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Abstract
The purpose with this paper has been to examine a subject that in my opinion is not too
dealt with. The subject is domainknowledge. In the studied literature, several scientists
have pointed out that the systemdevelopmentgroup should have domainknowledge.
The problem is the absence of a definition of the term domainknowledge.

The aim with this study was to examine what systemdesigners mean by
domainknowledge. This lead to the presentation of a problem ”Some Swedish
systemdesigners definition of domainknowledge, how it elicits and some trends of
development”. The method to clear out  the presentation of a problem was to interview
12 systemdesigners employed by seven different companies.

The most important conclusions are:

• There does not seem to be any mutual definition of the term domainknowledge.

• The most common techniques of elicitation of domainknowledge are interviews
and/or brainstorming and after that protypes.

• The study has not  given answer to how much resources is spend on the analysis.
Several of  the interviewed thought that more should be spent in the future.

• The development shows that in the future the analyses will increase.
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Sammanfattning
Syftet med denna studie har varit att undersöka ett område som i mina ögon är relativt
lite behandlat, nämligen domänkunskap. Denna förvärvas i systemutvecklingens första
fas, analysen.

I den litteratur som jag har studerat påpekar flera forskare att en
systemutvecklingsgrupp bär ha god domänkunskap, Vad som saknas hos flera av dem
var en definition av begreppet domänkunskap, dvs det som de själva ansåg vara viktigt
för systemutvecklarna.

Avsikten med studien blev att undersöka vad systemexperter lägger i begrepet
domänkunskap. Detta ledde till problemformuleringen ” Några svenska
systemexperters definition av domänkunskap, hur den förvärvas samt några
utvecklingstrender”.

För att behandla problemformuleringen valdes halvstrukturerad intervju som
undersökningsmetod. 12 systemexperter från sju företag intervjuades.

De viktigaste slutsatserna av studien är:

• Det tycks inte finnas någon koncensus om begreppet domänkunskap.

• Vid förvärvandet av domänkunskap arbetar man mest med intervjuer och/eller
brainstorming och därefter prototyper.

• Studien har inte gett svar på hur mycket resurser som läggs på analys. Flertalet
intervjuade ansåg dock att man bör tilldela analysen mer resurser i framtiden.

• Utvecklingen går mot att analysen kommer att få en mer central roll.
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1 Bakgrund
Trenden går mot att utveckling av informationssystem alltmer är en angelägenhet för
hela organisationen (Hällström, 1996). Utvecklingen av systemen går från den
traditionella automatiseringen av verksamhetens rutiner och mot ett mer
organisatoriskt perspektiv där informationssystemet ska ligga i linje med företagets
strategi och mål (Hällström, 1969). Traditionell systemutveckling har egentligen aldrig
ifrågasatt den verksamhet man fått uppdrag att bygga datorstöd till menar Hällström
(1996). Istället har man analyserat verksamheten, letat efter behov av datorstöd och
frågat sig på vilket sätt datorn kan stödja varje arbetsuppgift. På så sett har man
metodisk kunnat få fram en kravspecifikation för t ex en telefonväxel eller ett
informationssystem. Detta  arbetssätt att datorisera resulterar dock i är att man bara
utnyttjar en bråkdel av den potential som finns hos den nya informationsteknologin.
Ofta kan konsekvensen av en datorisering bli att man i stället för att effektivisera
verksamheten konserverar gamla arbetsrutiner och därmed inte uppnår någon större
ökning av produktivitet eller effektivitet.

Hällström (1996) tar upp ett typexempel på hur man traditionellt har använt IT för att
automatisera verksamhetens manuella rutiner. Systemexpertarna har utgått från det
befintliga sättet att arbeta, letat efter behov av datorstöd och frågat oss på vilket sätt
datorn kan stödja varje arbetsuppgift. Genom det här sättet att datorisera utnyttjar vi
bara en bråkdel av den potential som finns hos ny teknologi. De stora möjligheterna
hos informationsteknologi ligger inte i att få gamla processer att fungera bättre, utan
att göra det möjligt för organisationen att bryta sönder gamla regler och skapa helt nya
sätt att arbeta (Hällström, 1996).

Mittermeir, m fl. (1982) menar att en ordentlig undersökning av informationsbehoven
tidigt i designprocessen ger bättre system och tillåter tidigare felkorrektion och
kostnaden för korrigeringen kan då hållas nere.

Boehm (1981) visar att kostnaderna för korrektioner som görs under kravanalysen är
betydligt lägre än korrektioner som görs senare i systemutvecklingsprocessen.
Undersökning visade att tidsåtgången kan bli 5-10 gånger större för att reparera fel
under kodningsfasen än under kravfasen, samt att det kan bli 100-200 gånger så
kostsamt. Vidare visar ett antal studier som Bryd (1992) gjort, att verksamhetschefer
anser att tidig identifikation av deras informations behov är en avgörande/kritisk faktor
för en framgångsrik implementation. Olyckligtvis har den upptäckta betydelsen av
kravanalysprocessen inte ännu blivit betonad i vare sig praktiken eller i
forskningssammanhang (Galliers, 1987).

Det är mot denna bakgrund som jag finner det intressant att se hur
systemutvecklingsföretag idag arbetar i kravanalysen, för att möta kundens mål och
förväntningar. För att kunna utveckla ett system som uppfyller kundens krav behöver
systemutvecklarna sätta sig in i verksamheten, de måste förvärva verksamhetskunskap.
Analysen eller som den benämning jag använder i rapporten, kravanalysen är den fas i
systemutvecklingsprocessen där utvecklingsgruppen erhåller kunskap om
verksamheten. Gallier (1987) menar att alltför lite resurser förläggs på kravanalysen
och att det finns ett behov av att mer resurser. Om systemutvecklingsgruppen har god
kunskap om verksamheten bör de kunna skapa en otvetydig, adekvat och koncis
kravspecifikation, som beskriver verkligheten och som utgör grunden fortsatt
utveckling av ett system. Men vad är det för kunskap de ska förvärva? Idag är det inte
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längre gångbart att bara undersöka befintliga processer och rutiner och datorisera
dessa. I och med den allt hårdnande konkurrensen krävs ett helt nytt angreppssätt för
kunna utveckla informationssystem som ligger i linje med företagets mål och visioner
(Hällström, 1996).
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2 Introduktion
I detta kapitel kommer jag att beskriva en del begrepp som hör ihop med
systemutvecklingsarbetet. Avsikten är att erbjuda kunskap inom området för att läsaren
ska kunna förstå och kunna reflektera över resten av rapporten.

Som jag nämnde i bakgrunden går trenden mot att allt mer koncentrera resurser på de
tidigare faserna  i systemutvecklingsprocessen. Trenden går också emot att kunskap
om den verksamhet där ett system ska utvecklas blir allt mer betydelsefull. Jag ska nu
gå in och närmare beskriva vad detta innefattar, eftersom det är kring dessa steg min
studie koncentreras.

Kapitlet kommer kort att beskriva stegen i en systemutvecklingsmodell. Där väljs
sedan den första delen av systemutvecklingsmodellen ut och jag förklarar vad som
menas med kravanalys, vilka processer den består av och svårigheter som finns i
kravanalysen. En beskrivning av vad som behöver förbättras i kravanalysen följer
därefter. Sambandet mellan dessa problem undersöks. En av dessa punkter,
domänkunskap, redogörs det slutligen för. Jag definierar vad begreppet domänkunskap
innebär och den process i kravanalysen där domänkunskap erhålls. Figur 1 nedan visar
hur introduktionen är uppbyggd.

Systemutvecklings faser

En fas - analys

Förbättringspunkter

     i analysen

Domänkunskapsförvärvandet

          Begreppet
domänkunskap

Figur 1: Introduktionens uppbyggnad.

2.1 En systemutvecklingsmodell

Ett systemutvecklingprojekt kan ses som en process av olika faser. Nedan är en skiss
på olika faser i en sådan utvecklingsprocess. Modellen bygger på den traditionella
vattenfallsmodellen, vilken är en linjär sekvensiell modell (Pressman, 1997). Valet av
modell hade lika gärna kunnat vara en spiralmodell eller en
inkrementellsystemutvecklingsmodell menar Pressman, 1997. Detta håller jag med om
eftersom det väsentliga inte är hur systemutveckling bör gå till utan vilka steg, faser
som ingår.  I vattenfallsmodellen ovan ingår alla de väsentliga stegen anser jag.
Modellens faser förklaras nedan efter Pressmans (1997) beskrivning.
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                  analys         design              kodning        testning        underhåll

Figur 2: En linjär sekvensiell modell (Pressman, 1997).

Analys - Kravanalysen avser aktiviteter i syfte att förstå de exakta användarbehoven av
ett mjukvaruintensivt system och att översätta dessa behov till precisa och otvetydiga
beskrivningar. Den resulterar i en kravspecifikation.

Design - Design processen översätter kravspecifikationen till en representation där
kvalitén värderas innan kodningen börjar. Design fokuserar på fyra olika steg:
datastrukturer, mjukvaruarkitektur, procedurella detaljer och gränssnittets
representationer

Kodning - Kodning eller programmeringen översätter designen till maskinläsbar form.

Testning - Fokuserar på mjukvarans logiska del och garanterar att alla fraser testats,
liksom att de yttre funktionerna  har testats.

Underhåll - Systemet måste underhållas efter levereransen till kunden. Det kan vara så
att kundens behov förändras med tiden. Detta kan bero på t ex att marknaden ändras
eller på de yttre faktorer som påverkar företaget.

2.2 Kravanalys

I detta avsnitt kommer jag att ta upp och redogöra för vad kravanalys är, se 2.2.2, och
vilka steg som ingår i kravanalysprocessen. Slutligen kommer jag att gå igenom några
faktorer som försvårar processen, se 2.2.4.

2.2.1 Begreppsförvirring

Loucopoulos (1995) menar att det råder en begreppsförvirring inom i stort sett hela
systemutvecklingsprocessen. Han menar vidare att det inte finns någon koncensus
angående begreppen inom kravanalysen. Orsakerna till detta är enligt Loucopoulos
(1995) att kravanalysen relativt nyligen har accepterats som en egen disciplin i
systemutvecklingsprocessen. Andra orsaker är de varierande graderna av formalitet
som kravanalysen har i olika systemutvecklingsmetoder samt att kravanalysen delvis
består av processer som är dåligt strukturerade och definierade helt enkelt på grund av
att de är svåra att definiera. I efterföljande stycken redovisas vad som i denna studie
menas med kravanalys och begrepp knutna till denna fas.

2.2.2 Vad är kravanalys

Kravanalysen avser aktiviteter i syfte att undersöka och förstå kundens behov av ett
system och att översätta dessa behov till precisa och otvetydiga beskrivningar vilka kan
utnyttjas för att stegvis utveckla ett system (Loucopoulos, 1995). Kravanalys är en
starkt iterativ och kreativ designaktivitet

Kravanalys är processen där systemutvecklarna förvärvar verksamhetskunskap för att
kunna utveckla kravspecifikationen, dvs kravanalysen resulterar i en kravspecifikation.



2 Introduktion

6

Kvaliteten på kravspecifikationen har en avgörande inverkan på verktygen och den
slutliga kostnaden. Framgången i kravanalysen beror ofta på möjligheten att kunna
utveckla informella, luddigt personliga uppfattningar av krav till en formell
specifikation som alla projektdeltagare såväl verksamhetspersonal som
systemutvecklingspersonal förstår och samtycker till. (Loucopoulos 1995).

Kravanalysen försöker att identifiera de data och den information som behövs (1) för
att automatisera vissa uppgifter och (2) för att stödja beslutsfattare i sitt
beslutsfattande (Bryd, 1992). Systemutvecklaren ska översätta kundens krav/behov till
en modell över systemet. För detta krävs att analytikern har samlat in mycket fakta och
skaffat sig en bra verksamhetskunskap för att få en god förståelse av kundens behov.
Ett annat ord för verksamhetskunskap är domänkunskap. Domänkunskap är den
benämningen som forskarna använder. Jag kommer därför förtsättningsvis att använda
begreppet domänkunskap.

Det är viktigt att eliminera alla otydligheter som finns i kraven. Kraven bör därför
granskas noga tillsammans med kunden och slutanvändarna. Det måste alltså finnas en
tät kommunikation mellan kund och slutanvändare, och analytiker. De bör ha samma
uppfattning om systemet så att rätt krav tas fram och därmed rätt produkt byggs (
Pressman, 1997).

Kravanalysen bygger alltså på kommunikation mellan systemexperter och personal från
en verksamhet. Systemexperterna ska förvärva domänkunskap och få fram
verksamhetspersonalens krav/behov av systemet. Jag har gjort en bild som visar vad
jag menar med verksamhetspersonal resp. systemexperter. Orsaken till bilden är att jag
vill definiera vilka begrepp som jag använder i studien. Bilden nedan visar de begrepp
jag använder.

Komunikation
Verksamhetspersonal           Systemexperter

                     består av                   består av                        består av                   består av

           Slutanvändare är              Kunden är           Analytiker                  Programerare
            domänexperter          domänexperter

Figur 3: Sambanden mellan verkssamhetspersonal resp. systemexperter.

Att bestämma korrekta och kompletta informationskrav menar Bryd (1992) är en
grundläggande del av kravanalysen. Många misslyckanden med designen kan härledas
till bristen av en korrekt och specifik kravspecifikation. Det är nu allmänt accepterat att
kravanalysprocessen fungerar bäst när slutanvändarna deltar i designprocessen. Från
början ansågs det tillräckligt att en domänexpert (kunden) och en analytiker deltog i
kravprocessen. Forskare har emellertid upptäckt att mer lyckade implementeringar av
informationssystem förekommit där slutanvändarna deltagit i kravprocessen (Bryd,
1992). Detta följer mönstret av studier som visar att slutanvändardeltagande i
kravanalysprocessen (och även andra steg i systemutvecklingsprocessen) ökar
möjligheterna till att implementeringen blir lyckad. Att slutanvändarna deltar i detta
skede kräver god kommunikation mellan medlemmarna i utvecklingsgruppen.
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Berg (1982) menar att bygga stora informationsystem måste behandlas som en lärande,
kommunicerande och förmedlande process. Kunskaper från ett flertal verksamhet
måste integreras innan systemexperterna kan fullgöra sina arbeten.

