metoden är att den skall kunna lösa den typ av karaktär
som mitt problemet har. Ett exempel på en dålig metod för att lösa min
problembeskrivning är ”löpning 2 mil”, denna metod anser jag inte kunna tillföra något
till besvarandet av problembeskrivningen. Den metoden kanske kan tillföra information
om man undersöker någon aspekt av människan syreupptagningsförmåga. Däremot så
anser jag att en intervju, undersökning eller litteraturstudie är exempel på metoder som
har möjligheter att tillföra viktig information som kan hjälpa mig besvara
problemställningen.

Detta mynnar ut i följande frågeställning på metoden:

• Klarar metoden av att lösa problem med den typ av karaktär som min
problembeskrivningen har?

4.1.2 Generalitet

Ett annat krav på metoden är att den skall kunna se generaliteten som existerar i
rapportens problembeskrivning. Kan metoden hjälpa mig att diskutera resultatet ur ett
större teoretiskt perspektiv. Generaliteten är en bedömning av hur stora
frågeställningar som kan besvaras genom att använda metoden i fråga. I besvarandet av
större frågor är förmågan att hitta samband till andra området en avgörande faktor. Jag
bedömer att besvarandet av problembeskrivningen kräver en metod som kan se
sammanhang mellan systemutveckling och kognitionskunskap och som dessutom kan
hjälper till vid analysen det funna sambandet.

Detta mynnar ut i följande frågeställningar på metoden:

• Vilken allmängiltighet har metoden?

• Hur stor del av frågorna i problempreciseringen kan besvaras?



• Kan metoden ge svar på sammanhang mellan problem eller kan den bara besvara
isolerade problemställningar?

4.1.3 Kvalitet

Ett annat krav på metoden är att den skall kunna garantera kvaliteten på det material
som används som utgångspunkt vid besvarandet av problembeskrivningen. Vid
framläggandet av ett examensarbete är det viktig att kunna säkerställa den information
som används som referens eller grund för de resultat som kommit fram under
skapandet av rapporten. Denna aspekt är viktig, om kvaliteten på materialet inte kan
kontrolleras bedömer jag att rapportens slutsatser blir mindre trovärdiga och i värsta
fall värdelösa.

Detta mynnar ut i följande frågeställning på metoden:

• Vilka möjlighet finns att garantera utgångsmaterialets och slutsatsernas kvalité?

4.1.4 Kompletthet

Ett annat krav på metoden är den kompletthet som metoden kan ge de svar som
kommer fram i rapporten. Jag bedömer att denna bedömningsparameter är kopplad till
generaliteten och tidsåtgången av rapportskrivandet. Komplettheten är en avvägning
mellan den tid det tar att skapa examensarbetet och graden av noggrannhet vid
besvarande av problempreciseringen. Jag vet att skolan vill att arbetet som presenteras
är komplett, alla infallsvinklar är berörda. Men jag anser att min problemprecisering
inte kräver att alla detaljer beaktas. Det är det stora sambanden, om några finns, mellan
ER-modellens utformning och kognitiva begränsningar, som skall identifieras och
analyseras. Om alla detaljer skall beaktas måste min problemprecisering krympas för att
tiden skall räcka till att besvara den.

Detta mynnar ut i följande frågeställningar på metoden:

• Kan metoden täcka olika infallsvinklar på ett problem?

• Tar metoden hänsyn till alla detaljer?

4.1.5 Realiserbarhet

Slutligen så kommer realiserbarheten att diskuteras. Här kommer jag att göra en
sammanfattning och analys av metodförslagets lämplighet baserat på bedömning som
kommit fram i de andra parametrarna. Realiserbarhet blir en form av slutbetyg när de
andra parametrarna har tilldelats bedömningar.

Detta mynnar ut i följande frågeställning:

• Kan jag genomföra metoden med utgångspunkt av värden som tilldelats de övriga
bedömningsparmetrarna?



4.2 Olika metodförslag

4.2.1 Metodförslag ett

Den första metoden är uppbyggd på intervjuer med ER-experter och användare. I
intervjuerna kommer jag fråga efter de problem som är vanligast vid validering av ER-
modeller. Jag koncentrerar mig mycket på att få svar på frågor om ER-modellens
kognitiva belastning på användaren. Dessa svar får jag genom att fråga efter hur
mycket av ER-modellen som uppfattades vid första, andra och tredje tillfället den
presenterades. Efter denna intervju följer en undersökning av ER-modellens belastning
på användarens kognitivaförmågor. Undersökningen är utformad på följande sätt:
Utifrån resultatet från intervjuerna så tar jag fram olika varianter på ER-modeller och
dessa presenteras för försökspersonerna. De kommer att få frågor rörande den
information som ER-modellen skall presentera. Den ER-modell som bäst förmedlar
informationen anses skapa den minsta belastningen på användarens kognitiva
förmågor. Undersökningen skall resultera i krav på ER-modellens utformning så att
förståelse av ER-modellen kan uppnås snabbare. Dessa krav skall användas för att
skapa en ER-modell som är mer anpassad till användarens kognitivabegränsningar.

Karaktär

Klarar metoden av att lösa problem med den typ av karaktär som min
problembeskrivningen har?

Intervjuer och undersökningar är vanligt förekommande för att utröna svar på
problembeskrivningar i forskningssammanhang. I rapporten så kan en intervju av ER-
experter och användare bidra med värdefull information om problem som uppstått i
valideringensfasen. En undersökning kan bidra med information om det går att skapa
en bättre ER-modell sett från användaren kognitivbegränsningar.

Utifrån vad som tagits upp om karaktär, bedömer jag att metodförslaget ett kan
besvara min problemställningskaraktär.

Generalitet

Vilken allmängiltighet har metoden?

Denna första metod ger en bra generalitet. Kombinationen av intervju och
undersökning ger möjligheter att analysera stora frågeställningar.

Hur stor del av frågorna i problempreciseringen kan besvaras?

Jag bedömer att intervjufrågorna i kombination med undersökningen kan utformas så
att hela problembeskrivningen kan besvaras. Om intervjun är väl förbered och
genomförs bra, bör jag få fram många problem vid validering av ER-modeller.
Resultatet av undersökningen kan användas till att utforma en förbättring av ER-
modellen.

Kan metoden ge svar på sammanhang mellan problem eller kan den bara besvara
isolerade problemställningar?

Jag anser att frågor som berör sammanhang mellan systemutveckling och
kognitionskunskap kan bli svåra att få bra svar på. Användarna och ER-experterna har
sällan kunskaper om kognitionsbegränsningar hos människan. Därför har de en



begränsad förmåga att tillföra rapporten bra svar rörande kognition. Det blir min
uppgift att analysera svaren efter intervjuerna för att få fram samband mellan ER-
modellen och kognitionsbegränsningar.

Utifrån vad som tagits upp om generaliteten, bedömer jag att metodförslaget ett har en
bra generalitet, med ett litet förbehållning för förmågan att se samband mellan
systemutveckling och kognitionskunskaper.

Kvalitet

Vilka möjlighet finns att garantera utgångsmaterialets och slutsatsernas kvalité?

Jag bedömer att kvaliteten på intervjun till stor del är beroende av intervjupersonens
kompetens inom området och användarna har sällan kunskaper inom både ER-modeller
och kognitionsvetenskap. Dessutom är det inte säkert att ER-experterna har kunskaper
om kognitiva processer hos människan. Jag blir tvungen att undersöka om de svar jag
får på intervjuerna är rimliga med hänsyn till vad andra studier inom området har
kommit fram till. Kvaliteten på undersökningens material och slutsatser faller till stor
del på den som skapar undersökningen, eftersom försökspersonerna är väldigt låsta i
sina svar och bara kan besvara det material som visar. Försökspersonerna har liten
möjlighet att komma med egna förslag eller liknande vid en undersökning.

Eftersom jag är intresserade av ER-experter och användare vid intervjutillfället,
begränsas utbudet av intervjupersoner. Om jag vill intervjua exempelvis 10 ER-
experter misstänker jag att det kan bli svårt att få tag i dessa, eftersom bara ett fåtal av
datakonsulterna i Skövde med omnejd är experter på ER-modellering. Jag blir tvungen
att söka mig till andra städer, exempelvis Stockholm för att kunna intervjua människor.
Om jag hittar dem är nästa problem hur jag får dem motiverade för en intervju. Jag har
inga pengar att erbjuda dem. Utifrån dessa kriterier bedömer jag att uppsökandet av
rätt personer och att få dem att delta kan bli en svår delen att genomföra i
metodförslag ett. Problemet är inte lika tilltaget vid en undersökning eftersom jag är
intresserade av användarnas och det finns fler användare än ER-experter.

Jag bedömer trots det som tagits upp att det finns möjligheter att lösa de problem som
uppstår vid säkrandet av kvaliteten på utgångsmaterial och slutsatser. Därför uppnår
metodförslaget ett, en acceptabel kvalitet.

Kompletthet

Kan metoden täcka olika infallsvinklar på ett problem?

Jag anser kombinationen, intervju och undersökning, kan utformas så att olika
infallsvinklar på problemet beaktas.

Tar metoden hänsyn till alla detaljer?

Vid intervjun kan de stora frågorna om validering analyseras och besvaras. Det är nog
svårt för användare att kunna analysera i detalj vad som gick fel i valideringen, de
kanske bara kan säga att det gick fel. Vid undersökningen kan sambanden mellan ER-
modell och kognitionsvetenskapliga rön analyseras. Jag anser att det blir svårt att
genomföra en intervju där både detaljer och helheten skall behandlas samtidigt, därför
behandlas detaljerna vid undersökningen.



Jag bedömer att komplettheten kan besvara bra om man kombinerar dessa två tekniker
därför ger jag metodförslaget ett godkänt i denna bedömningsparameter.

Realiserbarhet

Kan jag genomföra metoden med de andra bedömningsparametrarnas värden som
utgångspunkt?

Min problemprecisering har ena foten i kognitionsvetenskap och det andra i
systemutveckling. Kognitionsvetenskap är inte mitt huvudämne. Det blir svårt för mig
att utföra undersökningar och intervjuer inom en vetenskap som jag inte behärskar
helt. Grundat på vad jag har framfört här är min uppfattning att kompetensen till viss
del kan begränsa min förmåga att utföra intervjuerna och undersökningen på ett
tillfredsställande sätt.