Samtliga miljöer i informationsystemsutvecklingen måste bli ett medium för
kommunikation för att integrera människor, verktyg och information.

"Personliga attribut och mänskliga relationer är aktiviteteter som förser oss
med den största källa till möjligheter för lärorik mjukvaruproduktivitet."
(Boehm)

2.2.3 Vilka steg ingår i kravanalysprocessen

Kidd (1987) beskriver stegen i vad han benämner som kunskapsanalysen. Vid en
jämförelse med Loucopoulos (1995) beskrivning av stegen i kravanalysen, anser jag att
kunskapsanalysens steg lika gärna kan röra kravanalysen. Jag kommer därför i
fortsättningen använda en benämning på krav- respektive kunskapsanalysen nämligen
kravanalys. (Man kan ifrågasätta om det är så stor skillnad mellan faserna i
kravanalysen och kunskapsanalysen men det ska jag ej ta upp här). Nedan redogör jag
först för Kidds och efter den visas Loucopoulos beskrivning.

Kidds beskrivning av stegen i kravanalysen.

1.  Analytikern använder olika kommunikationstekniker för  att förvärva data och
information av domänexperterna.

2.  Analytikern tolkar dessa data och information (mer eller mindre skickligt) för att
dra slutsatser om vad som kan vara domänexperterna underliggande kunskap och
hur domänexperterna tänker.

3.  Analytikern använder sina slutsatser till att konstruera en modell, som beskriver
slutanvändarens arbetsprocesser och hur verksamheten fungerar. En iterativ
process genomförs av analytikern och användaren som slutligen resulterar i en
kravspecifikation som beskriver vad systemet ska göra.
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Enligt Loucopoulos (1995) består kravanalysen av tre fundamentala arbetsprocesser,
kravförvärvande, specifikation och validering. Dessa processer ska ske kontinuerligt
under hela utvecklingprocessen, parallellt och i en ständig snurra. Bilden nedan visar
schematiskt hur kravanalysen går till enligt Loucopoulos (1995).

   användarfeedback
   Användare

  modeller som ska
    Användar-            valideras av
      krav     användare

Krav-
specifikation

     Kunskap      Kravmodell
Förvärvandet    Specifikation Validering

     Begäran om                  Validerings-
    mer kunskap      resultat

    Domän-  Domän-
    kunskap  kunskap

    Problem-
    domän

Figur 4: Ett ramvek för kravanalysprocessen (Loulocopoulos, 1995)

Bilden är inte alldeles enkel utan kräver uppmärksamhet av läsaren. De tre tonade
fälten är kravanalysens huvudprocesser. Pilarna är informationsbärare och
informationen går åt det håll pilen pekar åt.

En förklaring av kravanalysens tre processer.

Krav/kunskapsförvärvandet - Processen att ta fram all nödvändig kunskap som
behövs för att framställa den formella kravspecifikations-modellen. Detta är en svår
uppgift och tar mycket tid och resurser i anspråk. Den går kort ut på att sätta sig in i
och förstå ett problem. Det är denna process som jag avser att undersöka.
Kravförvärvandet beskrivs närmare i avsnitt 2.4.2.

Specifikation - Processen att formellt beskriva ett problem. Specificeringen har för
avsikt att skapa en formell modell av de krav som framkommit i kunskapsförvärvandet.

Validering - Processen som bekräftar att den formella kravmodellen tillgodoser
användarnas behov. Avsikten med valideringen är att försäkra sig om att rätt problem
angripits. Det gäller alltså att komma överens om problemets natur.

2.2.4 Faktorer som försvårar kravanalysen

Det är svårt för analytikern att förvärva kunskap från källan, i synnerlighet när källan är
en person som sägs vara en domänexpert.

Insamlingen av kunskap från användare sägs vara en intuitiv teknik men det kan
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ifrågasättas eftersom den kräver mycket kunskap. Anaytikern måste veta vad han/hon
vill erhålla för kunskap. Sedan måste analytikern uttrycka sig på ett sätt som
domänexperten förstår. Denne måste i sin tur bli förstådd när han/hon ska överföra
information till analytikern. Fungerar denna kunskapsöverföring utan störningar är det
en mycket användbar teknik. Pressman (1997) och Loucopoulos (1995) diskuterar
faktorer som försvårar kravanalysen. En sammanställning av dessa är:

• Användarna har ingen klar uppfattning om vad de kan eller ska kräva av det nya
informationssystemet.

• Användarna kan tycka att det är svårt att beskriva den kunskap om
problemdomänen som de besitter. Människans begränsning som
informationsprocessor och problemlösare orsakar en utökning av
förvärvningsproblemet. Användare  tycker i regel att det är svårt att exakt
uttrycka sina agerande och bedömningar vid problemlösning.

• Analytikerns och användarens bakgrund, språk och målsättningar skiljer sig åt:
systemexpert vs. domänexpertfackspråk.

• Människor har olika referensramar. Detta leder till att det i kravvalideringen är
svårt att förmå användaren att förstå den formella modellen som skapats av
analytikern. Vid överföringen avdomänkunskap från källa till analytikern är inte
alltid kunskapen i en form som analytikern kan anamma. Systemexperterna
förstår alltså inte alltid verksamhetspersonalens önskan.

• Användarna kan misstycka till att införa ett nytt (okänt) system, varför de kan bli
ovilliga att hjälpa till Loucopoulos (1995).

• Problem kan uppkomma när man förhandlar med ett antal användare vilka ibland
uppvisar inbördes konflikter och påvisar skilda behov (Bryd m fl., 1992).
Verksamhetspersonalen ser verksamheten ur olika perspektiv, slutanvändare
kontra kund. Detta leder till att analytikerna aldrig kan få en ”sann” bild av
verksamheten. De får dokumentera en tolkning av verksamheten. Eftersom det är
många olika aktörer i processen blir informationen ofta inte strukturerad och
koncis utan splittrad och icke koncentrad (Anderssen, 1994).

Det finns naturligtvis andra svårigheter i kravanalysen men jag har valt att enbart hålla
mig till de som rör informationsutbyte mellan människor. Orsaken till detta är att jag i
min studie ska undersöka ett fundamentalt problem i kravanalysen nämligen bristen på
domänkunskap (Curtis m fl 1988). Denna kunskap får analytikerna till stor del av
domänexperterna. Jag ansåg det därför lämpligt att ta upp vilka svårigheter som finns i
informationsutbyte mellan människor.

2.3 Delar inom kravanalysen som behöver utvecklas/förbättras

I detta avsnitt kommer det att resoneras runt tre fundamentala problem inom
kravanalysen. Jag kommer att visa sambanden mellan dessa problem i avsnitt 2.3.4.

Curtis m fl (1988) har gjort en undersökning av problem som uppstår vid utvecklingen
av ett informationsystem. Studien tar upp tre fundamentala delar som behöver
utvecklas och förbättras nämligen:

Dålig spridning av domänkunskap
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Flyktiga krav

Kommunikations- och koordineringssammanbrott

Dessa  kartlades i en studie där personal från 17 olika projekt intervjuades. Fokus för
studien låg på hur krav och design utformas, representeras, diskuteras, beslutas och
förändras. Jag anser att problemen hör till kravanalysen och att detta är processer som
delvis ingår i kravanalysen såsom jag definierat den.

Nedan följer en redogörelse vad dålig spridning av domänkunskap, flyktiga krav och
kommunikationssammanbrott leder till, dvs hur de påverkar utvecklingen av ett
system. Den baseras på Curtis m fl (1988) undersökning.

2.3.1 Dålig spridning av domänkunskap

I nedanstående avsnitt redovisas det hur dålig spridning av domänkunskap påverkar
utvecklingen av ett system.

Många projekt har en eller två personer, ofta äldre system-ingejörer, som gör det
mesta av designarbetet och utformandet av en kravspecifikation. I vissa fall kan man
tala om "projekt-gurus", dvs de experter som projektet lutar sig emot. Genom dessa
experter riskerar projektet att bli sårbart genom att det blir beroende av dessa ”gurus”.
Lösningen riskerar då att bli  relativt subjektiv.

Om domänkunskapen är dåligt spridd i ett projekt, är det viktigt att försäkra sig om att
design- och utvecklingsgrupperna har samma uppfattning av systemets operationer. En
gemensam förståelsemodell av systemet och domänen.  Lärandets kostnader, alltså de
för att få den gemensamma förståelsemodellen, betalas på olika sätt: träning,
prototyper, defekter, övertid och övergivna projekt.

När flera företag samverkar och bygger ett gemensamt system, kan de organisatoriska
gränserna hindra en gemensam förståelse för applikationen och systemarkitekturen.
Koordinationen blev betydligt svårare än för ett enskilt företag, eftersom var och ett av
företagen förstår domänen på sitt sätt. Svårt att använda företagsspecifika metoder.

2.3.2 Rörliga och konfliktmässiga krav

I detta avsnitt redovisas det hur rörliga och konfliktmässiga krav påverkar utvecklingen
av ett system.

Ostabila krav är ofta resultatet av bristande målsättning och vision med systemet. Utan
en precis målsättning finns inte den rätta motiveringen för projektet. Företagets olika
avdelningar har olika önskemål och krav rörande ett nytt system. Förståelsen för
systemet kan vara olika i skilda grupper inom företaget.

Många analytiker tror att krav är öppna för tolkning. Både mellan systemexperterna
och verksamhetspersonalen och inom utvecklingsgruppen är det svårt att komma
överens vad gäller detaljnivån för specifikationen av kraven och designen. En dold
källa till instabilitet är programmerare som lägger till egenskaper och ändrar krav när
de prodramerar, något som fint uttryckt heter ”kreeping elegance”(Curtis, 1988).

Utvecklingsgruppen ska klarlägga konflikter i krav och begränsningar både i företaget
och på marknaden. En lösning enligt Curtis m fl (1988) är att ta med så många
konfliktmässiga krav som möjligt i specifikationen och ange dem i prioriteringsordning.
Konsensus var svårt att nå fram till utan starkt ledarskap.
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En vanlig konflikt är software crises, när kraven på mjukvara och hårdvara inte
sammanfaller.

Förändringar av produktkrav uppträder när olika kunder har olika önskemål eller när
informationsbehovet förändras över tid. Kunden förstår sällan hur komplicerat det är
att tillföra sena ändringar, och varför det ska behöva kosta så mycket (Curtis m fl,
1988).

2.3.3 Sammanbrott av kommunikation och koordinering

I detta avsnitt redovisas det hur sammanbrott av kommunikation och koordinering
påverkar utvecklingen av ett system.

För att öka förståelsen för en applikation och dess miljö krävs ständig kommunikation
mellan kund och analytiker menar Curtis m fl (1988). Den måste vara direkt. I annat
fall kan man inte klarlägga krav och kravkonflikter. En del har  uppfattningen att
utvecklare inte behövde veta allt, vilket har medfört att många projekt har spenderat
åtskilligt med tid på att återvinna förlorad information, dvs information som aldrig förts
vidare till utvecklarna.

Det råder en frustration över den svaghet dokumentation har som medium för
kommunikation. Flera  medlemmar i en utvecklingsgrupp har egna kontaktnät där de
får information som påverkar deras arbete.

Så snart utvecklingsgruppen hade accepterat allmänna konventioner kunde dess
medlemmar lösa missförhållanden och missförstånd. Medan dokumentation inte
accepterades kollegor emellan, är det ofta den bästa källan för kommunikation mellan
grupper anser Curtis m fl (1988) vidare.

Projektledning som styr över utvecklingsgrupperna finner det ofta svårt att etablera
kommunikation mellan grupperna såvida inte dessa öppnar kommunikationskanaler på
ett naturligt sätt. De som kan bryta gränser, har stor skicklighet i kommunikation, kan
tolka innebörden i meddelanden och är villiga att ha ansikte-mot-ansikte
kommunikation, kan hålla kanalerna öppna mellan grupperna.

Informella personalkontakter var ofta det mest effektiva sättet att överföra
meddelanden tvärs genom organisationen avslutar Curtis m fl (1988). Utrifrån min
tidigare erfarenhet av projekt- och grupparbete instämmer jag till att
”korridorskontakter” är effektiva.

2.3.4 Sammanhang mellan utvecklingspunkterna

En av utvecklingspunkterna som olika författare (Curtis, 1988, Bryd, 1992, Fellers,
1988) tagit upp som ett fundamentalt problem är bristen på domänkunskap. Samband
mellan domänkunskap och de två andra stora problemen, flyktiga krav och
kommunikations svårigheter kan dras och dessa visar att domänkunskap är viktig.
Bilden nedan visar en tolkning av hur domänkunskap påverkar och påverkas av de
andra två problemen. Tolkning är gjord utifrån Curtis m fl. (1988) studie. Pilarna
innebär ett orsak - verkan samband. T ex så beror flyktiga krav bl a på att
utvecklingsgruppen som helhet har för dålig domänkunskap. Har utvecklingsgruppen
inte tillräcklig kunskap om målsättningarna med systemet resulterar detta också i
flyktiga krav.

Tolkning visar att bra domänkunskap är en förutsättning för att kunna undvika flyktiga
krav. (Här går pilarna bara från domänkunskap till flyktiga krav). Domänkunskap och
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kommunikationsproblem påverkar däremot varandra. Denna tolkning visar att
domänkunskap kanske är det mest fundamentala problemet

        Domänkunskap

     Flyktiga krav        Kommunikations

svårigheter

Figur 5: Hur dålig domänkunskap påverkar och påverkas av de andra två
problemen.

2.4 En utvecklingspunkt - domänkunskap

Huvuduppgifterna i kunskapsförvärvandet för systemutvecklarna är att studera, göra
upptäckter och erhålla domänkunskap. Det går ut på att förstå ”problemrymden”. Bryd
(1992) berättar om en kommentar från en systemutvecklare som utvecklade ett
informationsystem för flygtrafik kontroll.

”Analytikern måste fördjupa sig i problem rymden, så djupt att han börjar
upptäcka nyanser som inte ens de som lever med kontroll av flygtrafik
varje dag har tänkt på” (Bryd. 1992, sid 122).

Han skriver att den kompetens som systemutvecklaren behöver är, förmågan att
kommunicera och komma med lösningar, talangen att konceptuellt göra om informell
förståelse till en formell modell och talangen att förstå användarnas motiv och
krav/behov.

Fellers, m fl. (1988) visar i en studie att förståelse för domänen och jargongen inom en
verksamhet för analytikern rankades direkt efter kommunikation i den kravförvärvande
processen. Författarna menar att den här förståelsen kommer att resultera i en
snabbare, smidigare kravförvärvande process därför att användarna inte behöver stanna
upp och förklara varje liten nyans av domänen för systemutvecklaren.

Vad en bra systemutvecklare bör erhålla är alltså god kunskap om  domänen menar
Fellers (1988). Jag detta instämmer till detta  pga de orsaker som visats på ovan.

2.4.1 Begreppet domänkunskap

I flera av de undersökningar och böcker som jag har studerat betonas det att
utvecklings-gruppen bör ha domänkunskap och att denna kunskap är en förutsättning
för en koncis, adekvat och otvetydig kravspecifikation (Curtis, 1988, Bryd, 1992,
Fellers, 1988). Men vad innebär domänkunskap?

Domänkunskap är kunskap om den verksamhet eller den del av en verksamhet där ett
system ska utvecklas. Denna förklaring är dock alltför ytlig och generell. För att få en
närmare beskrivning av domänkunskap undersökte jag hur forskarna definierar



2 Introduktion

13

begreppet. Jag lyckades hitta tre författare som beskriver begreppet och vad som bör
förvärvas. Dessa är Bubenko(1993), Bryd (1992) och Fellers (1988). Bilden nedan
visar de kategorier som domänkunskap består av.

Domänkunskap    Icke funktionella
krav

  Målförståelse                       Funktionella krav

              Beteendeförståelse    Processförståelse            Aktörer

Figur 6: Forskarnas definition av begreppet domänkunskap.

Bilden visar att domänkunskap består av sex kategorier. Genom att förklara dessa
företeelsers innebörd får man en bättre förståelse av det vida begreppet
domänkunskap. Det är av betydelse att systemexperterna har god kännedom om dessa
fem kategorier. En beskrivning av varje kategori följer nedan (Bubenko, 1993, Bryd,
1992, Fellers, 1988).

Målförståelse

Vad ägnar sig verksamheten åt? Kunskap om branschen där verksamheten opererar
och hur andra verksamheter inom samma bransch är organiserade. Varför behövs ett
informationssystem? Vilka grundläggande mål och krav kan motivera att ett
informationsystem byggs (Bubenko 1993)? Vilka tekniska möjligheter det finns i
dagens läge för att utveckla ett system, dvs vad är tekniskt möjligt att göra (Bryd
1992)?

Beteende förståelse

Kunskap och kännedom om jargongen i organisationen. Attityder och informella regler
(Fellers 1988).

Processförståelse

Organisationens aktiviteter, processer och arbetsuppgifter ska beskrivas och nya
aktiviteter, processer och arbetsuppgifter kan komma att designas för framtiden.
Externa aktörer utanför domänen blir identifierade (Bubenko 1993). Kunskap om
fakta, regler, algoritmer, procedurer etc. som hör till verksamheten där systemet ska
utvecklas måste också erhållas. Vidare menar Bryd att kunskap om faktorer som kan
hindra design, utveckling och implementering av lösningar är en nödvändighet. Likaså
behövs förklaringar varför vissa åtgärder inte kommer att göras. I förståelse begreppet
ingår också en jämförelse av det nuvarande och det önskade framtida stadiet.
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Aktörer

Vem fullgör processer och uppgifter? Definierar de typer av aktörer som berörs av
företagets aktiviteter. De kan vara enheter på organisatorisk nivå, olika nivåer av
företaget, eller enskilda individer eller grupper av individer (Bubenko 1993).

Funktionella krav

En komplett och grundlig analys av domänens informationskrav och samband mellan
kraven. En beskrivning av kraven, som berör informationsystemet och som uppfyller
företagets mål och som stödjer dess processer. Med funktionella krav menas vad
systemet ska göra, de funktioner som det är tänkt att de ska utföra (Bubenko 1993).

Icke funktionella krav

Icke funktionella krav är t ex att systemet ska fungera i den miljö där det
implementeras. Det är exempelvis operationella, politiska eller ekonomiska
begränsningar, eller begränsningar som avser tillgång till information,
säkerhetsaspekter mm. (Bubenko 1993).

2.4.2 Processen för att erhålla domänkunskap - kravförvärvandet

Processen att ta fram all nödvändig kunskap som används för att framställa den
formella kravspecifikationen, är en svår uppgift som tar lång tid och stora resurser i
anspråk (Loucopoulos, 1995).

Förvärvandet är den första aktiviteten och den fortsätter genom hela kravanalysens (se
figur 4) Analytikern måste lösa någon annans problem genom att få reda på mer om
problemet. Han/hon måste vara expert på domänen i slutet av analysen, i annat fall
återstår oklara parametrar, varvid lösningen kanske inte blir den bästa. Därför gäller
det att uppmärksamma allt som kan vara relevant för problemet (Loucopoulos, 1995).

Input: domänexperter (verksamhetsexperter), beskrivningar av domänen, befintlig
mjukvara, begränsade standards, etc(Loucopoulos, 1995).

Aktivitet: identifiera alla berörda källor, förvärva kunskap, klarlägga kunskapens
relevans, förstå betydelsen av den förvärvade kunskapen och dess betydelse för
mjukvarusystemet (Loucopoulos, 1995).

Det är svårt att särskilja de tre processerna som ingår i kravanalysen med avseende på
deras egenskaper. Orsaken till detta är att de sker samtidigt och i en ständig snurra, se
Figur 3. Jag gör dock ett försök att redovisa kravförvärvandets egenskaper.

Kravförvärvandets egenskaper enligt Bubenko (1993)

• styrning av resonemang och beslut hos individer och grupper

• oklara problemsituationer

• kunskap om och återanvändning av existerande system

• tillmötesgå att fördefiniera organisatoriska regler och restriktioner

• formulera VARFÖR och VAD snarare än HUR

• ta hänsyn till många situationsfaktorer, som ledarskap, attityd, erfarenhet och
användarens förmåga.
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• svår projektstyrning (hög grad av osäkerhet etc)

• stöd för att kontrollera en komplex designprocess

Förutom dessa egenskaper finns de som tidigare togs upp i kapitel 2.2.4 där
kravanalysen diskuterades.
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3 Problembeskrivning
I detta kapitel beskrivs utifrån problemområdet den specificerade problemställningen.
Avslutningsvis redovisas förväntat resultat.

3.1 Problemområde

Informationssystem är idag sällan isolerade tekniska företeelser utan de påverkar direkt
människors arbetsuppgifter, organisation av arbetet och arbetsmiljön. Utvecklingen av
nya system kräver därför en nära samverkan mellan människor med kunskaper om
verksamheten och människor med teknikkunskaper (Berg m fl 1994).

I kapitel 1 (Bakgrund) beskrivs hur informationsystem idag bör ligga i linje med
företagets organisation. I och med detta har kraven på systemutvecklingsprocessen
förändrats. Jag anser att kravanalysen bör ha intagit en ny roll. Pressman (1997) skriver
att lika stora resurser bör läggas på kravanalysen som på andra faser, såsom design
eller kodning. En undersökning av Boehm (1981) visar att det läggs långt ifrån så
mycket resurser på kravanalysen som på t ex kodningen. Undersökningen är dock över
20 år gammal vilket gör att den kan synes vara irrelevant. Men jag anser likväl ändå att
vad undersökningen egentligen visar, nämligen att mycket lite resurser läggs på
analysen, fortfarande till viss del gäller idag. Utvecklingen har givetvis gått framåt och
resurserna fördelas på ett annat sätt idag men jag vågar ändå påstå att undersökningen
ej är helt ointressant i just denna punkt. Detta på grund av att flera undersökningar
idag (ex Bryd 1992) refererar till Boehm. Berg m fl. (1994) menar att det fortfarande
ägnas allt för mycket tid åt de tekniska delarna av systemet på bekostnad av analys,
organisation och utbildning. Jag har för övrigt inte funnit någon annan undersökning
som visar på resursfördelningen.

I denna studie har jag valt att undersöka en av kravanalysens tre delar nämligen
förvärvandet. Jag beskriver syftet med att förvärva domänkunskap samt problem som
är förknippade med detta. Många författare poängterar att utvecklingsgruppen bör ha
bra kunskap om domänen och att bristen i denna kunskap leder till problem (Curtis
1988, Fellers 1988, Langefors 1995, Loucopoulos 1995).

“ Systemutveckling kräver kompetens inom olika områden. Kunskaper om
den verksamhet i vilken ett nytt system ska utvecklas och fungera blir allt
viktigare.” (Berg, 1994).

Min studie har avgränsats till domänkunskapsförvärvandet. Utifrån denna  avgränsning
finns det en rad intressanta frågor att undersöka:

1. Vilka tekniker finns det att erhålla domänkunskap?

2. För- och nackdelar med dessa tekniker?

3. Vilka delar av domänkunskapen är de olika teknikerna bra på att förvärva?

4. Hur definierar utvecklingsföretag domänkunskap?

5. Hur förvärvar utvecklingsföretag denna kunskap?

6. Hur ser resurs fördelningen ut i domänkunskapsförvärvandet?

7. Hur ser trenden ut inom domänkunskapsförvärvandet?

8. Hur påverkar bra resp. dålig  domänkunskap ett projekts resultat ?
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9. Hur påverkas ledtiden av bra resp. dålig domänkunskap?

De nio frågorna ovan kan indelas i tre kategorier.

Frågorna 1-3 hamnar under kategorin Hur-frågor.

Frågorna  4-7 hamnar under kategorin Vad-frågor.

Frågorna 8-9 hamnar under kategorin Påverkan-frågor.

3.2 Avgränsning och problemformulering

Min studie kommer att behandla vad-frågorna, dvs de frågor som rör begreppet
domänkunskap. Frågorna rörande olika tekniker för förvärvande kommer jag inte att
avhandla då jag anser att det redan finns tillräckligt många artiklar och böcker som
beskriver olika tekniker och beskrivningsmetoder. Frågorna 8 och 9 som jag
kategoriserade som påverkan-frågor känns spännande men jag tror att de blir svåra att
undersöka inom de tidsramar som är satta för examensarbetet. Dessutom upplever jag
det svårt att kunna göra en empirisk studie på dessa frågor. Detta pga att man måste
göra en jämförande studie hur resultaten blir i projekt med dålig domänkunskap och
med projekt med bra domänkunskap. Den första frågan är hur man får tag i dessa två
kategorier.

De frågor (fråga 4-7) som ska behandlas i  studien anser jag har sitt fokus i begreppet
domänkunskap och min avsikt är att undersöka hur svenska systemutvecklingsföretag
behandlar domänkunskapförvärvandet. Det är då intressant att ta reda på hur olika
systemexperter definierar domänkunskap samt hur man förvärvar denna. Med
definition av domänkunskap menar jag vad det är för kunskap systemexperterna vill
erhålla. Därefter kan man diskuteras processen i vilken den erhålls och resursåtgången.
Dessa aspekter skulle kunna sammanfattas som Vad systemexperterna söker att
förvärva och hur detta görs.

Vidare är det angeläget att få kännedom om hur systemexperterna ser på trenden inom
domänkunskapsförvärvandet dvs om man ser några förändringar i sättet att förvärva
domänkunskap.

Utifrån de frågor jag ska behandla har följande problemformulering formulerats.

Några svenska systemexperters definition av domänkunskap, hur den förvärvas
samt några utvecklingstrender.

3.3 Förväntat resultat

Jag hoppas att kunna belysa ett område som i mina ögon verkar relativt lite utvecklat.
Jag förväntar mig dels  att få en bild av hur några svenska systemexperter definierar
god domänkunskap dels att arbetet kan ge en mer generell bild av de processer som
enligt problemformuleringen är förknippade med detta. Min kunskapsbas inom
området hoppas jag kommer att växa och leda till nya intresseområden.
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4 Metod
I detta kapitel kommer jag att redogöra för olika tänkbara metoder för att nå mitt mål
att besvara problemställningen. Jag kommer därefter att välja den metod, som jag anser
är mest lämpad för mitt arbete.

Det finns många olika metoder och av dem jag har valt två, som båda är tänkbara att
använda i mitt arbete. Med tanke på min problemställning ”Några svenska
systemutvecklingsföretags definition av domänkunskap, hur den förvärvas samt några
utvecklingstrender.” anser jag att det är bäst att göra en fältundersökning, dvs att
vända sig direkt till förtag för att samla information. Som alternativ skulle jag kunna
från olika företag inhämta dokumentation, som visar arbetsprocessen. Jag väljer
emellertid bort denna metod då det finns risk för att jag inte skulle få svar på alla delar i
problemställningen. Den del som rör trender, dvs. hur tror företagen  att man arbetar i
framtiden, finns troligtvis ej med i dokumentationen. Vidare tror jag att det finns en
risk för att dokumentationen kan vara knapphändig, eller att jag får resultatet av en
analys dokumenterat istället för en beskrivning av arbetsprocessen.