Vid intervjun anser jag att de vanligast förekommande svårigheterna vid validering
skall kunna identifieras utan större problem. Men jag är även intresserad av mindre
uppenbara problem som kan få konsekvenser för utformningen av ER-modellen. För
att skapa en komplett intervju med uttömmande frågor som kan få fram dessa udda
problem, bedömer jag att det kommer att krävas mycket förberedelser. Jag måste
studera litteraturen inom validering och kognitionsvetenskap och analysera denna för
att kunna förbereda frågorna. Jag bedömer att användaren lättare kan komma på ”nya”
problem om jag kan delge användaren de vanligaste problemen vid intervjutillfället.
Chanserna att användaren använder sin tankeverksamhet till att komma fram nya
problem, är antagligen större om jag delger dem de vanligaste problemen.

Sen måste jag genomföra en undersökning av ett stort antal personer för att utröna
ER-modellens kognitionsbelastning av användarna. För att kunna skapa varianterna på
ER-modellen så att jag kan få ut ett bra resultat när försökspersonerna värderar dem,
kommer att kräva litteraturstudier eller en annan undersökning. Efter undersökningen
krävs analysering av resultatet. Allt detta arbete kommer att vara tidskrävande.

Metodförslag ett är enligt min uppfattning omöjlig att genomföra i den skala som krävs
för att kunna besvara min problemprecisering. Om jag skulle bygga min metod på
intervjuer och undersökningar, måste min problembeskrivning skäras ner så att jag bara
undersöker en enskild företeelse. En minskning av problembeskrivningen skulle leda till
att generaliteten skulle minska på arbetet.

Sammanfattningsvis kan sägas att metodförslaget är bra på att besvara min
problemprecisering, men på grund av tidsbrist, för lite resurser och kompetens framstår
den som omöjlig att genomföra.

4.2.2 Metodförslag två

Nästa metod kombinerar litteraturstudier, i ER-modeller och kognitionskunskap, med
en undersökning av hur kardinalitetsbeskrivningar bör utformas i ER-modeller.
Undersökningen har samma utformning som metodförslag ett, men i metodförslag två
testas vilket utseende kardinalitetbeteckningen skall ha för att skapa minst belastning
på de kognitiva förmågorna.



Karaktär

Klarar metoden av att lösa problem med den typ av karaktär som min
problembeskrivningen har?

Undersökningar, se metodförslag ett för motivering.

Litteraturstudier, se metodförslag tre för motivering.

Jag anser att även metodförslaget två kan besvara min problemställningskaraktär.

Generalitet

Vilken allmängiltighet har metoden?

Denna metod ger en bra generalitet. Kombinationen av litteraturstudier och
undersökning ger möjligheter att analysera sambanden mellan ER-modellering och
kognitionvetenskapliga rön. Jag anser att litteraturstudier ger större frihet än intervjuer
och undersökningar. När man genomför en undersökning måste en viss styrning av
frågor och svar införas vilket låser examensarbetet i större utsträckning än om
litteraturstudier genomförs. Vid litteraturstudier kan inriktningen på examensarbetet
ändras sent i arbetet utan att massor av material och arbete är förstört. Nytt material
kan utan större problem läggas till och skapa en mer komplett rapport. Arbetet kan
itereras på ett sätt som inte är möjligt vid intervjuer eller undersökningar. Vid
intervjuer finns inte denna flexibilitet eftersom arbetet blir låst när
intervjun/undersökningen är gjord. Intervjun/undersökningen måste genomföras
relativt tidigt i arbetet så man hinner analyseras och behandlas dem till ett resultat i
rapporten. Det är krångligt att komplettera en intervju om det skulle behövas,
intervjupersonen kan vara svåra att tillgå.

Hur stor del av frågorna i problempreciseringen kan besvaras?

Litteraturstudierna i kombination med undersökningen kan utformas så att hela
problembeskrivningen kan besvaras. Litteraturstudierna bör vara omfattande, det vill
säga flera författares syn på en händelse måste framkomma innan den lämpligaste
selekteras ut genom motivering.

Kan metoden ge svar på sammanhang mellan problem eller kan den bara besvara
isolerade problemställningar?

Jag anser att samband mellan systemutveckling och kognitionskunskaper kan
identifieras genom litteraturstudier.

Utifrån vad som tagits upp om generaliteten, bedömer jag att metodförslaget två har en
bra generalitet.

Kvalitet

Vilka möjlighet finns att garantera utgångsmaterialets och slutsatsernas kvalité?

Se metodförslag tre, kvalitet, angående kvaliteten på litteraturstudier.

Se metodförslag två, kvalitet, angående kvaliteten på undersökningen.

Utifrån vad som tagits upp i de andra metodförslagen så bedömer jag att även detta
metodförslag kan försäkra en bra kvalitet.



Kompletthet

Kan metoden täcka olika infallsvinklar på ett problem?

Jag anser att litteraturstudierna och undersökningen kan utformas så att olika
infallsvinklar på problemet beaktas. Genom litteraturstudier kan förhållanden mellan
ER-modellen och kognitionsvetenskapen hittas och med hjälp av undersökningen så
kan den analyseras. I litteraturstudierna kan samband hittas och i undersökningen kan
detaljerna kring dessa samband analyseras.

Tar metoden hänsyn till alla detaljer?

Genom kombinationen av angreppsätt så kan detaljer i problembeskrivningen
analyseras.

Utifrån vad som tagits upp, bedömer jag att metodförslag två kan ge en bra
kompletthet.

Realiserbarhet

Kan jag genomföra metoden med de andra bedömningsparametrarnas värden som
utgångspunkt?

Jag kan inte hitta några brister i metodförslag två, problemet ligger hos mig. Jag anser
att min kompetens kan vara för liten inom kognitionskunskap för att skapa och
genomföra en bra undersökning av kardinalitetsbeskrivningens utformning. Denna
andra metod förefaller i övrigt optimal, men som rapporten nämner i realiserbarheten
av metodförslag ett, så krävs det mycket tid till förarbete, genomförande och
analyserande av undersökningen vilket kan leda till att jag inte hinner utföra
undersökningen. Tidsbristen förvärras dessutom av det faktum att mina kunskaper om
kognition är mycket begränsade.

Utifrån den diskussionen, bedömer jag att undersökningen gör att jag inte hinner
genomföra metodförslag två inom tidsramen för examensarbetet.

4.2.3 Metodförslag tre

Den tredje metoden är uppbyggd på litteraturstudier. I denna metod används litteratur
inom ER-modellering och kognitionskunskap för att besvara problembeskrivningen.

Karaktär

Klarar metoden av att lösa problem med den typ av karaktär som min
problembeskrivningen har?

Litteraturstudier är vanligt förekommande för att samla in information i
forskningsrapporter. Dessutom är det lätt att få tag i litteratur inom både
systemutveckling och kognitionskunskap. Det gör det lätt att få del av olika forskares
ståndpunkter inom de båda vetenskaperna.



Generalitet

Vilken allmängiltighet har metoden?

Den tredje metoden ger också en bra generalitet. Jag bedömer att litteraturstudier ger
möjligheten att analysera större frågeställningar än en lika resurskrävande intervju eller
undersökning. Det finns också en möjlighet att litteraturstudier ger större frihet än
intervjuer och undersökningar (se metodförslag två, generalitet).

Hur stor del av frågorna i problempreciseringen kan besvaras?

Jag anser att kombinationen av litteraturstudier inom ER-modellering och
kognitionskunskap räcker för att besvara hela problempreciseringen.

Kan metoden ge svar på sammanhang mellan problem eller kan den bara isolerade
problemställningar besvaras?

Genom litteraturstudier kan kognitionsvetenskapliga rön appliceras på ER-modellen.

Utifrån det bedömer jag att metoden har möjlighet att ge en bra generalitet.

Kvalitet

Vilka möjlighet finns att garantera utgångsmaterialets och slutsatsernas kvalité?

Ett stort problem med litteraturstudier är att jag själv inte har skapat materialet. För att
kunna lita på materialet bör jag använda kända forskares teorier och påståenden. Det är
speciellt viktigt vid påståenden som hela arbetet grundar sig på. Exempelvis använder
jag Langefors (1995), för han är känd inom systemutvecklingskretsar. Langefors
påstående att kommunikationsproblem uppstår vid systemutveckling, är grundläggande
för mitt examensarbete.

Vid litteraturstudier är det viktigt att vara försiktig. Med det menas att flera forskares
syn på en händelse bör framläggas och den lämpligaste selekteras ut genom motivering.
Vid litteraturstudier blir jag tvungen att kritiskt granska det material som används i
examensarbetet. Detta på grund av att materialet står som grund för hela min rapports
trovärdighet. Ett kritiskt analyserande av det material som används anser jag vara den
bästa kvalitetssäkringen som kan uppnås vid litteraturstudier.

Kvaliteten på metodförslaget är till stor del beroende av mitt analyserande av andras
arbeten. Det gör att kvaliteten på metodförslag tre inte kan bli mer än acceptabelt.

Kompletthet

Kan metoden täcka olika infallsvinklar på ett problem?

Det finns en stor mängd undersökningar och dylikt inom båda vetenskaperna, det
borde leda till att olika infallsvinklar kan beaktas vid användning av litteraturstudier.

Tar metoden hänsyn till alla detaljer?

Jag anser att litteraturstudier har problem med detaljerna i arbetet om man jämför med
en intervju eller en undersökning. Min problembeskrivning anser jag kunna besvaras
utan att alla detaljer är med i bilden. Därför räcker det med litteraturstudier i denna
rapport.



Även komplettheten kan bara uppnå en acceptabel nivå i metodförslag tre.

Reliserbarhet

Kan jag genomföra metoden med de andra bedömningsparametrarnas värden som
utgångspunkt?

Realiserbarhet av undersökningen, se metodförslag ett.

Realiserbarhet av litteraturstudier, se metodförslag två.

Genom att bara genomföra litteraturstudier kan tiden, som används till förberedelse
och sammanställande av undersökningen, användas till djuplodande undersökningar av
ämnet inom litteraturen. Ofta har redan undersökningar inom intresseområdet
genomförts. Genom att sammanställa och finna samband mellan olika forskares arbeten
kan ny kunskap skapas. Applicerandet av kognitionskunskaper på utformningen av
ER-modellen kan vara ett exempel på detta. Detta angreppsätt sparar tid eftersom man
återanvänder material som andra har tagit fram. Återanvändning av kunskaper är ett
hett ämne inom systemutveckling, där har man under lång tid talat om repositorys som
skall innehålla information av olika slag. Denna informationen skall kunna användas
igen så att ”hjulet” inte behöver uppfinnas på nytt varje gång.

Jag bedömer att litteraturstudierna kan genomföras inom tidsramen för
examensarbetet.

4.2.4 Val av metod

Min problemprecisering har ena foten i kognitionsvetenskap och den andra i
systemutveckling. Kognitionsvetenskap är inte en av huvudämnena i min utbildning,
men jag bedömer det som mycket intressant. Jag anser dock att det kan bli svårt för
mig att utföra undersökningar och intervjuer inom en vetenskap som jag inte behärskar
helt. Grundat på vad jag har framfört i de olika metodförslagen är min uppfattning att
kompetensen till viss del kan begränsa min förmåga att utföra intervjuerna och
undersökningen på ett tillfredsställande sätt.

Exempelvis så anser jag att metodförslag två är den metod som bäst kan besvara min
problembeskrivning. Jag kan inte hitta några brister i metodförslag två, problemet
ligger hos mig. Jag anser att min kompetens kan vara för liten inom kognitionskunskap
för att skapa och genomföra en bra undersökning av kardinalitetsbeskrivningens
utformning.

Bristen på erfarenhet inom undersökningar och kognitionskunskap gör att det kan
uppstå tidsbrist, eftersom jag antagligen kommer att behöva göra om flera delar av
intervjuerna och undersökningen, p.g.a. lite erfarenhet. Av texten ovan framgår det att
litteraturstudier (metodförslag tre) är den enda metod som jag anser mig hinna
genomföra inom tidsramen för examensarbetet. Detta utesluter de andra två, även om
metodförslag två är det förslag som kan tillföra mest till min problembeskrivning. Om
jag genomfört metodförslag två skulle mitt förslag på förbättring av ER-modellen ha
en undersökning som grund. Nu får jag med hjälp av kognitionsvetenskapliga rön
utforma ett förslag till utseendet på ER-modellen. Metodförslag ett faller ut på grund
av problemet med att hitta rätt personer att intervjua, dessutom kommer tidsbristen in i
bilden av samma skäl som i metodförslag två.



Sammanfattningsvis blir bristande erfarenhet inom kognitionskunskap det som avgör
valet av metod. Jag anser att bristen på erfarenhet kommer att försätta denna rapport i
tidsbrist och detta blir en utslagsgivande bedömningspunkt vid val av metod. Avsaknad
av tid till genomförande omöjliggör realiserandet av metoden.

Det medför att denna rapport utförs med metodförslag tre.

4.2.5 Källintroduktion av använda författare

Awiwa Keller, Användarvänlig dator spar pengar

Introduktion: Keller har intervjuat Cecilia Katzeff, forskare och projektledare på
Svenska institutet för systemutveckling  (SISU) som för några år sedan startade en
studie, Användbar IT, där de ville ta reda på i vilken utsträckning systemutvecklare
arbetar med användare i centrum. De såg bland annat att svenska företag arbetar
sporadiskt och osystematiskt och att detta ofta berodde på den dåliga kontakten mellan
forskare och praktiker. Men också på att forskare inte blir belönade i sina försök att få
andra att förstå och tillämpa deras kunskaper. En annan anledning är teknikernas
ointresse för användarna och företagsledningars dåliga kunskaper om behoven.
Projektgruppen såg att det fanns en stor kommunikationsklyfta mellan användare och
systemutvecklare.

Jag anser att Katzeffs kombination av forskning och konsultverksamhet gör att hon har
möjligheter att pröva sina teorier i verkligheten vilket gör hennes resultat intressanta
och trovärdiga.

Relevans: Cecilia Katzeff forskar bl.a. om kommunikationen mellan användare och
systemutvecklare. Detta är en viktig del i mitt arbete därför är denna artikel om hennes
arbete relevant för mitt arbete.

Källans tema: Handelsbanken utvecklar nytt informationssystem för datoranvändning
med hjälp av både forskare och anställda.

Referens: Dagens Nyheter, den 1 februari 1998, Ekonomi/Söndag, Keller, sid 1

Erling S. Andersen, Systemutveckling – principer, metoder och tekniker

Introduktion: Erling S. Andersen är professor i informationsvetenskap vid
universitetet i Bergen, Norge. Han har haft en rad förtroendeuppdrag inom den
nordiska databranschen. Han har mer än tjugo års erfarenhet av systemutveckling, både
som lärare och från praktisk systemutveckling i organisationer. Han har dessutom
skriver flera böcker inom området.

Relevans: Systemutveckling är en viktig del i mitt arbete därför är hans arbete
relevant. På grund av listan med meriter bedömer jag att han kan användas som
källmaterial till mitt arbete.

Källans tema: En introduktionsbok om systemutveckling.

Referens: http://www.bi.no/people/fag89012.htm.



Axelsson, L och Ortman, L., Direct-modellen – en utvecklingshandbok

Introduktion: Lars Axelsson arbetar som chef för metodutveckling och konsult inom
A-MIT. Leif Ortman arbetar med affärsutveckling och ansvarar för helheten inom
Direct-konceptet hos A-MIT.

Relevans: Boken förklarar ER-modellering på ett bra och enkelt sätt anser jag.

Källans tema: Författarna har skrivit två böcker om systemutveckling och detta är
den andra. En rad företag och organisationer arbetar redan enligt det synsätt som
författarna 1985 presenterade i Utvecklingshandboken SVEA. I Direct-modellen
införlivas erfarenheter från flera års livaktig metodtillämpning. Boken används som
studiematerial i kursen systemutveckling II vid Högskolan i Skövde. Utifrån detta
material bedömer jag att de kan användas som källa till mitt examensarbete

Referens: http://www.studentlitteratur.se/publishing/MBok/M002750/M002945/-
T002945.html.

Brodie, M.L., Myopolous, J. & Schmidt, J. W., On Conceptual Modelling

Introduktion: Den enda information jag hittar om dessa författare är att samtliga tre
har publicerat flertalet böcker inom området databaser.

Relevans: De har publicerar böcker inom området databaser och uttalat sig om i vilken
grad ER-modellen är intuitiv.

Källans tema: Konceptuell modellering

Referens: http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/dblp//db/indices/a-
tree/b/Brodie:Michael_L=.html.

Date, C. J., Relational Database

Introduktion: Den enda information jag hittar om denna författare är att han har
publicerat flertalet böcker inom området databaser, vilket gör att jag kan använda
honom som källmaterial.

Relevans: ER-modelleringen är framtagen för att lättare kunna skapa
relationsdatabaser.

Källans tema: Relationsdatabaser

Referens: http://sunsite.informatik.rwth-aachen.de/dblp/db/indices/a-
tree/d/Date:C=_J=.html.

Elmasri, R., och Navathe, S., B., Fundamentals of Database Systems

Introduktion: Dr. Elmasri är professor i datavetenskap vid Universitetet i Texas. Han
forskar bland annat inom databaser, konceptuell modellering, systemintegration,
databasmodellering, programmeringsspråk och operativsystem.

Professor Navathe har jobbat på Georgia Tech sen 1990 och forskar inom
databasmodellering, design och integration i applikationer, biologiska databaser,
dokument- och textdatabaser, och samarbete mellan applikationer. Boken används som



studiematerial i kursen databassystem på Högskolan i Skövde. Utifrån detta material
bedömer jag att de kan användas som källa till mitt examensarbete

Relevans: Se Date, relevans.

Källans tema: Introduktion till databaser

Referens: (Elmasri), http://ranger.uta.edu/~elmasri/welcome.html. (Navathe),
http://www.cs.gatech.edu/computing/Database/faculty/sham/sham.html.

Eysenck, W. M., Principles of Cognitive Psychology

Introduktion: Jag har inte hittat någon information om denna författare. Boken
används som studiematerial i kursen kognitiva förutsättningar på Högskolan i Skövde.
Eftersom jag inte kan hitta information om författaren använder jag Högskolan som
referens för att författaren vet vad han talar om

Relevans: Mitt examensarbete skall använda kognitionskunskaper som grund till det
förslag på ER-modell som skall skapas.

Källans tema: Boken ingår i en serie av böcker som behandlar de fundamentala
bitarna inom psykologin. Denna bok behandlar kognitionskunskaper.

Referens: Eysenck (1993)

Finklestein, C., An Introduction to Information Engineering

Introduktion: Finklestein har genom sitt arbete som konsult med ER-modellering
kommit fram till att användarna har kunnat skapa ER-modeller utan experthjälp. Det är
intressant för mig att se om det finns förhållanden när hans påstående verkar orimligt.
Jag har inte hittat så mycket information om denne författare därför kan jag inte gå
närmare på hur exakt han kommit fram till sitt resultat.

Relevans: Om Finklesteins uttalande är sant eller inte spelar inte stor roll för mitt
arbete. Jag har använt hans påstående som en fråga som jag skall besvara och inte som
ett påstående som jag bygger min rapport på. Varför skapade jag då inte en fråga själv?
Jag anser att ifrågasättande av ett påstående blir intressantare än att besvara en fråga
som jag själv ställt. Även om båda alternativen uppnår samma effekt.

Källans tema: En introduktion till hur krav tas fram, exempelvis genom ER-
modellering.

Referens: http://www.davison.net/cgi-bin/vlink/0201416549.

Moody, D., Graphical Entity Relationship Model

Introduktion: Daniel Moody är konsult hos Simsion Bowles och specialiserar sig på
data modellering och databehandling. Han har bland annat jobbat i Australien, USA,
England och Tyskland. Han har publicerat mycket inom fältet datamodellering och
databehandling. På grund av denna bakgrund bedömer jag att han kan användas som
källa till mitt examensarbete.



Relevans: Han har tagit fram ett alternativ till ER-modellen där användarnas kognitiva
begränsningar är en huvudanledningarna till skapandet av modellen.

Källans tema: En genomgång av ER-modellens duglighet och en presentation av ett
alterantiv kallat soft systems model.

Referens: http://www.sba.com.au/staff/dmoody/.

Shaungnessy, J. J. och Zechmeister, E. B., Research method in Psychology

Introduktion: Jag har inte hittat någon information om dessa författare.

Relevans: Kognitionskunskap är en del avdelning inom psykologin. Eftersom jag inte
är expert på psykologi, behöver jag en introduktionsbok. Jag anser att vilken
introduktionsbok som helst inom psykologi borde vara tillräckligt för att tillfredställa
min behov i detta examensarbete.

Källans tema: Grunderna i psykologi och hur dessa undersöks gås igenom i denna
bok.