Patel (1994) menar att de metoder som väljs måste väljas så att de passar i förhållande
till den kunskap som vill erhållas. Möjliga metoder för att samla in information är enkät
och intervju (Patel, 1994). Det finns andra metoder t ex litteraturstudier, men jag anser
att de nämnda ligger närmast att använda för att behandla och besvara min
problemställning. Båda bygger på frågor och har en del övrigt gemensamt men det
finns också skillnader mellan dem. Jag kommer att beskriva båda nedan och sedan
analysera och motivera vilken som passar bäst i denna studie. I figuren nedan visar jag
ett grafiskt tillvägagångssätt att välja den metod/ de metoder som passar bäst för att
lösa en problemformulering.

   Problemformulering

               Möjliga metoder beskrivs

            Analys

                                   +/-

        Val av metod

Figur 7: Tillvägagångssätt för att välja metod.
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4.1 Möjliga metoder

Som möjliga metoder att behandla problemställningen i min studie har jag sålunda valt
enkät och/eller intervju. När man använder utfrågande som enkät och intervju bör man
beakta två aspekter, nämligen graden av standardisering och strukturering  ( Patel,
1994).

Med standardisering menas vilka möjligheter till variation som lämnas till intervjuaren
när det gäller frågornas utformning och deras inbördes ordning. Med standardisering
menas graden till vilken frågorna är de samma och situationen är densamma för alla
intervjuade (Patel, 1994). Hög grad av standardisering innebär avsaknad av variation,
allt är likadant för alla menar Trost (1993). Detta innebär enligt Trost (1993) t.ex. att
alla intervjuare ska läsa upp frågorna på samma sätt och i samma tonfall, inte ge
förklaringar till någon eller också till alla. Låg grad av standardisering innebär i stort
sett motsatsen. Man formulerar sig t.ex. efter den intervjuades språkbruk, man tar
frågorna i den ordning de passar, den intervjuade får gärna styra ordningsföljden och
följdfrågor formuleras beroende av tidigare svar menar Trost (1993). Vid låg grad av
standardisering är variationsmöjligheterna stora.

Med strukturering menas i vilken utsträckning den intervjuade är fri att tolka frågarna
och ange sina svar (Patel, 1994). En strukturerad fråga innebär att svarspersonen har
lite utrymme att svara inom (Patel, 1994). Det går att förutsäga vilka svar som är
möjliga. Frågor med fasta svarsalternativ kan användas. Vidare är en icke strukturerad
metod enligt Patel (1994) koncentrerad så att frågorna lämnar stort utrymme för
svarspersonen att svara inom. Svarspersonen svara fritt utan några svarsalternativ.

Trost (1993) skriver att beroende på problemformuleringen och syftet med en studie är
kan metoden variera. Kvantitativa metoder bearbetar siffermateral medan kvalitativa
bearbetar textmaterial (Patel,1994).

Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt ska man göra en
kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster
ska man göra en kvalitativ studie. Målsättning är att hitta mönster, teman, kategorier
och beteenden (Patel,1994).

De olika metoderna för att samla information har var för sig möjligheter och
begränsningar. Nedan följer en beskrivning av intervjuer och enkäter som metoder att
samla in information.

4.1.1 Intervju

Intervju innebär att intervjuaren samtalar med intervjupersonen antingen öga mot öga
eller per telefon och ställer sina frågor. Den form som jag beskriver i detta avsnitt
brukar kallas halvstrukturerad intervju. Halvstrukturerad intervju bygger på samtal där
den intervjuade talar fritt om ämnet. Direkta frågor kan ställas för att koncentrera
samtalet runt ett speciellt problem (Norman, 1992).

En halvstrukturerad intervju har hög grad av standardisering och låg grad av
strukturering. I min studie väljer jag standardiserade frågor eftersom dessa är mätbara
och ofta används i sammanhang där man vill kunna jämföra och generalisera. Ledande
frågor får ej användas (Norman, 1992).

Norman (1992) menar att vid en halvstrukturerad intervju känner personen sig inte
utfrågad eftersom metoden går ut på att talafritt. Jag ansluter mig till Normans
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tankegång och menar att intervjupersonen får en känsla av att hjälpa till att lösa vissa
problem och frågeställningar med hjälp av sina egna subjektiva tankar om ämnet. Den
ger således möjlighet för människor att formulera sina egna tankar och inte bara ange
svarsalternativ som andra redan tänkt. Den kan ge upphov till nya tankegångar som
man inte tänkt på tidigare menar Norman (1992) vidare. Metoden tar relativt mycket
resurser i anspråk att genomföra och eftersom dentar tid begränsar detta omfattningen
av undersökningen. Den ställer också höga krav på intervjuaren och anses därför vara
en relativt svår teknik (Trost, 1996). Det kan vara svårt att undvika ”intervjuareffekt”
vilket innebär att intervjuaren påverkar intervjupersonen och vinklar frågorna så att det
svar som önskas erhålls (se kapitel 4.1.2). Vid sammanställning och analys av
intervjuer är det svårt att dra  ”generella slutsatser” ur ett sådant material (Trost,
1996).

4.1.2 Enkät

Enkät är en skriftlig förfrågan. Det kan vara allt ifrån ett frågeformulär med kryssvar
till ett enkelt brev med några frågor att besvara med egna ord (Burell 1978). Det är en
fråga om hur standardiserade och strukturerade frågorna är (se kapitel 4.1). Vidare
menar Burell att enkäter främst är användbara då man vill ha många människors
synpunkter samtidigt eller då det är betydelsefullt att flera svarar på exakt samma
frågor. Enkät är också bra att använda när uppgiftslämnarna är geografiskt spridda
eller när man har svårt att hitta en tidpunkt för samtal.

Med hjälp av enkäter kan man få reda på fakta, erfarenheter, önskemål och åsikter.
Uppgiftslämnaren har som regel god tid på sig att samla underlag och fundera över
sina svar innan han/hon lämnar ifrån sig dem. Därför är risken inte särskilt stor att
förhastade svar ges. I och med att en enkät bygger på en skriftlig förfrågan får
intervjuaren bara svar på de frågor han/hon ställer menar Burell (1978). Jag anser dock
att man i en enkätundersökning riskerar att få kortare svar än i intervjuundersökning
beroende på att det är lättare och mindre tidskrävande att prata fritt om ett ämne än att
skriva ner svaren.

Dahmström (1996)  skriver att det skenbart kan verka administrativt enkelt att skicka
ut en enkät och sedan sitta och vänta på de inkommande svaren och därefter
sammanställa dessa. Ett ofrånkomligt problem menar Dahmström är emellertid att man
inte får så många svar som man hoppats på, dvs man måste vara medveten om risken
att få ett stort bortfall. Jag tror också att det kan vara svårt att motivera människor att
svara på en enkät speciellt när de inte ser nyttan med resultatet för egen del.
Dahmström skriver vidare att en rad åtgärder ofta bör sättas in för att få människor att
svara på enkäten. Detta leder ofta till att undersökningen tar lång tid för att få ner
bortfallet till en acceptabel nivå. Acceptabel nivå är den nivå som sätts upp i
planeringen eller den nivå som man kommit överens om med uppdragsgivaren
(Dahmström, 1996).

För att skapa en enkät ska den sakta växa fram menar Burell (1978). Hon beskriver
arbetet med att ta fram en enkät i sex steg, och hon menar att det är både svårt och
tidskrävande att få fram en enkät

Vid en enkätundersökning blir frågorna helt standardiserade och det kan på så sätt ej
förekomma någon otillbörlig påverkan, medvetet eller ej, från intervjuaren. Detta
brukar enligt Dahmström (1996) kallas att det inte förekommer någon intervjuareffekt.
Detta medför också att ingen person finns tillgänglig att förklara frågor som är oklara.
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4.2 Analys

I avsnittet analyseras enkäter och intervjuer utifrån vilken metod som passar
problemställningen bäst. En sammanfattning av för- och nackdelar med enkäter och
intervjuer görs baserat på förra kapitlet och den har gjorts med utgångspunkt från min
problemställning. Denna tillsammans med en översiktlig tabell (Burell, 1978) om hur
olika faktorer påverkar valet av metod ligger till grund för en analys. Analysen
resulterar i att jag väljer en metod för insamling av uppgifter. Fördelar och nackdelar
med de två metoderna med utgångspunkt från min problemställning:

Enkät

Fördelar

• ingen intervjueffekt

• kan lättare och snabbare samla in ett stort material

• studien är objektiv ( hur  lätt den kan upprepas och hur exakt)

Nackdelar

• får bara svar på de frågor som ställs

• risk för att svaren blir relativt kortfattade

• tidskrävande att förbereda, kan också ta lång tid att få in svaren

• osäkert i om man får acceptabel svarsnivå

• svårt att utforma en enkät

Figur 8: För- och nackdelar med enkät.

Intervju (Halvstrukturerad)

Fördelar

• metoden engagerar personen så att denne motiveras till  att svara

• intervjuaren kan förklara oklarheter

• snabb att förbereda

Nackdelar

• tar mycket tid i anspråk under själva undersökningen

• svårt att dra generella slutsatser

• risk för intervjueffekt

• svår teknik och den ställer höga krav på intervjuaren

Figur 9: För- och nackdelar med intervju.
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För att välja den metod som passar problemställningen bäst har jag använt en
sammanfattning gjord av Burell (1978). Hon visar hur olika faktorer påverkar valet av
metod. Jag kommer välja den metod som jag anser ger det bästa resultatet, med tanke
på de resurser som finns att tillgå. Nedan visas Burells sammanfattning. Jag har lagt till
en frågeställning, fråga 7. Den rör vilken typ (standardiserade och strukturerade) av
frågor som är bäst till intervju resp. enkät. Burell menar att då man väljer och använder
en viss metod är det viktigt att tänka på om man verkligen får den information man
söker.

Fråga Intervju Enkät

1.Går metoden att anpassa till
oväntade situationer?

Ju mer informell intervju desto
mer anpassbar till situationen

Enkäten låser men svararen kan
själv anpassa svaren till
situationen.

2. Hur påverkas resultatet av
metod och datainsamling?

Intervjuarens sätt kan lugna
eller oroa . Anteckningarna är
inter-vjuarens, dvs tolkade.

Svararen är ensam och kan
tolka svaren. Frågor liksom svar
kan missuppfattas.

3. Hur representativt blir det
insamlade materialet?

Få uppgiftslämnare, men varje
intervju kan vara djup och
detaljrik.

Många uppgiftslämnare.
Frågorna kan översättas till
olika språk ( ex engelska).

4. Hur mycket förplanering
krävs?

Ganska snabb planering. Fra
om detaljplaneringen är
entydig.

Mycket arbete med frågor,
utprovning, utsändning och
insamling.

5. Hur görs sammanställningen
och bearbetningen?

Formell intervju är lik enkät.
Informell intervju bearbetas av
intervjuaren, oftast verbal
beskrivning.

Verbal eller statistisk
beskrivning. Kan dataköras och
kors tabuleras.

6. Vilka resurser behövs? Få intervjuer ger snabbt
genomförande. Stora krav på
intervjuarens skicklighet.

Utprövning, utsändning och
insamling kräver både väntetid
och mycket arbete.

7. Vilken typ av frågor passar
metoderna bäst?

Lämpar sig för öppna,
resonerande frågor där svaren
kan bli långa.

Lämpar sig bäst för
standardiserade och
strukturerade frågor.

Figur 10: Översikt för val av metod (Burell, 1978)

Om översikten läses vågrätt ger den en jämförelse mellan metoderna. Läses den
däremot lodrätt ger den en sammanfattande beskrivning av respektive metod. Jag ska
nu diskutera var och en av frågorna ovan.

Fråga 1. Går metoden att anpassa till oväntade situationer?

Jag anser att min problemställning kräver öppna frågor (dvs inga svarsalternativ). Detta
pga att frågorna i min problemformulering ej är direkta, med det menar jag att svararen
bör resonera runt sitt svar ex arbetssätt/process för erhållandet av domänkunskap
kräver en grundlig förklaring av ur företaget arbetar. Jag anser att det ej räcker med
olika svaralternativ.
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I och med att jag har valt att använda halvstrukturerade frågor så har intervju en stor
fördel. Man kan lätt anpassa frågorna och känna av situationen vid direkt kontakt med
intervjupersonen.

Fråga 2. Hur påverkas resultatet av metod och datainsamling?

Jag anser att det föreligger en viss risk för ”intervjueffekt” vid användningen av
intervju. Samtidigt är det en stor osäkerhet med en enkätundersökning. Dels riskerar
jag att ej få in tillräckligt många svar, dels att svaren blir knapphändiga. Jag anser att
intervju passar bäst även utifrån denna frågeställning.

Fråga 3. Hur representativt blir det insamlade materialet?

Det är en svår fråga att svara på i förväg. Från tidigare gjorda intervjuundersökningar
och med samrådan tillsammans med handledaren har jag dragit slutsatsen att ca 10-15
intervjuer bör göras. Eftersom vissa delar i problemställningen bygger på den
intervjuades subjektiva åsikter kan underlaget i en intervjuundersökning bli lite tunt. I
en enkätundersökning kan ett stort material samlas i och med att många
uppgiftslämnare deltar. Jag anser därför att en enkät undersökning troligtvis skulle ge
ett mer representativt material.

Fråga 4.  Hur mycket förplanering krävs?

Med tanke på den tid som jag har till förfogande i min studie passar en intervju bättre
än en enkät. Jag har inte tagit fram och arbetat med en enkät tidigare och därför
riskerar förplaneringen att bli extra tidskrävande.

Fråga 5. Hur görs sammanställningen och bearbetningen?

När det gäller att sammanställa resultatet har en halvstrukturerad intervju ett minus.
Det är svårt att dra generella slutsatser ifrån det insamlade materialet.

Fråga 6.  Vilka resurser behövs?

Med utgångspunkt från tidsplanen anser jag att undersökningen bör ske inom en kort
tidsperiod. Vid en intervjuundersökning har intervjuaren stor möjlighet att själv planera
när undersökningen ska äga rum. Genom detta kan undersökningen komprimeras och
slutföras snabbare än en enkätundersökning som mer har karaktären av en process med
utprovning, utskick, ev påminnelse och insamling.

Fråga 7. Vilken typ av frågor passar metoderna bäst?