5. Genomförande

5.1 Entitet och Relations modellen

Enligt litteraturen är ER-modellering:

• Enkel och lätt att förstå för icke-specialister (Moody, 1996)

• Väldigt intuitiv och ger ett väldigt naturligt sätt att representera användarnas krav
(Brodie m fl, 1984)

• Passande för icke datorkunniga slutanvändare (Moody, 1996)

• Den är så lätt att användarna kan utveckla modeller själva utan experthjälp
(Finklestein, 1989).

Dessa påståenden kan ge intrycket av att en frälsare (ER-modellen) har anlänt. Det
finns andra uttalanden om ER-modellen som kastar ett annat ljus över situationen.
Dessa påståenden kommer att presenteras här nedan.

Enligt Chen (1976) togs ER-modellering fram för att definiera informationskrav på ett
användarvänligt sätt. Tidigare hade kraven framställts i form av tabeller i
relationsdatabaser. Detta gjorde att användarna hade svårt för att identifiera kraven
som sina egna, eftersom de oftast inte förstod dem. Genom att grafiskt modellera upp
användarens krav anser forskarna att användaren lättare skall kunna förstå och validera
dem (Moody, 1996). Att en grafisk framställning av krav kan göra förståelsen av
kraven lättare för användarna, bedömer jag vara ett rimligt antagande.

Date (1986) hävdar att ER-modellen skapar ett gemensamt språk mellan användare
och utvecklare. Detta låter perfekt med tanke på att Langefors (1995) identifierade
kommunikationsproblem mellan användarna och systemutvecklarna vid utveckling av
nya system. Om Date (1986) har rätt skulle dessa problem kunna försvinna eller
åtminstone minskas. Tyvärr har ER-modelleringen används under en lång tid och enligt
Keller (1998) finns det fortfarande kommunikationsproblem mellan användare och
utvecklare. Kontentan av dessa påståenden verkar vara att ER-modellen är lättare att
förstå för en användare än en textbeskrivning.

Hur har då forskarna tänkt att ER-modellen skall fungera? Moody och Shanks (1994)
påstår att originaliden med ER-modellen var att den skulle fungera som en
kommunikationsbärare mellan användaren och utvecklaren. Det låter rimligare äm
Date´s (1986) påstående att ett gemensamt språk skapats. Jag bedömer att Moody och
Shanks påstående troligtsvis stämmer bättre med verkligheten än Dates. Jag har svårt
att se hur en beskrivningsteknik skulle kunna fungera som ett gemensamt språk, som
Date påstår. Men jag anser att en grafisk bild, lättare än tabeller, kan fungera som
kommunikationsbärare mellan parterna och därigenom underlätta kommunikations-
problemet. Oberoende av vad denna rapport kommer fram till, anser jag att grundiden
med ER-modellen är beundransvärd, den innebära att användarna skall kunna delta och
bidra i utvecklingen av modeller för att sedan verifiera deras korrekthet.

5.1.1 Erfarenheter av ER-modellering

Moody (1996) säger att hans erfarenheter pekar på att användarna inte uppfattar ER-
modellering som en affärsorienterad modellering av verkligheten. På grund av detta är



det många konsulter som inte visar ER-modellerna direkt för användarna utan de gör
om ER-modellen till scenarier som beskrivs i naturligt språk. Flynn & Warhurst
(1994), visade genom studier att skapandet av realistiska exempel är det populäraste
alternativet vid validering av krav med användaren. Enligt Moody (1996) finns det
CASE-verktyg5 som överför ER-modeller till naturligt språk automatiskt. Om man
beaktar dessa påståenden så verkar de motsäga påståenden om att ER-modellering är
lättare att förstå än text.

5.2 Varför är ER-modeller svåra att förstå

5.2.1 ER-modellering ser komplicerad ut

Enligt Brodie m fl (1984) är ER-modellering väldigt intuitiv. Men enligt Moody (1996)
måste användarna hela tiden påminnas i vilken riktning kardinalitetsbeteckningarna
skall utläsas. Även dessa påståenden verkar motsäga varandra. Jag kommer ihåg första
föreläsningen, rörande datamodellering och jag uppfattade inte ER-modellen som
intuitiv. Istället tog det några föreläsningar innan jag hade lärt mig att ”tänka” ER-
modellering, men då gick det bättre. Utifrån mina egna iakttaganden bedömer jag att
en ovan användare, precis som jag, uppfattar ER-modellen som svår vid första tillfället.
Exempelvis kan ER-modellen i figur 5.1 vara svår att förstå för en otränad användare
och det är endast två objekt med i figur 5.1. Vidareutvecklingarna av ER-modellen har
inte avhjälpt detta utan gjort det värre. Vidareutvecklingarna EER- och EAR-
modellerna blir genom sina tillägg av attribut och dylikt svårare att förstå, rapporten
återkommer till detta senare.

Trots att jag till och från har jobbat med ER-modeller i tre år, tvekar jag när jag skall
läsa en ER-modell. Problemet är att jag sällan kommer ihåg i vilken riktning
kardinaliteten skall utläsas. Batini, Ceri & Navathe (1992) kom fram till ett resultat
som ligger i linje med mina problem. De kom fram till att det speciellt är kardinaliteten
som är svår att förstå för användarna. Kardinaliteten indikeras med hjälp av det
deltaformade tecknet till höger på figur 5.1 och det lodräta strecket på vänster sida i
figur 5.1. Längre fram skall rapporten diskutera hur kardinalitetsproblemet kan
minskas.

Det som framfördes i stycket ovan verkar motsäga Brodie’s m fl (1984) påstående om
att ER-modellen är intuitiv. En anledning till deras påstående kan vara att den grundas
på deras egen syn på ER-modellen. Deras syn på ER-modellen skiljer sig antagligen
kraftigt ifrån en användares syn, eftersom de är mycket insatta i området genom sin
forskning. Brodie m fl (1984) har antagligen automatiserat hanteringen av krav för
databaser. Enligt Eysenck (1993) tar automatiserade processer upp lite eller inga
kognitiva resurser. Det gör att Brodie m fl kan använda alla sina kognitiva resurser till
tydandet/förståelsen av ER-modellen. Brodie mfl ”tänker” datamodellering. Jag påstår
att Brodie m fl kan validera ett krav även om det presenteras i form av tabeller, för de
kan genom sin erfarenhet skapa sig en mental modell över krav/system enbart genom
tabellerna. Med detta utgångsläge upplever de ER-modellen som att titta i en barnbok,
allt är självklart för dem, eftersom de förstår helheten. ER-modellen bekräftar bara den

                                               
5 CASE-verktyg: är en förkortning av Computer Aided Software Engineering. Dessa program
erbjuder grafiskt datorstöd till beskrivningstekniker och i detta exemplet även översättning till
naturligt språk.



bild de redan har av systemet, de behöver inte lära sig något nytt när de ser ER-
modellen. Genom sitt helhetsperspektiv befinner de sig på en annan nivå än
användarna. Det är möjligt att detta är anledningen till deras påstående. I sådana fall
bedömer jag att Brodie m fl har gjort ett förhastat påstående och orsaken är att Brodie
m fl inte tog hänsyn till det faktum att användare och systemutvecklare inte talar
samma språk (Keller, 1998). Med det menar jag att Brodie m fl inte kan sätta sig in i
hur användare tänker för de talar inte samma språk som användarna och tolkar inte
situationer på samma sätt som användarna, på grund av olika bakgrundskunskaper.

Figur 5.1, ER-modellering, efter Axelsson och Ortman (1990).

Kapitel 5 kan ge intryck av ER-modellen som omöjlig att förstå, men enligt Moody
(1996) uppfattar vana ER-modellanvändare beskrivningstekniken som lika lätt/svår
som andra beskrivningstekniker. Jag är inte ute efter att få ER-modellen att framstå
som ett dåligt alternativ vid validering. Jag vill undersöka hur bra den är. Det innebär
att jag måste ifrågasätta rimligheten i påståenden om ER-modellen.

5.2.2 ER-modellering hanterar komplexitet dåligt

Moody (1996) hävdar att en av de största begränsningarna med ER-modeller är den
begränsade förmågan att hantera komplexitet och Feldman och Miller (1986) påstår att
det är denna begränsning som har hindrat ER-modellering från att nå sin fulla potential.
Simsion (1989) förklarar detta med att en ER-modell blir svår att hantera och
underhålla när den består av för många entiteter. Simsion säger vidare att en barriär
uppstår i kommunikationen när ER-modellen blir för stor. Om Simsion har rätt så
innebär det att själva anledningen till att ER-modellen skapades, försvinner. Meningen
var att ER-modellen skulle förmedla information mellan användare och utvecklare inte
förhindra den. För stora företag kan en ER-modell bestå av flera hundra objekt. En
sådan ER-modell sträcker sig då över flera A4-sidor, förutsatt att en läsbar storlek
valts på modellen. Modellen kan då bli svår att överblicka för alla som inte varit med
vid framtagningen av ER-modellen. Detta talar för att användarna bör vara med vid
framtagningen av ER-modellen, eftersom de skall validera den.

Miller (1956) visade att människans kapacitet i korttidsminnet är 5-9 enheter. Detta
betyder att de flesta människor inte kan hålla 10 entiteter i huvudet samtidigt utan att
först memorera någon av dem i långtidsminnet. Om en människa tar in för mycket
intryck/stimuli på en gång finns det en risk för att hon drabbas av information
overload6. Enligt Lipowski (1975) gör information overload att förståelsen av det man
läser kraftigt begränsas. Detta betyder att även de delar som får plats i korttidsminnet
påverkas när antalet stiger över 9 stycken, eftersom de inte kan hanteras av

                                               
6 Information overload: När för mycket information/sinnesintryck samtidigt kommer till hjärnan,
hinner hjärnan inte hantera den. Detta leder till att inte ens en normal mängd information kan hämtas
in fast den finns tillgänglig.
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korttidsminnet lika effektivt som om när antalet enheter håller sig inom korttidsminnets
kapacitet.

En textbeskrivning är sekventiell och kan därför sträcka sig över flera sidor text utan
att förlora sitt sammanhang (Moody, 1996). En textbeskrivning skapar inte samma
belastning på korttidsminnet, den kräver inte att all information tas in på en gång.
Uppgifterna hanteras allt eftersom de läses. Jag bedömer att en text skapar en bild av
situationen allt eftersom man läser igenom texten, på samma sätt som en roman skapar
en fantasivärld, skapar en textbeskrivning en mental bild av systemet. Detaljer läggs på
medan man läser texten. Då får även hjärnan en chans att lagra  information i
långtidsminnet under tiden som läsningen pågår. Ovan nämndes det att en ER-modell
är svårare att förstå om den tar upp flera sidor. Jag antar att anledningen är att
förståelsen av en ER-modell ligger på det visuella planet. ”Läsaren” behöver inte skapa
sig en egen mental bild av systemet utan får den ”levererad” av ER-modellen. Denna
fördel har en tendens att avta ifall ER-modellen tar upp flera sidor. En ER-modell som
upptar flera sidor överstiger korttidsminnets kapacitet med stor marginal.