Eftersom jag vill föra ett resonemang runt mina frågor och problemställning passar
intervjuer bäst.

4.3 Val av metod

I föregående kapitel har jag diskuterat för och nackdelar  med de två metoder som
skulle kunna användas i min studie. Idealt ska jag välja den metod, som kan ge
information av så hög kvalitet som möjligt.

För min studie väljer jag att använda intervjumetoden. Skälen härför är:

• att min problemställning kräver öppna frågor, alltså inga svaralternativ

• att antalet intervjupersoner beräknas bli litet med tanke på problem-
formuleringen

• att tiden för min undersökning är begränsad
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Dahmström (1996) menar att i många undersökningar är det tänkbart med flera
alternativa insamlingsmetoder, och att ingen metod kan anses vara direkt fel. Jag
ansluter mig till Dahmströms (1996) tänkesätt och anser också att en kombination av
olika metoder kan ge ett bättre resultat. Förutsättningen är dock att resurser för att
tillämpa flera metoder står till förfogande. Till sist vill jag nämna Bergmans och
Wänerryds (Dahmström 1996) synpunkter om valet av metod.

Det viktigaste ur kvalitetssynpunkt är ... inte valet av
datainsamlingsmetod, utan hur väl man utnyttjar de potentiella
resurserna hos den valda metoden (Dahmström 1996).

Jag ansluter mig till denna tankegång till en viss del. Jag anser att ändamålsenliga
metoder först måste väljas ut, och att alla metoder passar långt ifrån till alla
problemställningar.
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5 Genomförande
I metodkapitlet (kap. 4) analyserade och valde jag den metod som jag ansåg lämpade
sig bäst för problemställningen. För att behandla problemställningen Några svenska
systemexperters definition av domänkunskap, hur den förvärvas samt några
utvecklingstrender. Valdes undersökningsmetoden halvstrukturerad intervju. Jag avser
alltså att behandla min problemformulering med hjälp av en intervjuundersökning.

Detta kapitel innehåller det som har med undersökningens genomförande att göra.  Jag
kommer att redovisa mitt arbetssätt/arbetsgång i undersökningen, se 5.1. Intervjuerna
redovisas i en sammanfattad form, se 5.2.

Studien omfattade sju företag Landstinget i Skaraborgs IT-enhet, Volvo, Mandator,
WM- data, Prosolvia, Enator och Cap Gemini. Sammanlagt har 12 personer
intervjuats.

5.1 Tillvägagångsätt/arbetsätt

För att beskriva tillvägagångsättet har jag valt att dela upp det i fyra delar. Jag börjar
med att beskriva undersökningsgruppen dvs de personer som skulle intervjuats.
Därefter behandlar jag intervjufrågorna, på vilka grunder de valdes ut och hur de
formulerades, Stycket däefter beskriver vilken teknik som jag använde för att samla
information och på vilka grunder den valdes. Slutligen redovisar jag hur intervjuerna
gick till.

5.1.1 Kontaktpersoner

I detta avsnitt beskrivs undersökningsgruppen, varför den valdes och hur processen att
välja intervjupersoner gick till samt hur intervjuerna bokades.

Patel (1994) skriver att undersökningsresultat helst ska vara så generellt som möjligt.
Med det menas att utifrån en liten undersökningsgrupp ska resultatet kunna
generaliseras och gälla en större grupp människor. Det finns enligt Patel (1994) olika
tillväga gångssätt att göra urval av en population så att resultatet går att generalisera.

I min studie diskuterades urvalet av  intervjupersoner med handledaren Anders
Ydremark. Inom det område jag ämnade undersöka fick jag namn på personer vilka
arbetade med analysfasen på olika företag. Vidare erhölls genom programansvarige
Anne Persson ett par kontaktpersoner. På arbetsmarknadsdagen (4 mars 1998) fick jag
kontakt med ytterligare ett par företag. Kontaktpersonerna hade den gemensamma
nämnaren att de alla arbetade eller hade arbetat med verksamhetsanalys (se analys figur
2). Antalet tänkbara intervjupersoner, 10-15, ansågs vara tillräckligt för min
undersökning.

Till de utvalda personerna gjordes ett utskick av brev med en kort beskrivning av
problemområdet och en förfrågan om eventuell intervju (Bilaga 1). Detta följdes upp
med telefonsamtal för att komma överens om intervjutillfälle. Vid varje förfrågan
försökte jag boka ett par personer per företag.
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Förfrågningarna resulterade i överenskommelser med 12 intervjupersoner fördelade på
sju olika företag. Dessa var: Landstinget i Skaraborgs IT-enhet, Volvo, Mandator,
WM- data, Prosolvia, Enator och Cap Gemini.

Fem av företagen kan gå under benämningen systemutvecklingsföretag i den meningen
att de själva utvecklar system medan ett företag, Landstinget i Skaraborgs IT-enhet,
agerar som beställare. Volvo, som har en egen IT-avdelning, har både beställar- och
utvecklarfunktion.

5.1.2 Intervjufrågorna

I detta avsnitt redovisas först riktlinjer för att konstruera intervjufrågor. Därefter
redovisas varje riktlinje mer utförligt och slutligen mina intervjufrågor.

Riktlinjerna i korthet.

• se till att frågorna ger svar på problemställningen

• tänk på antalet frågor

• frågorna ska konstrueras med tanke på den valda metoden anbefaller

• frågornas formulering

Det är viktigt vid frågekonstruktion att man först klargör syftet med undersökningen
samt definierar mätbara variabler (Patel, 1994). Därefter formulerar man frågorna så
att de så långt som möjligt svarar på och belyser problemställningen. Jag utgick alltså
från problemställningen för att konstruera frågorna.

Trost (1996) diskuterar kort antalet frågor i en intervju och menar att man ej bör ha för
många frågor. Det finns en tendens till detta bland ovana intervjuare menar han. Han
skriver vidare att materialet ska bearbetas och ju mer material, desto besvärligare blir
det att bearbeta det. Trost menar också att man inte bör besvära intervjupersonerna
med allt för många frågor.

I den metod jag har valt, en halvstrukturerad intervju, arbetar intervjuaren med öppna
frågor i den meningen att frågorna har låg grad av strukturering (se kap. 4.1.1).
Frågorna i min undersökning bör således vara öppna för att följa den valda metoden.

När det gäller frågornas formulering finns det vissa formuleringar som bör undvikas
(Patel, 1994). Dessa redovisas nedan i punktform.

• Långa frågor

• Ledande frågor

• Negationer

• Dubbelfrågor,dvs att frågan framställs med en valsituation ex Går du till jobbet
eller åker du bil?

• Förutsättande frågor

• Svåra och främmande ord bör undvikas

• Oklara frekvens ord t ex ibland, ofta, regelbundet bör undvikas

Patel  nämner också att man bör undvika fackuttryck. I min studie anser jag dock att
fackuttryck kan användas för intervjupersonerna är väl insatta i ämnet.
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Utifrån dessa riktlinjer har tre huvud frågor konstruerats.

Vad menar du/ni med domänkunskap/verksamhetskunskap?

Hur går ni inom ert företag tillväga för att få denna kunskap och hur mycket
resurser läggs på denna fas?

Hur tror du/ni att trenden ser ut inom domänkunskapsförvärvandet?

I bilaga 2 finns det frågeformulär jag använde vid intervjuerna. Där finns även det som
jag informerade om vid  introduktionen av intervjuerna.

5.1.3 Teknik för att samla in information

Patel (1994) skriver att det i stort finns två tekniker att registrera den information
intervjuaren får i en intervju. Man kan antingen föra anteckningar eller göra en
ljudupptagning. Dessa tekniker kan med fördel kombineras. Teknikerna har båda för-
och nackdelar. Jag valde i undersökningen att använda mig av bandupptagning och
komplettera med anteckningar. Nedan redovisas för och nackdelar med
bandupptagning.

Till fördelarna med bandupptagning hör att man kan lyssna till tonfall och ordval
upprepade gånger efteråt. Man slipper göra anteckningar och kan koncentrera sig på
frågorna och svaren. Detta är en fördel om man inte har erfarenhet av att föra
anteckningar under en intervju (Patel, 1994).

Till nackdelarna hör att det tar lång tid att lyssna till banden och att det är besvärligt att
spola fram och tillbaka för att leta rätt på en detalj. En annan nackdel är att batterierna
ideligen måste kontrolleras så att de ej tar slut under intervjun. Det finns alltså en risk
för att inspelningen kan bli spolierade och man då står utan bandet som minne.

För att få göra en ljudinspelning krävs intervjupersonens tillstånd. Det tar också lång
tid att skriva ut hela intervjun. Jag valde att lyssna på intervjuerna och därefter skriva
ut en sammanfattning av dem.

Orsaken till att jag valde ljudinspelning var att jag ej är van vid att  intervjua och föra
anteckningar samtidigt. I en bandupptagning får man med hela intervjun inklusive
tonfall och ordval. En annan orsak till att valet föll på bandspelare var att intervjuerna
var relativt komprimerade. De 12 intervjuerna gjordes nämligen på en vecka, och det
hade varit svårt att hinna med ett komplett renskrivande efter varje intervju.

5.1.4 Hur intervjuerna gick till

Före min egentliga undersökning genomförde jag en pilotstudie (Patel, 1994). Den
används för att prova upplägget och den teknik man ska använda. Den ska enligt Patel
genomföras med en person som är representativ för resten av undersökningsgruppen.
En pilotstudie eller teststudie motsvarar egentliga undersökningen eller del av
undersökningen men i mindre skala. Jag testade intervjufrågorna på en person som jag
är väl bekant med och som är insatt i branschen.

Syftet med pilotstudien var för min del:

• att testa upplägget som helhet

• att testa frågorna

• att se hur bandinspelningen fungerade
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• att få en uppfattning om tidsåtgången

Patel menar, att när man genomför en intervju är det vanligt att man börjar med de
bakgrundsvariabler som är av intresse. Jag tolkar detta som att en kort introduktion
bör ges i ämnet. I mitt fall gav jag en kort beskrivning av vad uppsatsen behandlar,
problem-formuleringen och en beskrivning av var begreppet domänkunskap kommer in
i systemutvecklingsfasen. I intervjuerna använde jag dock inte begreppet
domänkunskap utan i stället begreppet verksamhetskunskap för att göra mig bättre
förstådd.

Intervjuerna genomfördes på företagen och varade ca en timma vardera.

5.2 Redovisning av intervjuerna

I bilaga 3 finns samtliga intervjuer redovisade  i nerkortade versioner.

De timmeslånga intervjuerna spelades in på band.

Jag har valt att placera intervjuerna i bilaga 3 där varje intervju finns redovisad. Jag
försöker på detta sätt att ge två valsituationer. Den intresserade läsaren kan gå till
bilaga 3 och läsa svaren i varje intervju annars går det att fortsätta direkt till nästa
kapitel, analysen, och se vad svaren gav. Den erhållna informationen eller är ofta
osymmetrisk och man kan hitta svar på frågorna på olika ställen (Patel, 1994). Jag
lyssnade sålunda av inspelningarna och skrev en sammanfattning av svaren. Därefter
sorterade jag ut de svar som kunde hänföras till varje intervjufråga och noterade det
som poängterats. Jag har strävat efter att endast få med den information som har direkt
anknytning till frågeställningarna.

Nedan följer en kort översikt av intervjusvaren.

På frågan om hur man definierar domänkunskap har de intervjuade uppgett ett ganska
varierande antal kategorier. Man har också angett skilda kategorier.

Mer samstämmiga var intervjupersonernas svar på frågan om hur domänkunskap
förvärvas. Bland de tekniker man där refererar till är brainstorming, prototyper och
intervjuer vanligt förekommande.

Hur mycket resurser, som läggs på analysen, var svårare för intervjupersonerna att
entydigt besvara. Man hänvisade till att resursåtgången bl.a beror systemetskomplexitet
och vilka utvecklingsverktyg som används. Flera ansåg att relativt lite resurser lades till
analysen.

Svaren på hur trenden inom domänkunskapsförvärvandet går varierade mellan
intervjupersonerna men en gemensam nämnare var att många ansåg att analysen skulle
få en allt större betydelse. Som skäl för detta angavs att det blir allt viktigare att få reda
på vilka krav som som kundföretaget ställer.
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6 Analys
Analysen ska behandla materialet med avseende på problemställningen. Detta innebär
att jag utifrån mina frågeställningar, se 3.2, bearbetar materialet och systematiserar det
(Patel, 1994). Metoder som finns för att erhålla information är kvantitativa- och
kvalitativa metoder. Mateialet bearbetas enligt den valda metodens riktlinjer. Analysens
mål är att förstå och analysera helheter (Patel, 1994).

Hur det insamlade materialet ska bearbetas beskrivs i 6.1. Därefter redovisas en analys
av den förvärvade informationen i 6.2. De faktorer som kom att påverka
undersökningen och det insamlade materialet diskuteras i kapitel 8.

6.1 Bearbetning enligt kvalitativ metod

Utifrån min problemformulering ”Några svenska systemexperters definition av
domänkunskap, hur den förvärvas samt några utvecklingstrender.” gjordes en
kvalitativ studie.

Trost (1993) menar att vid bearbetning av kvantitativa studier finns det en hel
uppsättning regler om hur man ska eller bör göra. Vid kvalitativa studier såsom min
finns inte någon sådan uppsättning regler. Bearbetningen, analysen och tolkningen är
avhängig den enskildes egna bedömanden (Trost, 1993). I den  litteratur jag har arbetat
med har jag  funnit två olika sätt att bearbeta ett kvalitativt material på.

Trost beskriver en teknik för att få överblick över materialet. Den går ut på att göra en
tabell i vilken den intervjuades åsikter placeras. Det är en teknik som går ut på att få
överblick över materialet. En tabell med information om varje intervjupersons åsikt
sätts upp. I min tabell finns för varje intervjuade det centrala i svaret samt hur
domänkunskapens/domänkunskapsförvärvandets roll anses få i framtiden. Jag använder
mig av denna teknik för att analysera frågan rörande trender.