Langefors hävdar att ett stort och komplext system som inte kan överblickas skall
delas upp i mindre delar innan man kan genomföra en systemutveckling (se figur 5.2).
För att komma runt problem med begränsat korttidsminne kanske Langefors (1973)
angreppsätt på komplexa system kan användas. Han kallar det fundamentalprincipen. I
kapitlet resultat diskuterar rapporten applicerandet av fundamentalprincipen på
komplexa ER-modeller.

Figur 5.2, fundamentalprincipen, efter Langefors (1973)
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5.3 Tidigare forskning inom ER-modellering

5.3.1 EER- och EAR-modellering

ER-modellen har varit föremål för mycket utveckling och flera utökade varianter på
temat har tagits fram. EAR-modellering och EER-modellering är två vanligt
förekommande varianter på ER-modellen. EAR-modelleringen använder Attribut7 till
entiteterna därav namnet EAR (se figur 5.3).

Figur 5.3, EAR-modellering, efter Axelsson och Ortman (1990).

EER-modellen står för Enhanced Entity Relationship model och en av de största
påbyggnaderna av ER-modellen. I EER-modellen har härledda attribut8, multivärda
attribut9 och svaga entiteter10 lagts till (se figur 5.4) för att skapa en mer detaljerad bild
av systemet. De flesta data som läggs in i en relationsdatabas finns representerade i en
EER-modellering. Båda EER- och EAR-modellering lärs ut vid Högskolan i Skövde.

                                               
7 Attribut: Attribut är egenskaper på entiteterna, se figur 5.3.
8 Härledda attribut: Attribut som kan härledas ur modellen genom användande av andra attribut
värden. Exempelvis är ”antal anställda i företaget” ett härlett attribut om man känner till ”antal
avdelningar” och ”antal anställda per avdelning”.
9 Multivärda attribut: Används om man har ett attribut som är flervärt. Exempelvis brukar däck till en
bil modelleras som ett flervärt attribut.
10 Svaga entiteter: Används för att slippa modellera upp trepartsförhållande. Ett trepartsförhållande
uppstår när ett tredje objekt kopplas ihop med relationen som finns mellan två andra objekt.
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Figur 5.4, EER-modellering, efter Axelsson och Ortman (1990).

EER-modellen och EAR-modellen lägger till enheter i modelleringen vilket skapar en
mer detaljerad bild över systemet. Men skall hänsyn tas till Miller (1956), som hävdar
att korttidsminnet bara kan hålla 5-9 enheter i korttidsminnet samtidigt, finns det risker
med att göra som EER- och EAR-modellerna. Detaljeringen som föreligger i EER-
modellen och även i EAR-modellen gör att antalet enheter som skall beaktas vid en
validering snabbt överstiger korttidsminnets kapacitet. Det kan leda till att användaren
kan drabbas av information overload och därigenom minskas användarens mottaglighet
för ny stimuli drastiskt (Lipowski, 1975). Det ökar risken för att viktiga detaljer glöms
bort vid valideringen av EER- eller EAR-modellen. Dessutom hävdar Simsion (1989)
att komplexa ER-modeller bildar en barriär i kommunikationen mellan användare och
utvecklare. EER-modellens detaljering av kan leda till att detta komplexa tillstånd
uppstår tidigare, när modellen innehåller färre enheter. Med dessa påståenden som
bakgrund bedömer jag att EER- och EAR-modellernas detaljering kan försvåra
valideringen för användaren.

5.4 Kardinalitetsproblemet

Kan problemet med kardinaliteten, som identifierades i kapitel 5.2.1 minskas? Det
framgick att det största problemet låg i att användarna behövde påminnas om åt vilket
håll man läste kardinaliteten. I en vanlig ER-modellering finns det ingen indikering om i
vilken riktning kardinaliten skall utläsas (se figur 5.5). Det finns få saker i figuren som
säger att man skall utläsa ”en anställd kan handlägga flera kundaktiviteter” när man
läser figuren ifrån vänster till höger. Samma sak när man skall läsa figuren från höger
”en kundaktivitet kan handläggas av högst en anställd”. Det finns inga tecken
överhuvudtaget som säger till användaren att om man läser ifrån höger eller vänster så
skall objekten man utgår ifrån alltid vara singularis.
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Figur 5.5, ER-modell

För att ytterligare förvirra förhållandet finns det varianter på ER-modellen där
kardinaliteterna har bytt plats. Elmasri & Navathe (1994) använder en variant på ER-
modellering där kardinaliteterna har bytt plats (se figur 5.6). I figur 5.6 är många-
symbolen ett ”n” istället för en deltaform och den har placerats på motsatta sidan i
figuren. Trots detta är förhållandet i figur 5.6 samma som i figur 5.5 och de läses på
samma sätt. Att det existerar flera sätt att markera kardinaliteten kan tyda på att det är
ännu inte har kommit fram en presentation av kardinaliteter i ER-modellen som är
riktigt bra. Om det fungerar bra så brukar det inte komma fram nya varianter. Att det
finns flera varianter på ett tema skapar givetvis förvirring för en ovan användare. Det
är förvirrande för mig som systemutvecklare.

Figur 5.6, Variant av ER-modell, efter Elmasri & Navathe (1994)

Enligt Batini, Ceri & Navathe (1992) är kardinalitetsproblemet det största problemet
för användarna. Som jag ser det så kan det bero på två orsaker, varför användarna
behöver påminnas om hur kardinaliteten skall utläsas. Antingen är användarna mindre
begåvade eller så stödjer inte ER-modellen användarens inlärningsprocess tillräckligt.
Jag bedömer att de flesta användarna är smarta och då finns det bara en orsak kvar.
ER-modellen stödjer inte användarens inlärningsprocess i tillräcklig utsträckning.

Hur skall man då utforma ER-modellen för att få en bra inlärningsprocess? Enligt
Eysenck (1993) har det forskats mycket om minnet inom kognitionsvetenskapen.
Forskningsresultaten kanske kan hjälpa mig utforma en ny ER-modell som bättre
stödjer användarens inlärningsprocess. En teknik som kommit fram kallas,
pegtekniken. Den skall hjälpa en person att minnas orelaterade saker (Eysenck, 1993).
Enligt Eysenck innebär tekniken en sammankoppling av enheter som redan finns
lagrade med de nya enheter som man vill lagra. Personen lär sig en lista med tio
enheter utantill exempelvis penna, sko, träd, dörr, etc. Dessa enheter skall läras in på
handens fem fingrar (läras in mycket bra). Enheterna måste alltid finns att tillgå i
långtidsminnet. Ett exempel på när denna teknik fungerar är när man skall handla
exempelvis bröd, smör, potatis och cigarretter. För att minnas dessa saker skapas
relationer mellan pennan & brödet, skon & smöret och dörren & cigaretterna.
Personen föreställer sig hur pennan sitter inkörd i brödet, hur skon är full av smör, hur
det hänger potatis i trädet och hur dörren röker cigaretter genom nyckelhålet. Konstiga
bilder eller förhållanden mellan enheterna gör dem lättare att komma ihåg. I butiken
tänker personen bara på den enhet som han kan utantill, pennan. Han ser då framför sig
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hur pennan sitter nerstoppad i brödet och handlar då hem bröd. Personen fortsätter på
samma sätt med de övriga enheterna till han har handlat alla varor. Jag anser att vissa
delar av denna teknik eller en variant av den kan användas för att hjälpa användarna
minnas åt vilket håll kardinaliteterna utläses. Mitt förslag på förändring av ER-
modellen finns i kapitel 6.2.

5.5 Lärdomar från kognitionskunskaper

I detta kapitel skall rapporten lägga fram kunskaper om kognition som kan påverka
användarens förmåga att validera en ER-modell.

5.5.1 Hypotesbekräftande och brist på kritiskt tänkande

Shaughnessy och Zechmeister (1997) påstår att människan har en tendens att uppfatta
samband mellan händelser, trots att inget samband existerar - illusory correlation. För
att bevisa denna hypotes utfördes enligt Shanghnessy och Zechmeister ett experiment
av Ward och Jenkins 1965, där hypotetiska resultat på ett 50 dagars experiment där
man skapat moln visades för försökspersoner. Experiment använder sig av
försökspersonernas tidigare kunskaper, att regn kommer ifrån moln. Ward och Jenkins
sammanställde resultatet så att det inte förekom något statistiskt samband mellan
skapandet av moln, och regn dagen efter. Varje dag, av de femtio, fick experiment-
deltagarna information om ifall moln skapats dagen innan och ifall det regnade idag.
Trots att inget samband existerade var experimentdeltagarna övertygade om att
resultatet visade att skapandet av moln medförde regn dagen efter. Det tyder på att
experimentdeltagarna var mer benägna att komma ihåg de tillfällen när deras egen
hypotes, att moln skapar regn, blev besannad än tillfällen när molnen inte medförde
regn.

Experimentet visar att människor har en förmåga att leta efter de tecken i verkligheten
som bekräftar deras hypoteser och bortser ifrån de tecken som falsifierar dem. Det gör
människan hypotesbekräftande, eftersom de har ett selektivt minne och kommer ihåg
det som överensstämmer med deras hypoteser/uppfattningar.

Shaughnessy och Zechmeister (1997) har också funnit att vanliga människor
(människor utan högskoleutbildning) inte vana att tänka kritiskt utan i en högre grad än
forskare är villiga att ta till sig ny information som sann. Det verkar inte orimlig
eftersom forskaren är van att ifrågasätta saker och se saker från olika infallsvinklar, det
ingår i forskarens yrke att vara kritisk. Det är heller ingen omöjlighet att de flesta av
användarna som en systemutvecklare utvecklar ett nytt system åt saknar högskole-
utbildning.

Om det finns en möjlighet att dessa påståenden kan appliceras på användaren vid
validering av en ER-modell kan negativa effekter på valideringsresultatet uppstå. Jag
skall i ett exempel försöka belysa dessa påståendens negativa effekter på validerings-
fasen.