Den andra tekniken används för att analysera frågan om hur företagen definierar
domänkunskap och beskrivs av Patel (1994). Genom att materialet läses igenom
upprepade gånger börjar vissa mönster urskiljas. Svaren kan då grupperas och en
uppsättning kategorier ställs upp. Utifrån kategorierna undersöks sedan hur många
svar som går att hänföra till respektive kategori. Tillvägagångssättet att ur ett empiriskt
material sammanställa kategorier är ex på induktivt arbetsätt (se kapitel 8.1.1).

Frågorna rörande domänkunskapsförvärvandet och resursåtgången analyserar jag fritt
utifrån det insamlade materialet.

6.3 Analys av intervjuerna

I avsnittet redovisas analysen av var och en av de fyra frågeställningarna i tur och
ordning. Slutligen reflekterar jag kort kring övriga iakttagelser 6.3.5 som inte direkt är
knutna till problemformuleringen men som ändå kan vara av intresse.

6.3.1 Domänkunskap

Frågan om vad som undersöks i verksamheten och hur systemutvecklingsföretaget
definierar domänkunskap har analyserats med hjälp av en teknik som Patel (1994)
beskriver.
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Tekniken går till på följande sätt. Genom att läsa igenom materialet upprepade gånger
kan man urskilja vissa mönster. Intervjupersonernas svar kan då grupperas och ett
antal kategorier ställas upp. Svaren i föreliggande undersökning har kunnat
sammanföras till 10 olika kategorier och varje intervjusvar har därefter hänförts till
respektive kategori.

Figuren nedan visar hur intervjupersonernas svar har fördelats på olika kategorier när
man har tillfrågats om en definition av domänkunskap. Svaren härrör från 10 intervjuer
(pilotstudien är inte med). För varje kategori har svaret angetts som nämnt respektive
poängterat. Idén till uppdelningen kommer från Patel (1994) och avser att om den
intervjuade speciellt har påpekat någon kategori, redovisas svaret i kolumnen för
poängterat svar.

Kategorier Kategorin
nämnd

Kategorin
poängterad

Antal
utsagor

1 Mål, ledningens mål (målförståelse) 1 5 6

2 Processer, arbetsätt, arbetssituation
(processförståelse)

5 5 10

3 Jargonger, användarnas önskemål
(beteendeförståelse)

1 2 3

4 Aktörer (aktörer) 2 2

5 Funktionella krav vad är behovet,  hur
systemet ska fungera (funktionella krav)

10 10

6 Konkurrenter,  känna till andra
produkter (målförståelse)

2 1 3

7 Icke funktionella krav (icke
funktionella krav)

4 4

8 Organisationens uppbyggnad
(målförståelse)

4 4

9 Datamognad, användarkunskap 4 2 6

10 Begrepp 4 1 5

Figur 11: Antal svar för olika induktivt härledda domänkunskapskategorier.

Förklaring av innebörden i kategorierna 1-8 finns i kapitel 2.4.1. Begreppen inom
parantesen i tabellen ovan avser de begrepp som används i det avsnittet.

9 = Datamognad och användarkunskap undersöks för att se vilken nivå användaren
ligger på och vilket behov denne har av utbildning. Systemet måste vara anpassat efter
användarens behov och kompetens.

10 = Begrepp och termer definieras så att kommunikationen mellan utvecklare och
verksamhetspersonal underlättas och risken för missförstånd undvikes.

Tabellen visar att tyngdpunkten i definitionen av domänkunskap hos
intervjupersonerna  ligger på processer och funktionella krav. Tabellen visar också att
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övriga kategorier angavs relativt sporadiskt. Detta kan bero på att det inte finns
bestämmande riktlinjer inom företagen för vad som skall undersökas och
dokumenteras.

Det kan också vara så att intervjupersonen nämnt och/eller poängterat endast vissa
kategorier beroende på arbetsättet. Kategori/er kan också ha utelämnats därför att
intervjupersonen ej ansett den/de kan så stort värde.

6.3.2 Domänkunskapsförvärvandet

Frågan om hur företagen förvärvar domänkunkap och om hur de arbetar inom analysen
besvarades relativt entydigt. Jag redovisar intervjupersonernas svar fördelade på
respektive företag.

Företag A är ej med i analysen av frågan. Intervjupersonen agerar som beställare och
kan av detta skäl ej medtagits i redovisningen om domänkunskapsförvärvandet därför
att han ej själv förvärvarar domänkunskap.

Företag

Teknik

B C D E F G Totalt

Intervju 1 1 1 3

Brainstorming 1 1 1 1 4

Prototyp 1 1 1 1 4

Formulär
(Dokumentation)

1 1

Figur 12: Antal svar för olika förvärvningstekniker.

Tabellen visar att de flesta företag använder flera tekniker när de förvärvar
domänkunskap. Den visar vidare att  fyra av sex företag använder prototyper
tillsammans med antingen brainstorming eller intervju. Det vanligaste sättet att
förvärva domänkunskap är således:

1.  intervju och/eller brainstorming

2.prototyp

6.3.3 Resurser

Hur mycket resurser som läggs på analysen för att erhålla domänkunskap har ej fått de
svar som jag hade hoppats på. Det har nämligen inte givits några direkta svar utom i ett
fall. Redan i min pilotstudie märktes det att jag skulle få det svårt att erhålla några
konkreta svar.

Det som dock framkommit är att många av de intervjuade anser att det bör läggas mer
resurser på analysen vare sig de är projektledare, programmerare, arbetar i en
beställarorganisation eller arbetar i analysen. Citaten visar ett par inställningar.
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”Man skulle gärna lägga lite mer resurser på analysen” (Intervjuperson på
företag C)

”För att klara det snabba tempot och att det är en sådan press att få fram
en produkt måste man ha kontroll över läget…Därför ska analysen vara
ordentlig” (Intervjuperson ett på företag F)

Vidare har det i flera intervjuer framkommit att verksamhetsanalyser säljs dvs.
systemutvecklingsföretaget säljer till en början bara en förstudie. Genom detta
arbetssätt tycks det mesta peka mot att analysen tilldelas mer resurser.

6.3.4 Trender

I en kvalitativ analys är målet att om möjligt få fram olika mönster. För att analysera
frågan ”Hur tror du att trenden ser ut inom domänkunskapsförvärvandet?” använder
jag en teknik beskriven av Trost (1993).

Denna  teknik går ut på att få överblick över materialet genom att en tabell med varje
intervjupersons åsikt görs. I min tabell finns för varje intervjuperson det centrala i
svaret samt vilken roll domänkunskapsförvärvandet anses få i framtiden.

INTERVJU
-PERSON

PÅ
FÖRETAG

DET CENTRALA I
SVARET

DOMÄNKUNSKAPSFÖRVÄRVANDET

A Standardsystem, inte alltid
IT-lösning.

Analys som ej är så teknikinriktad kommer
att öka.

B 1 Standardsystem, inte alltid
IT-lösning.

Kommer öka, fokus på företagets mål och
på användarna.

B 2 Standardsystem, inte alltid
IT-lösning.

Analys en kommer närmare verksamheten.

C Standardsystem och
systemintegration

Påverkas ej.

D Standardsystem och
system-integration

Kommer att minska.

E Standardsystem som i hög
grad är anpassningsbara.

Det blir viktigare att kartlägga
verksamheten.

F 1 Kraven förändras snabbare,
kravhanteringsystem större
roll.

Förvärvandet får en mer central roll.

F 2 Arbetspsykologi,
användarna mer i fokus

Kommer fokuseras kring användarna.

F 3 Snabbare utveckling,
resultat snabbare

Förvärvandet blir viktigare och kommer
mer i fokus.
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G Konkurensen ökar,
benchmarking

Kommer att fokuseras kring att ta reda på
hur företagets mål och konkurrenter
arbetar.

Figur 13: Systemexperternas åsikter rörande trender inom domänkunskaps-
förvärvandet.

Analysen är högst personlig och här finns det inga riktlinjer menar Trost (1993).
Eftersom jag själv genomförde intervjuerna är min informationsbas större än vad som
återgivits i tabellen. Analysen görs alltså utifrån tabellen tillsammans med min egen
informationsbas. (Det vill säga den kunskap och information jag har erhållit genom
intervjuerna.)

Den snabba förändringstakten (föränderliga krav), hårdnande konkurrens och krav på
snabba beslut är faktorer som kommer att prägla framtiden. Detta resulterar i att
egenutvecklade system minskar i omfattning till förmån för standardpaket och
systemintegration. Inköp av standardpaket påverkar inte resurserna som läggs på
analysen. Majoriteten av de intervjuade anser att analysen får en mer central roll. En
annan trend är att analysen inte alltid resulterar i en IT-lösning.

Två utvecklingslinjer om  hur domänkunskap i framtiden kan utläsas.

1.  Fokus på användarna, deras datamognad, jargonger och önskemål.

2.  Fokus på företagets mål och konkurrenter.

6.3.4 Övriga iakttagelser

Något som i stort sett alla intervjuade har påpekat är att resultatet av en
verksamhetsanalys behöver inte vara ett IT-stöd utan kan vara en förändring av
organisationen. Detta tyder på  att systemexperterna idag inte är lika teknikfixerade
som tidigare (Hällström, 1996). En följd av att verksamhetsanalysen inte längre i lika
stor utsträckning verkar leda till IT-stöd kan vara att det som erhålls i den nämligen
domänkunskap innefattar fler kategorier som bör undersökas.

En intressant iakttagelse som framkom under intervjuerna var att på de två företag
(företag A och B) som har en beställarfunktion var att de definierade domänkunskap
med användarnas önskemål, ledningens krav och en undersökning om eventuell
omorganisation långt innan det beslutas om ev. IT-lösning. De uttrycket dock att
systemutvecklingsföretagen alltid försöker få till en IT-baserad lösning och inte alltid
”ser” andra lösningar.
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7 Slutsatser
I detta kapitlet redogörs för de slutsatser jag dragit av analysresultatet. Jag kommer att
sammanfatta vad jag kom fram till  i analysen och beskriva de slutsatser jag har dragit
av svaren till frågeställningarna.

Domänkunskap

• Hos de forskare, som jag har studerat, har jag funnit att domänkunskapen
innehåller kriterier. I de intervjuerna har systemexperterna lagt till ytterligare två
kategorier nämligen datamognad och begrepp.

 En sammanställd definition av domänkunskap ser då ut så här:

         Processer          Datamognad            Aktörer

Funktionella krav Konkurrenter

    Domänkunskap

     Jargonger            Begrepp

                   Mål

 Icke funktionella                        Organisationens

       krav            uppbyggnad

Figur 14: Systemexperternas definition av begreppet domänkunskap.

• Det inte finns någon koncensus av begreppet domänkunskap. Systemexperterna
på de olika företagen definierar begreppet på olika sätt dvs de svarar med
kategorier på frågan om vad som ingår i domänkunskap.

• De flesta intervjupersonerna lägger fokus på processer och funktionella krav.

Domänkunskapsförvärvandet

Det verkar som att:

• Två förvärvningstekniker används.

• Till en början används intervju och/eller brainstorming. När tillräcklig
information erhållits skapas prototyper vilka man sedan arbetar vidare med.

Resurser

• Det har inte framkommit några konkreta svar på frågan ”Hur mycket resurser
som läggs på analysen?”

• En slutsats som man kan dra av materiaterilet är att intervjupersonerna anser att
det bör läggas ner mer resurser på analysen.
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Trender

Man kan tolka svaren sålunda:

• Analysen, där domänkunskap erhålls, kommer att få en mer central roll.

• Två utvecklingslinjer kan skönjas angående domänkunskap i framtiden. Fokus på
användarna och på (kund) företagets mål och konkurrenter.

• Standardsystem ökar i omfattning men detta medför ej att analysens omfattning
minskar. (Svaret hör inte direkt till frågan men jag fick detta svar i intervjuerna
och jag anser att det är av intresse att ta med pga kopplingen till analysens
omfattning.)
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8 Diskussion
I detta kapitel kommer jag dels att diskutera själva undersökningen, dels kommer en
diskussion kring undersökningens resultat att föras, se 8.2.

8.1 Värdering av undersökningen

I detta avsnitt kommer jag göra en värdering och diskutera mitt arbetsätt se 8.1.1 och
8.1.2. I stycke 8.1.3 resonerar jag kring valet av intervjupersoner och i stycket därefter
tar jag upp intervjufrågorna. Avslutningsvis belyser jag om huruvida det förvärvade
resultatet uppnåtts.

8.1.1 Arbetsätt

Arbetssättet i undersökning har varit induktivt. Detta innebär att jag utifrån ett
empiriskt underlag, där jag skaffat mig kunskap genom intervjuer, drar slutsatser ifrån
materialet.

Även om det induktiva arbetsättet ger nya kunskaper, är det inte säkert att de
slutsatser som dras är sanna. Man måste vara medveten om att flera faktorer kan
påverka slutsatserna och  jag har försökt att ta hänsyn till detta i mitt arbete.

8.1.2 Reliabiliet och validitet

Idéerna om reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativa metoder. I samband
med kvalitativa studier får dessa begrepp lite annorlunda innebörd. Att kvantitativt
försöka mäta en kvalitativ undersökning fungerar inte riktigt bra (Trost, 1993). Han
menar dock att det är självklart att kvalitativa intervjuer och annan datainsamling ska
ske så att informationen blir tillförlitlig.

Reliabilitet eller tillförlitlighet innebär att en undersökning är stabil dvs att intervjuaren
ställer frågorna på samma sätt varje gång. Vidare ska intervjusituationen ska vara
likadan för alla intervjuade. Reliabilitet bygger på att man anger värden på variabler för
varje enhet. Detta är annorlunda än att sträva efter att förstå hur den intervjuade tänker
eller uppträder. Trost (1993) anser det egendomligt att tala om reliabilitet vid
kvalitativa intervjuer såsom min.

Med validitet eller giltighet menas att frågorna ska ge svar på det de är avsedda att
undersöka. Vid kvalitativa intervjuer strävar man vanligen efter att få veta vad den
intervjuade menar med en företeelse eller hur han/hon uppfattar den.

Jag har försökt att göra undersökningen så tillförlitlig och trovärdig som möjligt
genom att i intervjuer, frågor och analys arbeta efter de riktlinjer, som ges i den
litteratur jag arbetat utifrån (Patel, 1994, Trost, 1993, Burell, 1978 och Dahmström,
1996).

8.1.3 Intervjupersonerna

Intervjupersonerna valdes utifrån kriteriet att de arbetar eller har arbetat med
analysfasen. För att ha god framförhållning och följa tidsschemat för detta arbete
valdes de ut i början av mars 1998. Problemformuleringen var då ej helt färdigställd
och det lutade vid det tillfället åt att göra en jämförande studie mellan
beställarorganisationer och systemutvecklingsföretag. Av det skälet finns det 4
intervjupersoner i min studie vilka agerar beställare. Två av dessa intervjuer spolierades
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dock då bandspelaren inte fungerade. De återstående två intervjuerna ansåg jag vara
relevanta trots att personerna inte arbetade som systemexperter. En av dem arbetade i
en verksamhet som själva utvecklar system. Han har tidigare arbetat på företagets IT-
avdelning (är i grunden systemutvecklare) och arbetar idag som mellanhand mellan
användarna och systemexperterna. Den andre intervjupersonen arbetar som IT-
samordnare och köper in system och systemkomponenter. På grund av deras bakgrund
och erfarenheter ansåg jag dem som relevanta, att ingå i studien.

8.1.4 Frågorna

Mina intervjufrågor arbetades fram enligt de regler som angivits i avsnitt 5.1.2. Min
erfarenhet är att det är svårt att formulera frågor som exakt fångar upp det man vill ha
svar på och som intervjupersonen tolkar på det sätt jag tänkt mig. När frågorna
testades i pilotstudien fungerade de bra. Intervjupersonen förstod frågorna och jag
behövde inte ”leda in” svararen på rätt spår. Vid de riktiga intervjuerna visade sig
frågorna ej vara lika lättolkade och förståeliga som vid pilotstudien. Trots detta anser
jag att frågornas konstruktion i stort fungerade bra. Mitt val att formulera öppna frågor
som intervjupersonen och intervjuaren kunde resonera runt gjorde att intervjuerna flöt
smidigt och jag fick svar på mina frågor. En reflektion varför frågorna vid pilotstudien
fungerade bättre än vid de “riktiga” intervjuerna kan vara att personen i pilotstudien
föreläser i bla systemutveckling vid  Högskolan i Skövde och därför är insatt i
begreppen. I stället borde en testperson valts med liknande bakrund som resten av de
intervjuade, dvs någon som arbetar inom kommersiell dataverksamhet.

8.1.4 Förväntat resultat

Mitt förväntade resultatet var dels att min egen kunskapsbas skulle växa och dels att
jag skulle kunna belysa ett område som i mina ögon verkade relativt lite utvecklat.
Intervjuerna har gett mig en inblick i verkligheten och det har givit mig nya kunskaper
och insikter. Det var en överraskning för mig att systemexperterna var så
branschinriktade (gentemot kunden) och de hade så stor kunskap och erfarenhet om
kundens bransch.

8.2 Diskussion av resultaten

I detta avsnitt kommer jag att diskutera resultatet i var och en av frågorna. En
reflektion över den förväntade resultatet avslutar stycket.

En undersökning av detta slag (halvstrukturerad) medför att en del av svaren måste
tolkas (Patel, 1994). Detta har jag fått göra i vissa fall och därmed är
sammanfattningen och analysen givetvis lite färgad av min tolkning, vilket man bör
vara medveten om.

Domänkunskap

Vissa intervjupersoner hade svårt att ge en fullständig definition av begreppet
domänkunskap. Detta kan bero på flera faktorer se sid. 35. Resultatet pekar mot att
det idag inte finns någon koncensus om domänkunskapsbegreppet, vilket i sig är
intressant. Det kan tyda på att detta begrepp ej är tillräckligt definierat och att det som
ska undersökas i analysen inte är helt klarlagt.
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Domänkunskapsförvärvandet

Intervjuaren visar inte hur man förvärvar kunskap om de olika kategorierna inom
domänkunskapen utan de ger mera en generell bild av tekniker man använder för att
erhålla domänkunskap. Slutsatsen kan då kanske anses vara intetsägande och tunn men
svaren är ändå tillräckliga för den egentliga frågeställningen, där jag önskade få fram
den process genom vilken några företag förvärvar domänkunskap.

En närmare undersökning om teknikerna att förvärva kunskap inom de olika
kategorierna kan vara ett uppslag till fortsatt arbete (se kapitel 9).

Resurser

Resultatet visar att analysen generellt borde tilldelas mer resurser. Eftersom man i
svaren inte kunnat ange hur stora resurser som läggs på analysen, har man också haft
svårt för att kvantifiera den ökning som borde komma analysen till del. För att få svar
på frågan borde jag undersökt och ställt frågorna kring ett specifikt projekt. Detta
gäller också frågorna rörande domänkunskapens förvärvande och definition.
Undersökningen/studien hade troligtvis blivit mera intressant och det hade givits större
möjligheter till tolkningar och slutsatser.

Trender

Resultatet på frågan om hur intervjupersonerna tror att trenden går är intressant då
man menar att inköp av standardsystem kommer att öka i framtiden. Flertalet av de
intervjuade tror att analysen tillföljd av detta kommer att få ökad betydelse eller att den
inte påverkas . Åsikterna går dock något isär, vilket jag tror kan bero på oklarheter i
hur intervjupersonerna tolkar innebörden av analys.
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9 Fortsatt arbete
I detta kapitel ger jag förslag till fortsatt arbete och nya undersökningsinriktningar.

För det första kan det vara intressant att studera ett antal specifika projekt och
undersöka resursfördelningen i systemutvecklingsfaserna och framförallt hur mycket
resurser som läggs på analysen. Man kan då undersöka vilken roll olika delar av
analysen såsom (kund) företagets mål och visioner och användarnas datamognad spelar
i specifika projekt. Resultatet kan sedan jämföras med tidigare studier.

För det andra behövs en kartläggning av de tekniker, som kan användas för att
förvärva kunskap om de olika kategorierna inom domänkunskapen. Denna
kartläggning skulle kunna resultera i en sammanställning av metoder, som
systemexperterna kunde använda som handledning i sitt arbete.

Vilka tekniker finns det för att erhålla domänkunskap?

Hur är dessa applicerbara på de olika kategorierna inom domänkunskapen?

För- och nackdelar med dessa tekniker?

För det tredje skulle det vara intressant att göra en empirisk undersökning hur god
domänkunskap påverkar ett projekt och dess resultat.

Hur påverkar bra resp. dålig  domänkunskap ett projekts resultat ?

Hur påverkas ledtiden av bra resp. dålig domänkunskap?

Frågorna ovan skulle kunna vara intressanta att studera med tanke på det allt snabbare
tempot och krav på snabbare resultat och en allt hårdnade konkurrens.
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Charlotte Rapp                   Skövde 989394

a94chara@ida.his.se

tel.0500-489593

Enator InformationsystemVäst AB

att: Annika Nilsson

Vädursgatan 6

402 27 Göteborg

Hej!

Jag heter Charlotte Rapp och läser tredje året på systemvetenskapligt program vid
Högskolan i Skövde. Anledningen till att jag tar kontakt med dig är att jag skriver mitt
examensarbete denna vår.

I samband med detta ska jag genomföra en undersökande studie. Jag fick ditt namn av
vår programansvarige Anne Persson.

Uppsatsen kommer i stora drag att handla om kravanalysprocessen. Jag skulle vilja
intervjua personer som har arbetat i de inledande stegen i ett systemutvecklingsprojekt.

Intervjuerna kommer att äga rum vecka 14 och 15 och beräknas ta ca. en timma. Jag
vore tacksam om jag fick komma till Enator Informationssytem Väst AB och göra ett
par intervjuer.

Jag hör av mig i början av vecka 11.

Med vänlig hälsning

Chalotte Rapp
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Kort inledande förklaring

• Domänkunskap är kunskap om den verksamhet och den verksamhetsdel där ett
system ska utveckas (ev utvecklas).

• Kunskapen erhålls i någon typ av analys (verksamhetsanalys, kravanalys etc.)

1 Definition av domänkunskap

Vad menar du/ ni med verksamhetskunskap?

( Vad ingår i begreppet verksamhetskunskap/domänkunskap?)

Jag avslutar med en sammanfattning där en kategorisering av begrappet görs. denna
valideras mot intervjupersonen.

2 Processen

Hur går ni inom ert företag ( i stora drag) för att få denna kunskap? ( prototyper,
observationer, intervjuer etc.)

Hur mycket resurser går till (kunskapsförvärvandet/insamlandet av kunskap) analysen?

3 Trender

Jag vill att du fritt spekulerar hur du tror att trenden ser ut inom domän-/
kunskapsförvärvandet.

Hur såg det ut för fem år sedan, hur ser det ut idag och hur ser det ut om fem år?

Är det några “delar” som tillkommit eller fått större betydelse?
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Presentationen av intervjuerna görs företagsvis, där varje varje intervjupersons utsaga
presenteras var för sig. Svaret på den första frågan illustreras mha en bild. Den visar
det intervjupersonen definierar som domänkunskap dvs det som erhålls vid
domänkunskaps-förvärvandet. Den första intervjuen som redovisas är pilotstudien
därefter redovisas de ”riktiga” intervjuerna.

Pilotstudie: Intervjupersonen arbetar som oberoende konsult samt föreläsare vid
Högskolan i Skövde.

Vad menar du/ni med domänkunskap/verksamhetskunskap?

       begrepp     behov

              mål domänkunskap      aktörer

  processer            krav

Svararen menar att alla kategorier är ungefär lika viktiga när det gäller att få en
helhetsbild. Intervjupersonen poängterar att det gäller att koppla samman de olika
kategorierna av domänkunskapen och inte se dem som separata. Vidare är det kundens
mål och visioner som kan generera problem och skapa ytterligare behov.   

Hur går ni tillväga för att få denna kunskap och hur ser resursfördelningen ut?

Detta beror på vilket synsätt som ett företag har, expertdominerat eller sociotekniskt
synsätt. I det expertdominerande synsättet är det produkten (systemet) som är det
centrala. Här används intervjuer där experten ställer frågor och utifrån den erhållna
informationen beskrivs verksamheten, dess mål, processer osv. I det andra, det
sociotekniska, är det minst lika viktigt att det blir en lärande process. Här används
tekniker där man lyssnar på vad andra har att säga i t.ex. workshops, brainstorming
och gruppaktiviteter.

Resursåtgången för analys tror intervjupersonen varierar beroende på vilket synsätt
som råder i projektet. Det läggs mindre resurser på analysen i det  expertdominerade
medan  man i det sociotekniska synsättet behöver relativt mycket kunskap och därmed
blir analysen mer resurskrävande, svararen tror dock att resurserna som läggs på
design, kodning och testning troligen skulle minska om mer tid lades till analys.

Hur tror du att trenden ser ut inom domän/kunskapsförvärvandet?

Trenden går mot att man bör bli duktigare på de tidigare faserna.
Systemutvecklingsföretagen inser att de  är dåliga på att förvärva
verksamhetskunskaper och att man vet inte hur det ska förbättras. Intervjupersonen
anser att alltför många konsulter fortfarande sitter kvar i föreställningen att det är
kunskaper om processer och data som behövs, i första hand.
Domänkunskapsförvärvandet anses få en mer central roll i framtiden.
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I Företag A intervjuades tre personer, två intervjuer spolierades dock pga dåliga
bandupptagningar, och dessa kan därför inte redovisas. Den tredje intervjupersonen
arbetar som IT-samordnare i en beställarorganisation (dvs har en kundroll).

Vad menar du/ni med domänkunskap/verksamhetskunskap?

ledningens önskemål        användarnas önskemål

  domänkunskap

processer mål

Den intervjuade menar att det är av vikt att utreda vad ledningen vill med
förändringen, vilka krav den har och vad användarna vill. Han anser att det är viktigt
att man klargör dessa två delar eftersom de har olika roller i en verksamhetsanalys.
”Ledningen kanske vill rationalisera medan användarna önskar ett verktyg som de kan
nyttja”.

Hur går ni inom ert företag tillväga för att få denna kunskap och hur mycket resurser
läggs på denna fas?

Intervjupersonen har en beställarfunktion och kan bara återge arbetsätt och
förvärvningstekniker som olika systemutvecklingsföretag använt sig av. Frågan
rörande resursfördelning kan därför inte besvaras.

Hur tror du att trenden ser ut inom domän/kunskapsförvärvandet?

Den intervjuade har en föraning om att det satsas för lite på analysen. Han menar
vidare att det ofta glöms bort vad som egentligen behövs i verksamheten. Analysen blir
därför inriktad på att välja typ av IT-baserad lösning, standardsystem eller
egenutvecklat system. Intervjupersonen tror således att det är stor brist på analys som
ej är system inriktad.

Företag B: Första intervjuperson arbetar med kravanalys. Har arbetat som konsult ca
fem år, största delen har hon arbetat som programmerare. Hon arbetar på en intern IT-
avdelning inom verksamheten.

Vad menar du/ni med domänkunskap/verksamhetskunskap?

         arbetsätt         mål

uppföljningsmöjlighet   domänkunskap         krav

            datamognad           funktionalitet, vad ska sys göra

Svararen poängterar att kundföretagets mål  är det grundläggande och att det kan vara
dessa som startar ett projekt. I de fall där förstudien leder till en IT-lösning är det av
vikt att redan från början undersöka uppföljningsmöjligheterna. Kartläggning av
arbetsättet dvs processer och rutiner poängterades också.

Rörande resursåtgången i analysen svarar intervjupersonen att det beror på vad man
räknar in i analysen och att det är mycket svårt att säga hur mycket resurser som går
till analysen.