En ovan ER-modellsanvändare validerar en ER-modell, men han har av någon
anledning skaffat sig en felaktig mental modell. Det har skett på grund av att han inte
har förstått helheten och då fyllt i sina luckor med antaganden (Flynn & Warhurst,
1994). Dessa antaganden riskerar att vara felaktiga och användaren besitter då en



felaktig mental modell över systemet. Detta är inte ovanligt enligt Flynn & Warhurst
(1994) har alla en personlig syn på systemet i början. Problemet är att användare
kanske inte har samma förutsättningar som systemutvecklaren att ändra om sin mentala
modell så den stämmer överens med verkligheten. När användaren skall validera mot
ER-modellen så finns det en risk för att han bortser ifrån de krav som inte
överensstämmer med hans felaktiga modell. Anledningen är att användaren är
hypotesbekräftande och inte är lika kritisk i sin syn på sin egen mentala modell som
systemutvecklaren. Det kan medföra att användaren lättare ser de samband som
stämmer överens med hans mentala modell. Denna risk ökas ytterligare ifall
användaren av någon anledning inte förstår kraven när ER-modellen lägger fram dem.
Ett tecken på att användarna har lättare för att förstå textbeskrivningar än ER-modeller
ges av Flynn & Warhurst (1994) som kom fram till att det vanligaste sättet att validera
var att exemplifiera kraven med hjälp av naturligt språk.

Flynn & Warhurst´s (1994) påstående att naturligt språk är vanligt vid validering
kombinerat med Langefors (1995) påstående att naturlig språk måste kunna tolkas på
olika sätt för att kunna fungera, ger en möjlig negativ effekt för valideringsfasen. Om
deras påståenden kombineras finns det en risk för att användaren tolkar det naturliga
språket så att det överensstämmer med hans mentala modell över systemet. Bubenko
(1993) hävdar att formellt språk är viktigt i en kravspecifikation och ifall min
argumentation här ovan stämmer så måste jag hålla med honom. Formellt språk kan
bara tolkas på ett sätt men kräver inlärning för att kunna tydas. Om användarna har en
sämre kritisk hållning till kraven än systemutvecklaren kan detta leda till att användaren
har det svårare att själv upptäcka att han misstolkat ett krav.

Sammanfattningsvis kan nämnas att formella kravframställningar och ett ökat
samarbete mellan användare och systemutvecklare, antagligen kan minska de faror som
jag har nämnt ovan. Det skulle innebära att utvecklaren kan identifiera de tillfällen en
användare har dragit förhastade slutsatser och missförstått krav.

5.5.2 Tidigare kunskapers påverkan

Bottom-up och top-down är två olika sätt att se på hur människan bearbetar en
uppgift. Inget av synsätten verkar vara mer rätt än det andra, eftersom olika
undersökningar har fått olika resultat. Bottom-upsynsättet innebär att människan
enbart reagera på de stimuli som tas in under processen. Exempelvis om man läser en
bok så använder man sig inte av några tidigare kunskaper (förutom att kunna läsa).
Detta synsätt på bearbetning får inga konsekvenser, som jag förstår, för ER-
modellering därför behandlar jag den inte mer. Jag anser det viktigt att ta med den
eftersom båda synsätten påvisats vid bearbetning.

Top-downsynsättet innebär att man använder sina tidigare erfarenheter vid bearbetning
av stimuli. Top-downsynsättet påvisades av Bruner och Postman (1949). De lät folk se
på spelkort i en snabb följd. När svart hjärter visades, sa försökspersonerna att de hade
sett en lila eller brunt hjärter. Detta tyder på att de hade blandat ihop den tidigare
kunskapen om färgen på hjärter, röd, samtidigt som de mottagit stimulit svart. Här kan
man tala om att tidigare erfarenheter har färgat resultatet.

Top-downsynsättet applicerat på valideringsfasen innebär att formella språk krävs i
kravspecifikationen så att kraven inte kan uppfattas på mer än ett sätt. Det är
nödvändigt för att slippa att tidigare kunskaper färgar tolkningen av kraven. Även om



man tror att användaren har samma mentala bild av systemet som utvecklaren kan de
skilja sig på grund av tidigare upplevelser och bakgrundskunskaper.

En ER-modell är liksom de flesta andra beskrivningstekniker uppbyggd av rektanglar
föreställande verkliga objekt (se figur 5.1) och dessa rektanglar är sammankopplade
med streck. Idén med ER-modeller är att användaren på ett lättare sätt skall kunna
skapa sig en mental bild av systemet. Min bedömning är att det tar tid att vänja sig vid
att skapa mentala modeller över system från ER-modeller. Jag anser att processen för
att lära sig läsa ER-modeller kan jämföras med processen för att lära sig läsa text. I
början är det svårt att förstå vad bokstäverna (objekten) betyder och hur dessa bildar
ord (relationer) och hur orden i sin tur bildar meningar och berättelser (mental modell
över systemet). När användaren har genomgått denna process, vilken är olika lång,
”tänker” han ER-modellering.

Enligt Flynn & Warhurst (1994) är det sällan alla krav hinner valideras av användaren.
Valideringen stoppas oftast på grund av tidsbrist, brist på resurser eller att kunden inte
vill lägga mer pengar på valideringsfasen. Med det i åtanke finns det en risk för att
användaren inte hinner lära sig ”tänka” ER-modellering, eftersom systemutvecklaren
tvingas ha ett högt tempo för att validera så många krav som möjligt. Dessa
förhållanden talar för att användarna skall vara med vid utvecklingen/framtagandet av
ER-modellerna, så att de har en möjlighet att lära sig ER-modellering under tiden som
modellerna skapas.

5.5.3 Sociala aspekter

De lärdomar som dras i pilotutbildningen av exemplet med den ilskna piloten
McBroom, kapitel 2.2.1, kan också dras i samarbetet mellan användare och utvecklare.
Följderna av dålig kommunikation vid valideringen blir troligtvis inte tio döda
människor, men kanske följande sker:

En systemutvecklare som inte är omtyckt på arbetsplatsen kan få svårare att ta del av
användarnas krav och domänkunskaper. Och enligt Curtis & Krasner (1988) är djup
domänskunskap och bra kommunikation viktiga förutsättningar för att lyckas med
systemutvecklingen. Ett annat exempel kan vara att användaren är rädd att förlora sin
status på arbetsplatsen, om andra får del av hans kunskaper. Här har linjeledningen ett
stort ansvar genom att tilldela projektet de resurser och den dignitet som bara
ledningen kan. Utan ledningens hjälp föreligger det en risk för att projektet11 självdör i
brist på pengar eller mänskliga resurser (Andersen, Grude och Haug, 1994).

5.5.4 Kategorisering

Den höga graden av organisering som existerar i minnet är enligt Eysenck (1993) en av
de viktigast upptäckter om människans minne. Han påstår vidare att graden av
organisation på informationen i minnet bestämmer hur mycket vi kan minnas. Enligt
Eysenck kan detta belysas med ett enkelt test där försökspersoner skall komma ihåg
ord som finns uppskrivna i olika kategorier. Försökspersonerna får sen försöka skriva
ner så många ord som de kan komma ihåg. De försökspersoner som återkallar orden i

                                               
11 Systemutveckling drivs oftast i projektform (Andersen, 1991)



kategorier kommer ihåg fler ord än de som inte återkallar orden i kategorier. Eysenck
hävdar att samma grad av organisation kan upptäckas om människor ombeds att
komma ihåg längre stycken med text.

Enligt Eysenck har man hittat samband mellan hur väl kategoriserad informationen som
skall lagras är och hur mycket av informationen som kan återkallas. Desto mer
kategorisering desto mer kan återkallas. Om ER-modellens utformning på något sätt
kan kategorisera/organisera upp informationen vid komplexa ER-modeller, kanske
användarna lättare kan spara informationen och dessutom får de lättare att återkalla
minnena vid ett senare tillfälle.

5.5.5 Korttidsminnet och validering

Jag bedömer att användarens förståelse av kraven är en avgörande faktor i
valideringsfasen. Jag har svårt att förstå hur en användare kan bedöma ifall kraven som
läggs fram stämmer överens med verksamheten, ifall användaren inte förstår dem.

För att kunna förstå något måste informationen tas in i korttidsminnet och analyseras
(Eysenck, 1993). Vid validering tas kraven in av användaren och sambanden mellan
kraven analyseras. Användaren skapar sig en uppfattning om de krav som
beskrivningstekniken presenterar för att kunna säga att de stämmer med de krav som
användaren ställt på det nya systemet.

Enligt Eysenck (1993) är minnet en av de viktigast kognitiva funktionerna. Utan
minnet skulle de övriga kognitiva funktionerna inte fungera. Förståelse och besluts-
fattande är kognitiva funktioner som kräver att minnet fungerar. Validering av ER-
modeller kräver alltså att användarna förstår kraven och det i sin tur innebär att de
måste spara kraven i korttidsminnet.

En faktor som också belastar minnet är att användarna sällan använder ER-modellen i
sitt vanliga arbete, utan träffar bara på den i valideringsfasen. Det innebär att de måste
lära in det regelverk som bygger upp ER-modellen (Andersen, 1991) och det tar
kognitiva resurser ifrån förståelse av kraven. Detta förhållande gör att användarna
tvingas tänka på två saker samtidigt, de måste komma ihåg beskrivningsteknikens
regler samtidigt som de måste förstå kraven för att kunna validera dem.

Simsion (1989) hävdar att en ER-modell blir svår att hantera när den består av för
många entiteter. Simsion hävdar också att en barriär uppstår i kommunikationen mellan
användarna och utvecklarna när ER-modellen blir för stor. Jag tolkar att detta
påstående tyder på att den information som presenteras i ER-modellen måste kunna
förstås av användarna för att de skall kunna validera den. Om det inte krävdes
förståelse så anser jag att korttids- och/eller långtidsminnet inte skulle belastas
eftersom alla kraven finns nedskrivna på papper. Men enligt Simsion (1989) uppstår
det problem och det är ett tecken på att ER-modellen blir för stor/komplex för
användarens kognitiva förmågor. Jag anser att det är främst korttidsminnets
begränsning på 5-9 enheter som sätter gränsen för hur stora ER-modeller bör vara för
att de lätt skall kunna förstås av användarna, eftersom kraven måste sparas i
korttidsminnet för att kunna analyseras/valideras.



6. Resultat
I resultatdelen har tyngden lagts på framtagningen av en ny utformning av ER-
modellen. Detta för att de andra frågorna kommer att tas upp i kapitlet slutsatser. I
litteraturstudierna har jag haft svårt att skilja genomförande, resultat och slutsatserna
ifrån varandra. När man genomför exempelvis en undersökning så kan man distinkt
säga vad som skall finnas i genomförandet, resultatet och slutsater. Jag anser att mina
litteraturstudier har resulterat i en framtagning av ett förslag på en ny utformning på
ER-modellen. De övriga två frågorna gås igenom mer noggrant i kapitlet slutsatser.

6.1 Lärdomar av fundamentalprincipen och kategorisering

Langefors hävdar att ett stort och komplext system som inte kan överblickas skall
delas upp i mindre delar innan man kan genomföra en systemutveckling (se figur 5.2).
För att komma lindra problem med begränsat korttidsminne kanske Langefors (1973)
angreppsätt på komplexa system kan användas. Langefors hävdar att problemet skall
delas upp i mindre delar som var och en är möjliga att hantera. Om detta inte räcker får
man dela upp dessa delproblem till man får hanterbara problem. Risken som jag ser
med denna lätta men geniala teknik är att man kan tappa problemets ursprungliga
orsak/betydelse när man löser olika delar av ett problem i omgångar och utan att ha
fullständig kontroll på hur dessa delar hänger ihop. Langefors tilldelar yttre egenskaper
till alla delproblem och fastställer relationer mellan delproblemet, för att behålla
helhetsbilden av systemet. Om sammanhanget mellan delproblemet missas finns det en
risk för att de lösta bitarna inte passar ihop när man försöker sätta ihop dem till det
ursprungliga problemet. Kan Langefors fundamentalprincip och det angreppsätt som
tekniken innebär överföras på komplexitetsproblemet i ER-modeller? Jag anser att det
borde vara möjligt och jag har hittat en variant på ER-modellen som har liknande
angreppsätt som fundamentalprincipen.

Moody (1996) har i sin soft system model delat upp ER-modellen i flera plan/nivåer
vilket gör att man inte behöver skapa en helhetsbild från en mängd detaljerna, utan får
helhetsbilden “levererad”, som i mindre komplexa ER-modeller. Moody skapar nio
huvudobjekt utifrån hela ER-modellen. Dessa nio enheter skall tillsammans skapa en
bild av hela ER-modellen. Han ritar sedan upp relationer mellan dessa huvuddelar,
vilket skapar en övergripande bild av systemet. Genom att begränsa antalet enheter till
nio så ligger antalet inom korttidsminnets kapacitet (Miller, 1956). Varje enhet, av de
nio, har en ER-modell ”liggande bakom sig”. De nio ”bakomliggande” ER-modellerna
sätts ihop för att få samma bild av systemet som översiktbilden, men mer detaljerad.
Jag vet inte om Moody har skapat denna teknik med fundamentalprincipen som
förebild, men likheter finns i angreppssätt. En annan positiv effekt av uppdelningen i
nio enheter som representerar hela ER-modellen, är att modellen blir kategoriserad och
enligt Eysenck (1993) är det lättare att minnas något som är kategoriserat. Om
användaren får hjälp att kategorisera ER-modellen kan det leda till att det är lättare att
förstå helheten. Min bedömning är att Moody har minskat ER-modelleringens
sårbarhet vid modellering av stora och komplexa företag. Enligt Moody har modellen
används i verkligheten och den fungerar. En möjlig förbättring av Moody´s modell kan
vara datorstöd av uppritningen där modellen kan innehålla ”hyperlänkar”12 mellan de

                                               
12 Hyperlänkar: Används på Internet, en ord i texter som behöver förklaras kan genom att klickas på
föra läsaren till en ny  sida där förklarande text.  Ett exempel kan vara att ”hyperlänkar” i texten ovan



nio enheterna och de underliggande ER-modellerna. Det kan underlätta användarens
förståelse av hela ER-modellen. Moody´s modell framstår som ett lyckat exempel på
hur andra tekniker kan appliceras i utformningen av ER-modellen.

6.2 Förslag på ny utformning av kardinalitetsbeteckningen i ER-
modellen

Jag har gjort två varianter på ER-modellen, ambitionen är att båda skall underlätta
användarens förståelse av hur kardinaliteten skall utläsas i ER-modellen. I båda
versioner är pilar införda i modellen (se figur 6.1 & figur 6.2). Tanken med pilarna är
att de grafiskt skall peka ut för användaren åt vilket håll relationen och kardinallitet
skall utläsas. Enligt bland annat Batini mfl (1992) är det kardinaliteten som användaren
har störst problem med. Jag har försökt att koppla samman mina förslag på
utformningen av ER-modellen med pegtekniken som enligt Eysenck (1993) hjälper
människor komma ihåg orelaterade saker. Pilarna som jag infört skall motsvarar den
bild/förhållande som skapades mellan enheterna i pegtekniken. I pegtekniken skapas
en bild av förhållandet mellan enheterna, men i figur 6.1 ges en bild av förhållandet
mellan objekten, av pilarna. Fördelen här är att pilarna inte behöver sparas i minnet,
eftersom de finns tillgängliga i ER-modellen. Min version av ER-modellen utläses i en
cirkelrörelse med blicken. Jag har därför kallat detta för cirkelläsning. Med
cirkelläsning menas att från vänster till höger läses ER-modellen ovanför mittlinjen (se
figur 6.1 & 6.2) och  från höger till vänster läses ER-modellen under mittlinjen (se
figur 6.1 & 6.2). Utläsningen av relationen bildar en cirkel, där av namnet cirkelläsning.
Min tanke är att användaren skall spara ordet ”cirkelläsning” i långtidsminnet, på
samma sätt som pegtekniken kräver att tio enheter skall kunna utantill (Eysenck,
1993). Fördelen här är att användaren bara behöver memorera ett ord och istället för
tio ord. Ordet triggar minnet genom att den förklarar hur man skall utföra läsningen av
ER-modellen. Om användaren memorerar ordet ”cirkelläsning” och kombinerar detta
ord med en cirkelläsning efter de pilar som finns i ER-modellen, bedömer jag att det
lindrar de problem som användarna har haft med att utläsa kardinaliteten.

                                                                                                                                      
skulle vara en hypertext, om läsaren trycker på ordet så förs han till fotnoten och den förklarande
texten.



Figur 6.1,  en-till-många relation, med förklarande text

Jag bedömer att de som skall modellera upp förhållanden med hjälp av min ER-modell
kommer anse att figur 6.1 innehåller för mycket för att vara praktiskt att modellera
upp. Detta har gjort att jag även har tagit fram en bantad version (se figur 6.2). Den
innehåller inte lika mycket förklaringar och tar därför inte tar lika lång tid att rita upp
vid ett modelleringstillfälle. En bieffekt är att den inte heller blir lika ”grötig” eftersom
det finns mindre antal saker med i modellen. Jag anser att varianten i figur 5.7 skall
användas i början när användaren inte är van vid ER-modeller. Efterhand som
användaren blir van kan man gå över till den bantande versionen (figur 6.2) för att
snabbare kunna skapa nya modeller och editera gamla. Versionen kan också användas
när användaren redan från starten är van vid ER-modeller.

Figur 6.2, en-till-många relation, den enkla varianten

Min erfarenhet är att människor följer minsta möjliga motståndets väg, vilket innebär
att det som uppfattas som jobbigt och inte måste genomföras, inte genomförs. Figur
6.2 läses i cirkel precis som figur 6.1. Figur 6.2 har ingen förklarande text förutom i
objekten. Jag har gjort så för att begränsa antalet symboler som behövs för att rita upp
ER-modellen. De som anser att det behövs en förklarande text till förhållandet, kan
lägga till en förklaring. Jag anser att detta kommer att vara överflödigt eftersom
användaren är experter på sin egen verksamhet och ER-modellen är en modellering av
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verksamheten. Figur 6.2 använder symboler istället för att beskriva kardinaliteten.
Figur 6.1 använder bokstäver och siffror för att beskriva kardinaliten. Jag har gjort
denna ändring för jag anser att det går fortare att skriva symboler jämfört med tecken.

6.1 Motivering av tilläggen i min ER-modell

Jag kritiserar EER- och EAR-modellerna för att de lägger till saker i ER-modellen
vilket gör den svårare att utläsa för en användare. Hur kan jag lägga till mer i ER-
modellen när det är precis det jag kritiserar de andra vidareutvecklingarna för? Jag
anser att mer inte behöver betyda sämre, det beror på vad som läggs till. Ifall det som
läggs till förklarar ett förhållande istället för att, som i EER-modellens fall, lägger på
mer fakta, så kan det underlätta förståelsen. Jag kan inte sätta mig in i hur en
användare tänker på grund av olika bakgrundskunskaper och erfarenheter, men
tilläggen belastar inte mina kognitiva processer i samma utsträckning som EER-
modellens tillägg. Eftersom jag inte utför någon undersökning så är det allt jag har att
stödja mig på, men utifrån det bedömer jag att mina tillägg är så intuitiva att de inte
belastar minnet. Mina tillägg motsvarar vad Eysenck (1993) kallar för ”knowledge in
the world13”. De saker som läggs till i EER-modellering har lite att göra med
förklaringar av begrepp eller samband mellan objekt. EER-modellens tillägg delar upp
objekten i flera mindre enheter som måste sparas i minnet. Detta belastar korttids-
minnet när användaren skall validera EER-modellen. Ambitionen är att mina tillägg inte
skall läggas på minnet utan bara finns i ER-modellen som förklaring av relationen
mellan objekten. Tilläggen bör inte behövas tas med i beräkningarna när användaren
skall validera ER-modellen. I bilaga 1, 2, 3 och 4 finns bilder över hur de övriga
relationstyperna ser ut med mitt förslag på utformning av kardinaliteten.

                                               
13 Knowledge in the world: När kunskapen finns i omvärld och därför inte behöver sparas i minnet.
Exempelvis pilarna jag har infört i ER-modellen (se figur 6.1). Pilarna visar användarna åt vilket håll
kardinaliteten skall utläsas. Användaren behöver inte minnas åt vilket håll de skall läsa ER-modellen,
pilarna visar vägen.



7. Slutsatser
Rapportens uppläggning och valet av metod gör att slutsatserna presenterades
tillsammans med resultatet i förra kapitlet, men i detta kapitel skall rapporten
presentera resultatet och slutsatserna och relatera dem till problempreciseringen.

7.1 Slutsatserna relaterade till problempreciseringen

• Jag skall undersöka ER-modellering för att värdera användbarheten i
valideringsfasen.

1. Jag skall undersöka EER- och EAR-modellerna, för att se om de stödjer
användarens kognitiva begränsningar bättre än originalversionen i valideringsfasen?