Hur går ni inom ert företag tillväga för att få denna kunskap och hur mycket resurser
läggs på denna fas?

Intervjuer används mestadels men om användargruppen omfattar många personer
använder man sig av brainstorming. Därefter konstrueras en enklare prototyp, som
grund för det fortsatta arbetet.
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Hur tror du att trenden ser ut inom domän/kunskapsförvärvandet?

Intervjupersonen anser att alla problem kanske inte behöver ha en IT-lösning. Denna
tankegånghar ökat och  fått  större betydelse. Målsättningar och visioner kommer att få
en större betydelse. Intervjupersonen tror att inköp av standardpaket framför
egenutvecklade system kommer att öka, men anser också att en analys dock alltid bör
göras och att den i framtiden i allt större utsträckning kommer att  fokusera på
företagets mål och användarnas jargonger och datamognad.

Företag B: Den andra intervjupersonen har en beställarfunktion och arbetar på
verksamhetssidan. Han har tidigare arbetat som systemutvecklare på företagets IT-
avdelning.

Vad menar du/ni med domänkunskap/verksamhetskunskap?

   konkurenter        mål

icke funktionella krav   domänkunskap         datamognad

begrepp vad är behovet

Intervjupersonen poängterar kunskap om konkurrenter så kallad benchmarking. Vidare
är förtagets mål  centrala och användarnas kunskaper, datamognad.

Hur går ni inom ert företag tillväga för att få denna kunskap och hur mycket resurser
läggs på denna fas?

Intervjupersonen beskriver sättet att förvärva domänkunskap som iterativt.
Verksamheten har ett nätverk av grupper vilka kommer med förslag. I
förvärvningsprocessen används både intervjuer, brainstorming och senare även
prototyper. Intervjupersonen menar att det idag tar för lång tid att ta fram prototyper
(idag  ca en vecka) och anser att det borde kunna göras på en dag.

Hur tror du att trenden ser ut inom domän/kunskapsförvärvandet?

Tidigare låg fokus på att det skulle bli en IT-lösning på problemet och man gjorde
analyser där användarna ej var med. Nio av tio projekt blev därför systemlösningar.
Han anser ändå att projekten i början av 90-talet blev mer lyckade än de idag. Idag är
det ett stort tryck på snabba resultet och man har inte ”råd” att öka analysfasen.
Arbetet med analysen sker idag närmare verksamheten. Idag har analysen mindre
resurser men bygger på bredare kunskap och den är effektivare.

Företag C: Intervjupersonen är chef för Skövde kontoret och har arbetat med flera IT-
projekt.

Vad menar du/ni med domänkunskap/verksamhetskunskap?

jargonger       konkurenter

domänkunskap

     vad är behovet        processer

Det som poängterats under intervjuen var framförallt en kartläggning av företagets
processer: Hur arbetsättet ser ut idag och hur det borde fungera. En processinriktad
undersökning försöker hjälpa kunden med en eventuell omorganisering och förändring
av rutiner. Vidare menade intervjupersonen att konsulterna bör undersöka och förvärva
kunskap om hur företagets konkurrenter arbetar (benchmarking).
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Hur går ni inom ert företag tillväga för att få denna kunskap och hur mycket resurser
läggs på denna fas?

Arbetar framförallt med intervjuer som sker i grupp bestående av fyra-sju personer
(verksamhetsexperter) vilka har utsetts av verksamheten. Gruppen arbetar med att rita
upp verksamhetens processer, bena ut verksamheten.

Frågan rörande hur mycket resurser som läggs på analysen kan inte intervjupersonen
säga. Han menar att det går inte att svara på detta.

Hur tror du att trenden ser ut inom domän/kunskapsförvärvandet?

Trenden går mot att allt mer resurser kommer att läggas på att bygga ”övergångar” så
att olika system kan interagera. Detta kallas systemintegration. Utvecklingen av
standardsystem kommer att fortsätta medan egenutvecklade system kommer att minska
i motsvarande utsträckning. Detta påverkar dock ej analysen och domänkunskaps-
förvärvandet.

Företag D: Intervjupersonen arbetar med analys och kravspecifikationer. Hon har
tidigare arbetat i den verksamhet hon idag gör analyser över.

Vad menar du/ni med domänkunskap/verksamhetskunskap?

   arbetssituationen            begrepp

  domänkunskap

organisationens uppbyggnad                datamognad

        hur ska systemet fungera

Intervjupersonen uttrycker bestämt åsikten att systemexperten bör ha mycket god
kunskap om den verksamhet där ett system ska utvecklas. Anser att detta är en
nödvändighet och menar att initialmotstånd kan minskas genom att systemexperten kan
verksamheten.

Hur går ni inom ert företag tillväga för att få denna kunskap och hur mycket resurser
läggs på denna fas?

Intervjupersonen beskriver arbetsättet vid ett par projekt. Det bygger på en diskussion
mellan projektledaren (verksamhetsexpert) och en representant från det egna företaget
där riktlinjer och frågeställningar ställs upp. I det fortsatta arbetet, då slutanvändarna är
med, arbetar man med brainstorming. Processen slutar med val av ett standardsystem.

Hur tror du att trenden ser ut inom domän/kunskapsförvärvandet?

Intervjupersonen tror att kravet på domänkunskap kommer att minska. Detta  pga av
att mitt företag i framtiden kommer att datorisera mindre delar eller bara göra
kompletteringar. I och med detta kommer mindre resurser att läggas på
verksamhetsanalys och domänkumskapsförvärvande.

Företag E: Intervjupersonen arbetar som utvecklingsansvarig för en produkt. Han har
tidigare arbetat inom elektronikbranschen.

Vad menar du/ni med domänkunskap/verksamhetskunskap?

      organisationens uppbyggnad känna till andra produkter

         domänkunskap

vad är behovet processer
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Företaget arbetar mer med marknadsanpassade produkter. I och med detta undersöks
andra deler än vid kundanpassade produkter. Det som framförallt framkom under
intervjun var att processerna kartlades och undersöktes.

Hur går ni inom ert företag tillväga för att få denna kunskap och hur mycket resurser
läggs på denna fas?

Det finns inte några speciella regler för tillvägagångssätt. För att modellera upp
företagets struktur och processer används ofta dokumentation från verksamheten.
Utifrån denna dokumentation modellerar systemexperterna upp ett förslag som sedan
lämnas till verksamheten för validering.

Hur tror du att trenden ser ut inom domän/kunskapsförvärvandet?

Intervjupersonen tror att det kommer standardsystem som är alltmer flexibla och
anpassningsbara för att ge specialsydda lösningar. Detta påverkar domänkunskaps-
förvärvandet så tillvida att processerna blir viktigare att kartlägga och får en mer
framträdande roll.

Företag F: Första intervjupersonen arbetar med kravanalysen och arbetar en del med
föränderliga krav. Hon har arbetat med systemutveckling ett antal år. Tidigare arbetade
hon på ett företags interna IT-avdelning.

Vad menar du/ni med domänkunskap/verksamhetskunskap?

             vad är  behovet                 processer

        domänkunskap

datamognad funktionella krav

  icke funktionella krav

Intervjupersonen lägger vikt vid att det ingår att undersöka om de som arbetar med
underhåll av systemet klarar av detta. De funktionella krav man förväntar sig av
systemet. Icke funktionella krav som om systemet går att implementera i den
nuvarande miljön poängteras vidare. Verksamhetskunskap erhålls och tillsammans med
konsultens erfarenhet från andra verksamheter ges ev. förslag på ändringar av rutiner
hos kunden.

Hur går ni inom ert företag tillväga för att få denna kunskap och hur mycket resurser
läggs på denna fas?

Arbetssättet beror på kundens förkunskaper och önskemål. I de fall kunden har goda
IT-kunskaper och bestämda önskemål på systemet kan man arbeta med intervjuer. I de
fall där kunden ej har specifika önskemål begränsade IT-kunskaper arbetar konsulterna
mindre med intervjuer och mera med prototyper.

Hur tror du att trenden ser ut inom domän/kunskapsförvärvandet?

I framtiden kommer utvecklingen att gå fortare och  förändringarna att komma
snabbare . Det gäller då att hitta metoder för att hantera detta och medför förändringar
också inom  kunskapsförvärvandet. Intervjupersonen tror att produkter som t.ex.
kravhanteringssystem kommer användas i större utsträckning. Vidare tror hon att
kunskapsförvärvandet och analysen kommer få en mer central roll. Det blir viktigare
att veta vilka krav som man har på systemet. Därför ska analysen göras ordentligt och
ske  kontinuerligt.
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Företag F: Andra intervjupersonen arbetar som projektledare och har tidigare arbetat
som användarinformatör. Vilket innebär att hon har arbetat med att identifiera
användarna, deras datamognad etc.

Vad menar du/ni med domänkunskap/verksamhetskunskap?

organisationens uppbyggnad     processer

             datamognad domänkunskap                     vad är behovet

användarkunskap            begrepp

funktionella krav

Intervjupersonen poängterar att begrepp måste definieras så att konsult- och
verksamhetspersonal lättare ska förstå varandra. Hon arbetar därför med termkataloger
för att definiera begrepp, som antingen är direkt kopplade till företagets verksamhet
eller kopplade till ett visst område. Vidare bör konsulterna ha användarkunskap.
Användarinformatörer (konsulter) studerar på olika typer av användare,
utbildningsbehov, olika slags IT-stöd och olika behörighetsgrader. Användarnas
datamognad och jargonger poängterades också.

Hur går ni inom ert företag tillväga för att få denna kunskap och hur mycket resurser
läggs på denna fas?

Arbetar med intervjuer. I en del fall får konsulterna gå ut i verksamheten och göra
intervjuer. Konsulterna försöker kartlägga processer och rutiner. Genom intervjuer
erhålls information om hur arbetsättet är idag. Intervjupersonen menar att samtidigt ”
får man alltid fram ett antal önskemål och behov”. Konsulterna arbetar även med
prototyper. I vilken utsträckning detta sker beror på kundens kunskaper och behov.

Resursåtgången beror på systemets komplexitet och vilka utvecklingsverktyg som
används. Därför blir resurs fördelningen olika från fall till fall.

Hur tror du att trenden ser ut inom domän/kunskapsförvärvandet?

Användarna kommer alltmer i blickpunkten. Intevjupersonen tror att arbetspsykologi
kommer att få en mer framträdande roll, dvs kunskaper om hur människan fungerar
och om hur lärandet går till oss blir viktigare. I framtiden kommer man att kunna
plocka ihop komponentdelar till ett system. Det viktigaste kommer att bli att räkna ut
vilket sätt som blir lättast för användarna.

Företag F: Tredje intevjupersonen arbetar som programerare men arbetar även med
analys. Han har tidigare arbetat inom konstruktion- och byggbranschen.

Vad menar du/ni med domänkunskap/verksamhetskunskap?

processer   funktionella krav

            domänkunskap

      icke funktionella krav                        aktörer

I förvärvandet av verksamhetskunskap poängterades det att processer och objekt ska
identifieras.

Hur går ni inom ert företag tillväga för att få denna kunskap och hur mycket resurser
läggs på denna fas?

Genom intervjuer förvärvas kunskap om kundens arbete. Vidare arbetar man med
prototyper för att erhålla krav och önskemål. Intervjupersonen menar att det inte
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fungerar med pappersbaserade kravspecifikationer. ”De tar för lång tid att framställa
och ingen läser dem”.

Resursåtgången för analysen varierar beroende vad det är för typ av system som ska
utvecklas. Intervjupersonen visade resursfördelningen i två projekt. Det visade att ca
1/8 lades på analysen 1/8 på design 5/8 på kodning och 1/8 på testning.

Hur tror du att trenden ser ut inom domän/kunskapsförvärvandet?

Svararen tror att den hårda konkurensen gör att man måste få fram ett resultat snabbt
och att ”hamna rätt”på en gång, vilket gör att analysen blir allt viktigare. ” Får man
fram en modell är det bara en transportsträcka att koda”.

Företag G: Intervjupersonen arbetar med att utföra verksamhetsanalyser och med
organisations utveckling.

Vad menar du/ni med domänkunskap/verksamhetskunskap?

organisationens uppbyggnad     processer

              mål   domänkunskap                      behov

användarkunskap                   begrepp

               funktionella  krav

När kunskap om organisationens uppbyggnad erhållits, är målet att fastställa
utrednings området, dvs vad som ska analyseras. Framförallt poängterades att
företagets mål och visioner från början bör vara  fastställda och att dessa sedan styr det
fortsatta arbetet. Det gäller att se hur man med hjälp av  IT ska kunna stödja och hjälpa
personalen. Kraven fastställs av vad man vill uppnå med systemet.

Hur går ni inom ert företag tillväga för att få denna kunskap och hur mycket resurser
läggs på denna fas?

Företaget arbetar framförallt med workshops (brainstorming). Detta arbetsätt innebär
att representanter från verksamheten (ej chefer) tillsammans med konsulten ritar upp
kundföretagets processer. I förvärvandet används även prototyper.

Det går inte att svara på hur stora resurser som läggs ner på de olika delarna i
systemutvecklingfasen och därmed inte heller på analysen. Han tror inte att man
entydigt kan svara på det. Det läggs ganska mycket tid på utveckling,design kodning
och testning. Intervjupersonen tror att det läggs 1,5-8 ggr så mycket resurser på
kodning, design och testning som på analys men anser ändå att tillräckligt med tid
läggs ner på på analysen.

Hur tror du att trenden ser ut inom domän/kunskapsförvärvandet?

Intervjupersonen anser att konsulten bör ha bra verksamhetskunskap från början. I
framtiden kommer man alltmer att utgå ifrån mål och visioner, titta på ”vart man vill”.
Företagetsmål och visioner blir viktigare att känna till. Därför kommer management att
påverka systemutvecklingen i större utsträckning  än vad det gör idag. Undersökning
av konkurrenterna, benchmarking, får en alltmer central roll.