ER-modellen har varit föremål för mycket utveckling och flera utökade varianter på
temat har tagits fram. EAR-modellering och EER-modellering är två vanligt
förekommande varianter på ER-modellen. EER-modellen och EAR-modellen lägger
till enheter i modelleringen vilket skapar en mer detaljerad bild över systemet. Men
skall hänsyn tas till Miller (1956), som hävdar att korttidsminnet bara kan hålla 5-9
enheter i korttidsminnet samtidigt, finns det risk för att det kan försvåra valideringen
för användaren, eftersom antalet enheter som skall beaktas vid en validering snabbt
överstiger korttidsminnets kapacitet. Med det som utgångspunkt framstår
originalversionen av ER-modellen som ett bättre alternativ när man vill att användarna
skall validera ER-modeller. Läs mer i kapitel 5.3.1.

2. Enligt Finklestein (1989) är ER-modellering så naturlig och intuitiv att användare
själva kan skapa ER-modeller utan teknisk hjälp. Är Finklesteins påstående
applicerbar vid alla tillfällen eller kan det föreligga förhållanden som gör att
påståendet inte stämmer?

ER-modellering är ett exempel på en dokumenterad, formaliserad, symbolisk
beskrivningsteknik. Enligt Andersen (1991) måste man känna till gällande
representationsregler för att kunna sätta sig in i en symbolisk beskrivning. Detta kan
innebära att beskrivningen inte förstås direkt. Den tolkning jag gör av Andersens
påståenden är att en inlärningsperiod kan vara nödvändig för att förstå ER-modellen.
Det verkar motsäga Brodie mfl (1984) påstående att ER-modellen är intuitiv,
åtminstone när användaren är ovan vid ER-modellen.

Detta verkar tala för att användaren borde delta vid framtagandet av ER-modellen.
Enligt Finklestein´s (1989) är ER-modeller så lätta att förstå att användarna själva kan
skapa ER-modeller utan experthjälp. Det verkar inte gälla i början, innan användaren
lärt sig ”tänka” ER-modellering.

Det har framkommit att ER-modeller som skall modellera komplexa förhållanden
inneburit hinder för kommunikationen mellan användare och utvecklare, istället för att
fungera som en kommunikationsbärare mellan parterna. Rapporten har lagt fram ett
förslag på hur detta kan lindras. Rapporten föreslår att fundamentalprincipens
angreppsätt tillsammans med en kategorisering av informationen kan lindra ER-
modellens sårbarhet när modelleringen blir komplex och därigenom öka
kommunikationen mellan användare och utvecklare.



• Kan de kunskaper jag får om kognitionsvetenskap användas för att ge förslag
på en förbättring av befintlig ER-modellering?

1. Med hjälp av kognitionsvetenskapliga rön som grund skall jag utforma ett förslag
på en ER-modell som minskar användarens kognitiva belastning i valideringsfasen.

2. Vilka delar av ER-modellen är det som får mest klagomål från användarna?

Rapporten har lagt fram ett förslag på ny utformning av ER-modellen. Genom
litteraturstudier framkom det att kardinaliteten var den del som användarna hade mest
problem med, och det stämmer med min erfarenhet av ER-modeller. Förändringarna av
ER-modellen grundas på kognitionsvetenskapliga rön.

Ett viktigt förhållande som rapporten lägger fram är att kommunikationsproblemen till
stor del beror på att användare och systemutvecklare talar olika språk. Det är på grund
av att parterna har olika erfarenheter och bakgrundskunskaper. Detta innebär att
rapportens förslag på ny utformning av ER-modell inte kan bevisas ha en minskad
belastning på användarens kognitiva resurser, innan en empirisk undersökning av
förslagen har genomförts. Rapporten kan bara anta att förslaget har minskad belastning
eftersom den är utformad efter kognitionsvetenskapliga rön.



8. Diskussion
I detta kapitel skall rapporten diskutera vilka erfarenheter som gjorts under arbets-
gången. Dessutom skall konsekvenserna av de slutsatser som rapporten lagt fram
försöka ställas i ett större teoretiskt sammanhang.

8.1 Erfarenheter

Det som framstått som mer och mer uppenbart allt eftersom rapporten har blivit klar är
att fel metod valdes för att besvara problembeskrivningen. Rapporten skulle ha
genomförts med metodförslag två istället för metodförslag tre, men bristen på tid
stoppade mig. Metodförslag två innehöll en undersökning av hur kardinalitets-
beskrivningar bör utformas i ER-modeller. Undersökningen testar vilket utseende
kardinalitetbeteckningen skall ha för att skapa minst belastning på de kognitiva
förmågorna. Det skulle vara bättre om rapporten hade en undersökning som grund för
utformningen av förslagen på ny ER-modell. I det nuläget kan jag bara bedöma att den
borde förbättra användarnas möjligheter till validering eftersom den är skapad med
användarens kognitiva begränsningar som utgångspunkt.

Rapporten gick ut på att se sammanhang mellan två vetenskaper och när jag nu tittar
tillbaka på arbetet så inser jag att för stor del inom området har behandlats. Rapportens
problembeskrivningen borde ha minskats, vilket möjliggör en fördjupning inom endast
ett fåtal delar av kognitionskunskap och validering. Det finns otroligt mycket mer inom
både kognitonsvetenskap och systemutveckling som kan beaktas eftersom det har
publicerats så mycket inom båda vetenskaperna. Det är inte orimligt att en
koncentration enbart på kardinalitetsbeteckningens utformning hade varit en lagom
stor avgränsning i problembeskrivningen.

Det hade varit bättre om rapporten enbart skapat en undersökning av kardinalitets-
beteckningarna i ER-modellen. En undersökning producerar konkreta resultat, även
om resultaten visar att de antaganden som gjorts är felaktiga. Eftersom rapporten
genomförts med litteraturstudier, finns det inga konkreta resultat utan det är bara olika
påståenden som har ställts mot varandra. Jag saknar personligen att inte kunna
presentera ett konkret resultat.

I rapportens syfte, nämndes att det har liten betydelse om rapporten har fel eller rätt i
fråga om att kognitionsvetenskapen kan tillföra något till ER- modellen. Meningen är
att rapport skall öppna ögonen på de som utvecklar ER-modellen så att de förbättrar
användarnas möjligheter att validera ER-modellen. Det bedömer jag att rapporten har
lyckats med, vilket innebär att rapporten är en framgång i det avseendet.

Under arbetetsgång har jag gjort en del misstag, men det kanske är väntat när det är
första gången som jag genomför ett examensarbete. Om jag skulle genomföra kursen
igen är jag övertygad om att rapporten skulle bli bättre.

8.2 Slutsatserna och deras betydelse sett i större sammanhang

• ER-modellen förefaller att vara bättre för användarna i valideringsfasen, om man
tar hänsyn till användarens kognitiva begränsningar. Se kapitel 5.3.1 för
motivering.



I bästa fall så kommer ER-modellen att användas mer vid valideringsfasen, men
antagligen kommer detta inte ske eftersom EER- och EAR-modellerna ger
systemutvecklaren större möjligheter att designa den slutliga lösningen av
relationsdatabasen som sen skall användas i systemet som utvecklas. Läs mer i kapitel
5.3.1.

• Under skapandet av rapporten har det kommit fram motstridiga påståenden om ifall
ER-modellen är intuitiv eller inte. Min egen erfarenhet är att ER-modellen inte är
intuitiv för en ovan användare. Se Kapitel 7.1 för motivering.

De konsekvenser som detta får är att det motiverar en forskning kring nya
utformningar av ER-modellen. Om ER-modellen vore intuitiv, skulle det innebära att
användaren direkt förstod de krav som presenteras i ER-modellen. En modell som kan
producera sådana resultat anser jag inte behöva någon forskning för att förbättras.

• Rapporten har lagt fram ett förslag på en ny utformning av kardinalitets-
beteckningarna i ER-modellen. Den nya utformningen har ambitionen att i större
utsträckning ta hänsyn till användarens kognitiva begränsningar.
Dessutom har rapporten identifierat att fundamentalprincipens angreppsätt
tillsammans med kategorisering av informationen kan lindra ER-modellens
sårbarhet när modelleringen blir komplex.

Ifall denna modell fungerar bättre än den vanliga modellen, så hoppas jag att den kan
användas till modellering av användarens krav. Men jag bedömer att den chansen är
liten, men kanske jag har väckt en idé hos någon som har tid att utforma en ny ER-
modell och kanske kan de observationer som rapporten tagit fram användas som grund
för uppbyggnad av denna modell. En undersökning av de förslag som rapporten tagit
fram hade varit att föredra.

8.3 Analys av materialet

Eftersom det finns mycket publicerat inom både kognitionskunskap och
systemutveckling så har kvaliteten på det material som använts varit bra. Jag har inte
varit tvungen att hantera information som kommer ifrån endast en källa inom
exempelvis validering, för det har funnits många att välja mellan.

8.4 Förslag till fortsatt arbete

Mina funderingar på fortsatta arbeten kan sammanfattas med några frågor: Vilken av
mina två varianter ger bäst resultat vid validering? Har användaren lättare att förstå
min variant än original versionen, speciellt kardinalitetsbeteckningarna är intressanta?
Vilka tillägg kan göras på originalversionen av ER-modellen för att skapa en komplett
ER-modell? Detta är frågor som kan besvaras med en undersökning av en flitig
examensarbetare, kanske redan vårterminen 1999?
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Bilaga 1, En-till-en relation, med förklarande text

A
nställd

K
und-

aktivitet

R
elationen utläses:

 E
n anställd kan handlägga

högst en kundaktiviteter

R
elationen utläses:

E
n kundaktivitet handläggs

av  högst en anställd

H
andlägger

1

1

H
andläggs

1

1



Bilaga 2, En-till-en relation, den enkla varianten

A
nställd

K
und-

aktivitet

R
elationen utläses:

 E
n anställd kan handlägga
högst en kundaktivitet

R
elationen utläses:

E
n kundaktivitet handläggs

av högst en anställd



Bilaga 3, Många-till-många relation, med förklarande text

A
nställd

K
und-

aktivitet

R
elatio

n
en

 u
tläses:

 E
n anställd kan handlägga

flera kundaktiviteter

R
elatio

n
en

 u
tläses:

E
n kundaktivitet handläggs

flera anställda

H
andlägger

N

N

H
andläggs

1

1



Bilaga 4, Många-till-många relation, den enkla varianten

A
nställd

K
und-

aktivitet

R
elationen utläses:

 E
n anställd kan handlägga

flera kundaktiviteter

R
elationen utläses:

E
n kundaktivitet handläggs

av  flera anställda


